
Ronde 1 - Key-note speakers  - Kies een sessie naar eigen keuze

Optie 1: Dementie op jonge leeftijd:
organisatie van postdiagnostische zorg
en ondersteuning voor een bijzondere
doelgroep.
Christian Bakker - programmaleider jonge
mensen met dementie Radboudumc

10.00-10.10                       
 

Ronde 3 - Key-note speakers  - Kies een sessie naar eigen keuze

Optie 1: Mensen met de ziekte van
Huntington. Wat heb ik eraan om te
weten waarom zij speciaal zijn?
Ruth Veenhuizen - specialist
ouderengeneeskunde Atlant

Optie 1: Gevraagd: kennis, mededogen
en creativiteit voor ouderen met
psychiatrische problematiek
(Gerontopsychiatrie)
Gea van Dijk - associate lector 'Ouderen
met psychische problemen' NHL Stenden
Hogeschool

Opening dagvoorzitter Raymond Koopmans
Raymond Koopmans – hoogleraar ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg
Radboudumc en De Waalboog

 10.10-10.40                       
 

De kracht van kennis en expertise in de langdurige ouderenzorg onmisbaar
Anno Pomp (coördinator strategie VWS) en Bas Leerink (Partner IG&H en raadslid RVS) worden
door Debby Gerritsen (hoogleraar welbevinden in de langdurige zorg Radboudumc)
geïnterviewd over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in de
langdurige zorg, in het bijzonder de expertise centra. Wat houden deze expertise centra in?
Waarom worden deze opgericht? En wat is het belang ervan voor cliënt en professional?

10.40-11.10                       
 

Frank over jonge mensen met dementie
Frank van der Lende - 3FM radiodj en ambassadeur Alzheimer Nederland

11.10-11.20 Uitreiking aanmoedigingsprijs praktijkgericht onderzoek 2021

11.30-11.55

Optie 2: Mensen met langdurige
bewustzijnsstoornissen; een bijzonder
vorm van niet-aangeboren hersenletsel
Jan Lavrijsen - programmaleider
neurologische aandoeningen
Radboudumc

Lunchbreak - Pauze / markt tools

12.05-12.30

13.20-13.45

Optie 2: Dementie en zeer ernstig
probleemgedrag: heel bijzonder.
Debby Gerritsen - hoogleraar
welbevinden in de langdurige zorg
Radboudumc

Optie 2: Korsakov: zoek de uitdaging in
de speciale zorg!
Riët Daniël - gezondheidszorgpsycholoog
en seksuoloog Archipel Zorggroep

Ronde 2 - Key-note speakers  - Kies een sessie naar eigen keuze

12.30-13.20

Onlineprogramma UKON-Symposium 2021

10 minuten wisseltijd

10 minuten wisseltijd



Dementie op jonge leeftijd: organisatie van post-diagnostische zorg en ondersteuning voor een bijzondere
doelgroep
Christian Bakker – programmaleider jonge mensen met dementie (Radboudumc)
Wanneer je aan mensen die voor het 65e levensjaar met dementie te maken krijgen vraagt wat dementie met hen doet,
dan hoor je terug wat een enorme impact de dementie heeft op allerlei verschillende terreinen van hun dagelijks leven.
Het niet meer kunnen werken, het verlies van sociale contacten en de plotselinge afhankelijkheid van andere mensen
trekt een zware wissel op hun welbevinden. Ook naasten zien zich geconfronteerd met veranderingen waarin zij hun weg
moeten vinden, hoe om te gaan met de veranderingen die zij bij hun naaste zien, maar ook in de veranderingen in hun
eigen rol binnen het gezin. In de Zorgstandaard Dementie is als aanbeveling opgenomen dat het belangrijk is dat jonge
mensen met dementie en hun naasten kort na diagnose toe worden geleid naar passende zorg en ondersteuning. Maar
hoe geef je de zorg en ondersteuning na diagnose passend vorm? In deze bijdrage wordt ingegaan op de zorgbehoeften
van jonge mensen met dementie en hun naasten en worden praktische handvatten geboden hoe de zorg en
ondersteuning die daarbij aansluit vorm te geven

Mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen ; een bijzondere vorm van niet-aangeboren hersenletsel 
Jan Lavrijsen - programmaleider Neurologische aandoeningen (Radboudumc)
In deze presentatie worden de actuele ontwikkelingen toegelicht in een recent ontwikkelde speciale zorgketen voor
mensen met de meest ernstige vormen van niet-aangeboren hersenletsel na coma: langdurige bewustzijnsstoornissen
(LBS). Er wordt een overzicht gegeven van doelgroepen, inclusief de weg naar passende zorg en samenwerking.  

Gevraagd: kennis, mededogen en creativiteit voor ouderen met psychiatrische problematiek (Gerontopsychiatrie)
Gea van Dijk – associate lector (NHL Stenden Hogeschool)
De sessie Gerontopsychiatrie gaat over Ouderen met psychiatrisch problematiek. Om welke ouderen hebben we het dan,
en hoe komen zij in beeld? Ook bij ouderen is er een grote diversiteit in psychiatrische aandoeningen waar zij last van
kunnen hebben, en vaak worden zij in het maatschappelijke leven lastig gevonden. Zij hebben ook een aantal
gemeenschappelijke kenmerken. Zo is er altijd sprake van problematiek op meerdere terreinen tegelijkertijd, die een
disbalans in het functioneren en het welzijn geeft. De ‘herstelgerichte zorg’ zoals die in de psychiatrie wordt gehanteerd,
richt zich bij deze ouderen op het (gedeeltelijk) herstel van de balans en het welzijn van de bewoner/cliënt. Wat betekent
dat voor jou als werkende in de (langdurige) zorg? Naast de zorg en begeleiding vraagt dit onder andere om empathie en
creativiteit, maar ook om het kunnen parkeren van je eigen normen ten aanzien van wat ‘normaal’ is. Ook deze speciale
cliënten vragen om speciale medewerkers. Naast het verkrijgen van meer kennis over Gerontopsychiatrie, zet het ook
aan het denken over gedrag, wat daarin ‘normaal’ is en hoe om te gaan met ouderen met psychiatrische problematiek.

Korsakov; zoek de uitdaging in de speciale zorg!
Riët Daniël– gezondheidszorgpsycholoog (Archipel)
In deze sessie wordt het syndroom van Korsakov benaderd vanuit cliënt perspectief en dat van de medewerkers en zal
ingegaan worden op de speciale zorg die deze doelgroep vraagt. 

Mensen met de ziekte van Huntington. Wat heb ik eraan om te weten waarom zij speciaal zijn?
Ruth Veenhuizen – specialist ouderengeneeskunde (Atlant)
In de presentatie wordt kort ingegaan op de ziekte van Huntington. De complexe problematiek van de ziekte komt aan
bod en ook de zware last die deze erfelijke aandoening voor families veroorzaakt. Daarna gaat de verdieping in op
processen in de hersenen die te maken hebben met prikkelverwerking en met bewustwording van zintuigelijke
informatie en van vervolgacties op de prikkelverwerking. Dit deel van de presentatie maakt het vervolgens weer mogelijk
om terug uit te zoomen naar andere hersenaandoeningen. 

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag: heel bijzonder
Debby Gerritsen – hoogleraar welbevinden in de langdurige zorg (UKON/Radboudumc)
Zeer ernstig probleemgedrag bij mensen met dementie is aangrijpend voor de persoon zelf, diens familie en vrienden en
zeker ook voor zorgprofessionals. De laatste paar jaar worden steeds meer afdelingen opgezet waar deze groep
kortdurend kan verblijven. Wat maakt deze groep zo speciaal, wanneer wordt gedrag als ‘zeer ernstig’ beschouwd en wat
weten we over oorzaken van het gedrag? En wat kunnen specifieke afdelingen voor mensen met dementie en zeer
ernstig probleemgedrag voor hen betekenen?


