
Het Netwerk Dementie organiseert 3 november 2021 en 27 januari 2022 het symposium ‘Casemanagement bij dementie’. Wil je jouw 
deskundigheid over dit onderwerp vergroten of de samenwerking in jouw netwerk verbeteren? Schrijf je dan nu in. We hebben ook 2 prominente en 
inspirerende sprekers uitgenodigd: Hugo Borst en Adelheid Roosen. Deelname is gratis en er zijn accreditatiepunten te verdienen. Het symposium 

vindt plaats in het sfeervolle en moderne PERRON-3 in Rosmalen.

Voor wie?
Praktijkondersteuners van huisartsen, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie.

Praktisch
Data:    3 november 2021 en 27 januari 2022, van 12.00 - 19.00 uur
Locatie:   PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen | www.perron-3.nl
   Auto: Er is voldoende gratis parkeergelegenheid
   OV: PERRON-3 ligt naast het station van Rosmalen
Covid:    De Coronacheck app wordt gebruikt als toegangscontrole. 
Accreditatie:  Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN en NVVPO.

Programma
12.00   Inloop en informatiemarkt
13.00   Gezamenlijke start : Welkom en sprekers
   • Alzheimer Nederland regio Den Bosch en Bommelerwaard
       De patiëntenvereniging verwoordt de ervaringen van de mens achter de cliënt en zijn naasten, voor wie we het allemaal doen.
   • Esther Tetteroo, coördinator Netwerk Dementie
       Zij praat je bij over het vernieuwde zorgprogramma casemanagement bij dementie.
   • Nathalie Beelen, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde 
       Zij geeft uitleg over de regionale ouderenzorg vanuit het perspectief van de huisartsen. 
 

14.30   Workshop ronde 1 
   Workshop over netwerksamenwerking in jouw eigen regio. Zie info bij ‘Workshops’.
 

15.15 - 15.45 Pauze en informatiemarkt
 

15.45 - 16.30  Workshop ronde 2 
   Diverse workshops over inhoudelijke thema’s. Zie info bij ‘Workshops’.
 

16.35 - 17.20  Workshop ronde 3 
   Diverse workshops over inhoudelijke thema’s. Zie info bij ‘Workshops’.
 

17.20 - 18.00  Buffet
 

18.00 - 19.00  Gezamenlijke afsluiting
   • Interview met een inspirerende spreker over zijn of haar ervaring in de dementiezorg als mantelzorger.
       Op 3 november:   Hugo Borst 
       Op 27 januari:   Adelheid Roosen 
   • Samenvatten en afronden.
 

19.00    Netwerkborrel

Aanmelden
Meld je aan via deze link: Symposium ‘Casemanagement bij dementie’.
• Deelname is gratis, maximaal 100 deelnemers per dag.
• Sluitingsdatum aanmelden: 22 oktober 2021.
• Geef bij workshop 1 aan in welke regio je werkt.
• Geef bij workshop 2 en 3 aan wat jouw 1e en 2e voorkeur heeft (per ronde).
• Bij deze workshops geldt een maximaal aantal deelnemers per workshop.
• Heb je dieetwensen? Geeft dit alsjeblieft aan in het formulier.

www.netwerkdementie-bwendb.nl

AANKONDIGING SYMPOSIUM: 
CASEMANAGEMENT BIJ 
DEMENTIE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7krEh3ebukrIxmb7e4Ou9fNdmvVz6gi0zRHP2v0n2m9nylQ/viewform


Workshop Werkgebied 3 november 27 januari 

Het Netwerk Dementie laten werken in elke regio.

Binnen het Netwerk Dementie stimuleren we 
integrale samenwerking tussen professionals, 
zodat cliënten en hun naasten de juiste 
ondersteuning en zorg kunnen ontvangen in het 
dementieproces.

Integrale samenwerking start bij elkaar kennen en 
werkt goed wanneer we afspraken maken over die 
samenwerking.

Daaraan geven we in deze workshop een ‘boost’.

Bommelerwaard Sophie van de Meent
Specialist 
ouderengeneeskunde
Huisarts bij praktijk 
R. van de Meent

Connie van den Dool 
POH Huisartspraktijk 
van den Dool

Gretha den Elzen
Casemanager dementie
Santé Partners

Sophie van de Meent
Specialist 
ouderengeneeskunde 
Huisarts bij praktijk 
R. van de Meent

