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Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

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

Dementie bij mensen met een 
verstandelijke beperking 
Signaleren, communiceren en activeren

Datum
Woensdag 19 september 2018

Locatie
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Prijs
Dagprogramma       
9.30 - 16.30 uur € 395,-*   

Accreditatie aangevraagd
   •   Diëtisten
   •   Ergotherapeuten
   •   Medisch specialisten
   •   Muziek-/vaktherapeuten
   •   Logopedisten
   •   Orthopedagogen
   •   Psychologen
   •   Verpleegkundigen

De volgende congressen zijn 
wellicht ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Noodgedwongen?

Psychiatrie in de  
zorg voor mensen 
met een verstandelijke 
beperking

www.medilex.nl/bopz

20 september 2018

1 november 2018

www.medilex.nl/vbpsychiatrie  

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

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/dementievb  

Meer informatie?

Lisanne Noorlander,

junior congresmanager

l.noorlander@medilex.nl 

030-6933887



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Peter Paul de Deyn, neuroloog en directeur Alzheimer Research Center UMCG 
en hoogleraar Universiteit van Antwerpen

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - ontstaan en verloop
Peter Paul de Deyn, neuroloog en directeur Alzheimer Research Center UMCG en hoogleraar Universiteit van 
Antwerpen
   •   Alzheimer vs. vasculaire dementie
   •   (Vroeg)signalering van dementie - waar moet u op letten?
   •   Behandelings- en begeleidingsmogelijkheden

Koffie- en theepauze

Communicatie - hoe zorgt u dat de wereld begrijpelijk blijft?
Gerda Jessica Pavlis, klinisch neurolinguïst en logopedist Talant
   •   Hoe ontwikkelen communicatieproblemen zich gedurende het dementieverloop?
   •   Spraakvermogen en spraakstoornissen - wat werkt voor uw cliënt?
   •   Visualisatie - voorbeelden en handvatten om de communicatie te stimuleren 

Voeding en voedingsgedrag - aandachtspunten en hoe daar mee om te gaan
Jose Veen, diëtist Verstandelijk Gehandicaptenzorg en auteur Happy Weight Stippenplan, expertisecentrum 
Advisium van ’s Heeren Loo, locatie Wekerom
   •   Technische problemen met eten en drinken - kauw- en slikproblemen
   •   Verstoorde eetlustregistratie en honger- en dorstgevoel
   •   Wat verandert er in de zintuiglijke beleving? 
   •   Hoe om te gaan met afwijkend gedrag gerelateerd aan eten en drinken?
   •   Wat zijn de gevolgen van minder eten en drinken?

Verzorgde lunch
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Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Bewegen - cognitieve en motorische beperkingen
Alyt Oppewal, bewegingswetenschapper en postdoc onderzoeker bij de leerstoel Geneeskunde voor  
Verstandelijk Gehandicapten, Erasmus MC
   •   Wat is bekend over bewegen bij mensen met een verstandelijke beperking? 
   •   Cognitieve en motorische beperkingen - wat zijn de gevolgen voor uw cliënt?
   •   Hoe kan bewegen helpen bij dementie?
   •   Discussie - leren van elkaars ervaringen

Gevorderde dementie - handvatten voor herkenning en behandeling
Marijke Tonino, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en consulent palliatieve zorg expertisecentrum Advisium 
’s Heeren Loo
   •   Klachten van dementie herkennen aan de hand van gedragsveranderingen
   •   Pijn bij gevorderde dementie - handvatten voor herkenning en behandeling
   •   Welke signalen wijzen op psychische klachten bij mensen met een verstandelijke beperking en   
       dementie?

Koffie- en theepauze

Ethische dilemma’s - wat als …
Marijke Tonino, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en consulent palliatieve zorg expertisecentrum Advisium 
’s Heeren Loo
   •   …de cliënt niet meer wil eten en drinken?
   •   …de familie nog alles uit de kast wil halen?
   •   …uzelf ook moet loslaten?

Afsluiting door de dagvoorzitter
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