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Meer informatie?

Annemarie van Delft,

congresmanager

a.vandelft@medilex.nl

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Grijs en van de wijs
Psychiatrische problematiek in de ouderenzorg

Datum
Dinsdag 18 september 2018

Locatie
NH, Amersfoort

Prijs
Dagprogramma    9.30 - 16.30 uur     € 395,-

• Verpleegkundigen en verzorgenden
• Verpleegkundig specialisten
• Maatschappelijk werkers
• Specialisten ouderengeneeskunde (ABAN/Verenso)
• Psychiaters (ABAN/NVvP)
• Huisartsen

De volgende congressen 
zijn ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Mondzorg bij 
kwetsbare ouderen

www.medilex.nl/mondzorgouderen 

www.medilex.nl/psychiatrieouderenzorg 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/psychiatrieouderenzorg 

Duurzame 
inzetbaarheid 
in de ouderenzorg

www.medilex.nl/duurzaam

Accreditatie toegekend:

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Solis

De dagelijkse praktijk van de ouderenpsychiater
Martin Kat, psychiater en psychotherapeut afdeling Klinische Geriatrie Medisch Centrum Alkmaar, consulent 
ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE  
   •   Wat komt de ouderenpsychiater tegen in het dagelijkse werk? 
   •   Psychische problematiek bij ouderen in beeld - wat is nieuw?
   •   Het belang van psychiatrische diagnostiek en differentiaaldiagnostiek voor de behandeling

Koffie- en theepauze

Depressie bij ouderen
Didi Rhebergen, psychiater en hoofd ouderenkliniek GGZ InGeest en senior onderzoeker EMGO+ Institute for 
Health and Care Research
   •   Symptomen, oorzaken en frequentie van depressie bij ouderen 
   •   Herkenning van depressie bij ouderen - welke subtypes zijn er? 
   •   Behandelingsvormen voor depressie bij ouderen - de richtlijn en de praktijk

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
Arjan Videler, psychotherapeut, gz-psycholoog, gepromoveerd op behandeling persoonlijkheidsstoornissen bij 
ouderen en hoofd behandelzaken PersonaCura, GGz Breburg, redacteur Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij 
ouderen
   •   Hoe herkent u een persoonlijkheidsstoornis bij ouderen?
   •   De invloed van persoonlijkheidsproblematiek op dementie en gedragsproblemen
   •   Behandelopties: van psychotherapie tot mediatieve behandeling

Verzorgde lunch

Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag
Gerben Bergsma, verpleegkundig expert, trainer en adviseur Bergsma Training, Advies en Innovatie
   •   Inzicht in vier belangrijke factoren voor het ontstaan van probleemgedrag - praktijkvoorbeelden
   •   Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
   •   Samenwerken in een integrale aanpak

Koffie- en theepauze
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Verdiepingssessies | 15.00 - 16.30 uur
U kunt kiezen uit één van onderstaande verdiepingssessies 
 
A - Probleemgedrag bij dementie - de nieuwe richtlijn
Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, senior onderzoeker EMGO-VUmc, hoofd opleiding 
specialist ouderengeneeskunde GERION, VUmc Amsterdam, vice-voorzitter (vernieuwde) richtlijn Probleem-gedrag bij 
dementie, Verenso 
Dementie vraagt veel van verzorgers en mantelzorgers: zij moeten omgaan met onbehandelbaar verward 
gedrag. Soms is probleemgedrag niet langer hanteerbaar, wordt de lijdensdruk te groot voor de persoon met 
dementie en/of diens omgeving of wordt het gedrag een gevaar. In die gevallen is gerichte multidisciplinaire 
behandeling door gespecialiseerde deskundigen noodzakelijk. Wat geeft de herziende richtlijn ‘probleemgedrag 
bij dementie’ aan over psychosociale en psychologische behandelinterventies en farmacologische interventies? 
Welke psychofarmaca zijn geïndiceerd en welke handvatten worden hiervoor aangereikt, met als doel te komen 
tot passend gebruik van psychofarmaca? Wat kunt u veranderen waardoor u probleemgedrag beter begrijpt, 
vermindert en zelfs kunt voorkomen? Per setting waarin u werkt, verschillen de mogelijkheden: wat betekent 
dat voor uw handelingsopties?

B - Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis en woonzorgcentrum
Gerke de Boer, leraar verpleegkunde en auteur van ‘Die past hier niet’
Het aantal ouderen met zeer complexe- ofwel gerontopsychiatrische problematiek neemt snel toe. Kwetsbare 
ouderen met ernstige gedragsproblemen hebben een geweldig talent om teams, behandelaars en verzorgen-
den tegen elkaar uit te spelen. Is gerontopsychiatrie een branche-eigen of branche-vreemde doelgroep in het 
verpleeghuis of woonzorgcentrum? Hoe kan u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van deze groep 
kwetsbare ouderen? En op welke wijze kan essentiële multidisciplinaire samenwerking worden versterkt door 
middel van intervisie, moreel beraad en bij- en nascholing? Tijdens deze interactieve sessie gaan we onder 
andere in op bovenstaande vragen en leert u hoe u een prettige werk- en leefomgeving creëert voor uzelf en 
deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep.