Connie van den Dool 
POH Huisartspraktijk 
van den Dool

Gretha den Elzen
Casemanager dementie
Santé Partners

Rosmalen, Empel, 
Nuland, Berlicum, 
Vinkel en Geffen

Antoinette Drossaert
Huisarts bij praktijk 
Rosmalen Centrum

Nelleke van Kooten 
POH Huisartsenpraktijk 
Rosmalen Centrum

Jeannette Robat 
Casemanager dementie 
Brabantzorg

Elloisa Boer
verpleegkundig specialist 
bij huisartsenpraktijk 
Samen Beter

Jeannette Robat 
Casemanager dementie 
Brabantzorg

Den Bosch Noord, Oost 
en Centrum

Tieneke Ouwerkerk
POH Ouderenzorg GHC 
Noord

Ghis Boot 
casemanager dementie 
Vivent

Tieneke Ouwerkerk
POH Ouderenzorg GHC 
Noord

Ghis Boot 
casemanager dementie 
Vivent

Den Bosch Zuid, West 
en gemeente Heusden

Rina Schuurmans 
praktijkverpleegkundige 
GHC West

Ilse van der Vaart 
casemanager dementie 
Vivent

Rina Schuurmans 
praktijkverpleegkundige 
GHC West

Ilse van der Vaart 
casemanager dementie 
Vivent

Vught, Haaren en 
Helvoirt

Ellen Prijt
praktijkverpleegkundige 
Hoge Vliert

Maartje Lijdsman 
casemanager dementie 
Vivent

Ellen Prijt
praktijkverpleegkundige 
Hoge Vliert

Maartje Lijdsman 
casemanager dementie 
Vivent

Boxtel, Sint 
Michielsgestel, 
Schijndel, Liempde en 
Den Dungen

Erica Willems
consulent POH Chronos

Monique Oerlemans 
casemanager dementie 
Zorggroep Elde 
Maasduinen
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Monique Oerlemans 
casemanager dementie 
Zorggroep Elde 
Maasduinen

Workshop ronde 1



Workshop Informatie 3 november 27 januari 

VIP en module 
ouderenzorg

Een slimme manier van netwerksamenwerking:
VIP Live is een beveiligd online 
communicatieplatform.
Als POH kun je bijvoorbeeld een chatroom 
aanmaken voor multidisciplinair overleg, 
beeldbellen met je patient, of een medicatiereview 
doen met de apotheek.
Als wijkverpleegkundige of casemanager dementie 
kun je ook een chatroom aanmaken en zo alle 
betrokkenen in één keer informeren of bevragen 
en afspraken maken.
Je kunt ook een specialist of mantelzorger 
toevoegen.
Wel zo handig. In deze workshop krijg je uitleg over 
hoe VIP werkt, met alle mogelijkheden. 

Amber Kleijnen 
huisartsenadviseur, 
Calculus Software BV

Lianne van der Leeuw 
zorgcoördinator Chronos
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Mantelzorg
ondersteuning 

Juist in de niet-pluis- en de beginfase van 
dementie, gebeuren er allerlei kleine dingen 
bij de persoon met dementie thuis, waar de 
mantelzorgers en naaste(n) mee om moeten leren 
gaan.
Elk telefoontje kan een vraag, emotie of probleem 
zijn, en hoe ga je hiermee om?
Als POH of WVK hoef je niet alles zelf op te 
pakken, juist niet. Signaleren en samenwerking 
in de wijk/buurt met mantelzorgondersteuning, 
of andere partners in de wijk, kan de drempel tot 
(preventieve) ondersteuning vergroten.
Wat vraagt dit van jou als casemanager en hoe kun 
je dit praktisch vormgeven?

Akkie de Rouw 
Mantelzorg Stedelijk bij 
Farent

Akkie de Rouw 
Mantelzorg Stedelijk bij 
Farent

Niet pluis fase en dan… Een patiënt of een naaste komt bij jou op 
spreekuur en vertelt dat hij (of de naaste) de 
laatste tijd moeilijk dingen kan onthouden of bijv. 
merkt dat hij afspraken mist in zijn agenda.
Welke stappen onderneem je van 
niet-pluisfase naar diagnose en hoe neem je je 
patiënt hierin mee?

Ilse van der Vaart
Casemanager dementie 
bij Vivent, met jarenlange 
ervaring als POH ouderen.

Ilse van der Vaart
Casemanager dementie 
bij Vivent, met jarenlange 
ervaring als POH 
ouderen.

Ouderenmishandeling Wist je dat 1 op de 20 thuiswonende ouderen ooit 
te maken heeft gehad met ouderenmishandeling 
en dat 1 op de 50 ouderen jaarlijks slachtoffer 
wordt van ouderenmishandeling? Dit blijkt 
uit onderzoek van Regioplan (2018). In deze 
workshop wordt je geïnspireerd over preventie, 
signaleren en anticiperen op (vermoedens van) 
ouderenmishandeling. De meldcode komt aan 
bod, maar ook wat er van jou als casemanager en 
vanuit Veilig Thuis mag worden verwacht.

Anneriek de Rooij
Aandachtsfunctionaris 
ouderenmishandeling en 
huislijk geweld JBZ

Anneriek de Rooij
Aandachtsfunctionaris 
ouderenmishandeling en 
huislijk geweld JBZ

Hoe combineer 
je je werk met 
casemanagement?

