Korte omschrijving RONDE 2, middag (13.45 – 14.45)
Onderzoeksessie (1 uur)
In dit uur kunt u één van onderstaande sessies bijwonen.
Sessie 1
Dexter
13

Britt Appelhof (Archipel)

Moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie op jonge leeftijd

Ans Mulders (Thebe)

Werkdruk en gebruik van psychofarmaca bij moeilijk hanteerbaar
gedrag

Workshops (1 uur)
In dit uur kunt u één van onderstaande workshops bijwonen.
1. Monique Jozen (ZZG Zorggroep), Hilde
Mulder-Pouwels (Attent), Trees Boerakker
(Zorggroep Maas en Waal) en Zippora Kentin
(Radboudumc)
2. Leontien Groen (Hogeschool Windesheim)

Acute veranderingen denk aan delier. Diagnostiek, behandeling en
goede implementatie! dexter 19

Samen beslissen met mensen met dementie en hun naasten
dexter 17
3. Claudia Groot Kormelinck (UMCG), Nicole Beter af met minder; reductie van onjuist psychofarmacagebruik
Koopmans (De Riethorst Stromenland) en bij onbegrepen gedrag dexter 15
Jeroen Schumacher (Vilans)
4. Jan van der Hammen en Barbara Oppelaar,
Beter contact met mensen met dementie, een aanbodrijke
omgeving dexter 30
(Ervarea)
5. Hanneke Noordam (Radboudumc) en Anouk
Aan de slag met verbeterpunten uit onderzoek naar
sociotherapeutische leefmilieus dexter 16
Matser (Archipel)
6. Robin van Pinxteren en Jules Kraaijkamp (ZZG Cognitieve stoornissen: hoe herken je ze? en hoe ga je ermee om?
Zorggroep)
dexter 18
7. Jan Lavrijsen (Radboudumc)
Zorg voor jonge mensen met NAH: doet iedereen mee? dexter 11
en 12

Mini-workshops (3x 20 minuten)
In dit uur kunt u drie van onderstaande mini-workshops bijwonen. Elk duurt 20 minuten.
8. Petra Heijmans en Kelly Landa (tanteLouise)
9. Anita van der Vight en Mariëlle Bergmans,
(De Zorggroep)
10. Brenda Bouwmeester, Mayke Sackman,
Manon Derksen en Selma de Wit (De Liemerije)
11. Sandra Jellema en Dinja van der Veen (HAN)
12. Archie de Ceuninck van Capelle (De Wever)
13. Mark Felius (SVRZ) en Marie-Josée Smits
(Zorgessentie)
14. Kelsey Benning (Kennismanager
Waardigheid & Trots) en Hanneke Heim
(Cordaan)
15. Pamela van As (Zorggroep Maas en Waal)

Bij tanteLouise kijken we anders naar hetzelfde dexter 23
Formele en informele zorg, op de kaart in en vooral buiten de
organisatie dexter 22
Wat als je brein je in de steek laat? dexter 24
Meedoen na Niet Aangeboren Hersenletsel, de rol van het sociale
netwerk dexter 25
Zinvolle familiezorg bij dementie en onbegrepen gedrag dexter 26
In gesprek met familieleden en cliënten over wat écht belangrijk is
voor hen dexter 27
Communiceren met familie: de laatste levensfase dexter 28

Implementatie van STEM: sterven op je eigen manier dexter 21