Heel mooi, dat nieuwe zorgprogramma met 
stepped care, waarin een rol is weggelegd voor de 
POH en WVPK als casemanager bij laag complexe 
dementiezorg.
Maar…hoe doe je dat? Hoe geef je dit vorm naast 
alle andere werkzaamheden?
2 bevlogen professionals gaan in gesprek over hun 
en jullie ervaringen, successen en uitdagingen.

Evelien van der Heijden 
praktijkondersteuner 
somatiek. HAP Helvoirt

Annet Coppens 
Wijkverpleegkundige Vivent

Elloisa Boer 
verpleegkundig specialist, 
Huisartsenpraktijk Samen 
Beter

Annet Coppens 
Wijkverpleegkundige 
Vivent 

Workshop ronde 2



Workshop Informatie 3 november 27 januari 

Proactieve 
zorgplanning/ 
gezamenlijke 
besluitvorming

‘Proactieve zorgplanning’, iedereen heeft het erover en 
iedereen wordt verwacht dit te doen. 
Maar wat is proactieve zorgplanning eigenlijk? Gaat dit 
over euthanasie of is het breder?
En hoe pak je dit aan? Mensen met dementie hebben 
een slechtere concentratie en taalbegrip, meningen 
kunnen veranderen of worden beïnvloed door naasten.
Het lijkt eenvoudig, maar we kunnen er nog een hoop 
over leren….

Alena van der Linden-
Chvojová
POH ouderenzorg
Huisartsenpraktijk 
Emmers-Hoogveld,
Locatie Maaspoort en 
Empel MC Het Schild

Monique Kappen
Specialist 
ouderengeneeskunde 
Zorggroep Elde 
Maasduinen

Alena van der Linden-
Chvojová
POH ouderenzorg
Huisartsenpraktijk 
Emmers-Hoogveld,
Locatie Maaspoort en 
Empel MC Het Schild

Cecile Reinders 
Specialist 
ouderengeneeskunde 
Vivent

Spoedcursus dementie 
(ziektebeelden 
en medicatie) 

Handig: een korte klinische les over ziektebeelden 
met hun etiologie, kenmerken, beloop en 
behandelmogelijkheden.
En je kunt hier zeker jouw vragen kwijt over bijvoorbeeld 
comorbiditeit, bijwerkingen van medicatie en specifieke 
aandachtspunten per fase van dementie.

Janet Bootsma 
Geriater Jeroen Bosch 
Ziekenhuis

Merel Krulder
Geriater Jeroen Bosch 
ziekenhuis

Sociale benadering bij 
dementie
(visie en social trial)

In onze regio draait een proeftuin voor de sociale 
benadering bij dementie (onderdeel van de Tao of Care 
van hoogleraar Anne-Mei Thé).
Een mooie verruiming van de meestal medische of 
zorggerichte visie op dementie.
In deze workshop krijg je uitleg over deze visie en social 
trial en hoe je dit als casemanager laagdrempelig kunt 
vormgeven.

Ina Snier 
teamleider bij van Neynsel 
Academie

Trix van Oosteren
casemanager dementie bij 
van Neynsel en werkzaam 
bij de social trial.

Ina Snier 
teamleider bij van 
Neynsel Academie

Trix van Oosteren
casemanager dementie 
bij van Neynsel en 
werkzaam bij de social 
trial.

Uitleg dementie aan 
cliënten

Als POH of WVPK kom je vaak tijdens en na 
diagnosestelling in contact met jouw cliënt of patiënt. 
Hoe geef je hen uitleg over dementie? Welk tempo, 
welke taal, welke informatie sluit aan? En hoe houdt 
je rekening met verschillen in ziekte-inzicht en 
verwerkingsproces?
Laat je inspireren, zowel verdiepend als praktisch 
door een ervaren psycholoog en casemanager uit ons 
netwerk.

Marijke Thissen
Psycholoog bij Van Neynsel

Jeanne Pennings 
Casemanager dementie 
Jozefoord

Marijke Thissen
Psycholoog bij Van 
Neynsel

Jeanne Pennings 
Casemanager dementie 
Jozefoord

Omgaan met weerstand 
en zorgmijding

Je zult wel herkennen dat mensen met dementie vaak 
weinig ziekte-inzicht hebben en dus ook geen hulpvraag.
Ook kunnen persoonlijkheid, levenservaringen of 
bijvoorbeeld psychische klachten een oorzaak zijn 
waarom mensen weinig hulp vragen én weinig hulp 
accepteren. Maar jij wilt zorgen dat iemand verantwoord 
en veilig thuis kan blijven wonen. Hoe help je iemand 
die geen hulp nodig heeft? Wat zijn onderliggende 
mechanismen en welke interventies (psychosociaal/
zorg/medisch) kuninzetten?

Loes Schrijen
Specialist 
ouderengeneeskunde 
Zorggroep Elde 
Maasduinen  

Amadea Gloudemans 
Specialist 
ouderengeneeskunde 
van Neynsel

Workshop ronde 3


