
Deelname en praktische informatie 
 
Cursusdatum:  in overleg 
 
Doelgroep: inhoud op maat voor vrijwilligers en professionals in 

zorg en welzijn 
 
Locatie:   in overleg 
 
Kosten: €450,- per groep (minimaal 15 deelnemers en 

maximaal 25 deelnemers) 
 
Annulering: Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de 

training wordt 50 procent van de kosten 
geretourneerd. Bij annulering binnen twee weken 
worden volledige kosten in rekening gebracht.  

 
Informatie: Voor meer informatie kunt u mailen naar 

steunpuntdementie@elkerliek.nl of bellen met het 
secretariaat van Quartz, tel 0492 595160.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Informatiefolder themabijeenkomst 
 

Dementie, ook jij ziet het! 
 

Signalen van dementie herkennen, 
en hoe hiermee om te gaan. 

 
 
 

Vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn 
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Themabijeenkomst Dementie, ook jij ziet het! 
 
Wat zijn niet-pluis signalen die mogelijk op dementie wijzen? Hoe kun je ze 
herkennen? Hoe ga je er als vrijwilliger of als professional mee om? Dat en nog 
veel meer informatie over dementie bieden we aan in de themabijeenkomst 
Dementie, ook jij ziet het! 
 
Het aantal mensen met dementie stijgt de komende jaren explosief. Steeds meer 
mensen met (beginnende) dementie blijven in hun eigen vertrouwde omgeving 
wonen. De kans dat je als vrijwilliger of professional in aanraking komt met niet-
pluis signalen wordt steeds groter. ‘Niet-pluis’ signalen zijn bijvoorbeeld: 
afwijkend gedrag, veranderingen in de woning, vaker vergeetachtigheid, moeite 
met benoemen van de juiste dag of tijdstip of verandering van karakter. Door 
veranderingen die kunnen duiden op dementie tijdig op te merken, kan eerder 
een diagnose gesteld worden, waardoor: 
 (medicamenteuze) therapie kan starten; 
 Behandelbare vormen van geheugenverlies aangepakt worden; 
 Rust brengen, door de cliënt en zijn naasten gerichte voorlichting te 

geven, lotgenotencontact, begeleiding, hulp, zorg en een luisterend oor 
te bieden; 

 Belangrijke zaken uit voorzorg bespreekbaar maken, zoals financiële en 
juridische zaken als testament en het aanwijzen van 
beslissingsbevoegdheden op het gebied van verzorging en/of financiën 

 

Doelstelling  

Het doel van de themabijeenkomst is om deelnemers inzicht te geven in het 
syndroom dementie, ‘niet-pluis’ signalen en handvatten te bieden om in de 
praktijk hiermee om te gaan.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Programma 
In de themabijeenkomst wordt op een laagdrempelige manier, uitleg gegeven 
over het belang van vroegsignalering, dementie en de ‘niet-pluis’ signalen. De 
bijeenkomst is ontwikkeld door professionals en wordt ‘op maat’ in 
groepsverband gegeven. Aan de hand van een interview en videobeelden worden 
zowel de theorie als de praktijk belicht en is er volp gelegenheid tot het stellen 
van vragen.  
 
Programma:  

- Dementie,  inleiding ziektebeeld, diagnostiek en behandeling; 
- Vroegsignalering: wat zie je en hoe ga je er mee om of wat kun je doen? 

Maatwerk: aan de bijeenkomst gaat een voorbereidend gesprek af, zodat de 
inhoud en werkwijze afgestemd kunnen worden op de doelgroep. 
 
Cursusleiding 
De cursus wordt gegeven door ervaren casemanagers dementie en professionals 
uit de ketenzorg dementie.  
 
Tijdsinvestering 
Eén themabijeenkomst van 2,5 uur.  
 
Verantwoording 
De themabijeenkomst wordt verzorgd door de Ketenzorg Dementie in de regio 
Helmond. Ketenzorg dementie is een programma vanuit Quartz en richt zich  op 
het verbeteren van de samenwerking in de zorg voor mensen met dementie en 
hun naasten. De keten is een samenwerkingsverband tussen Alzheimer 
Nederland, Zorgboog, Savant Zorg, de GGZ Oost-Brabant, huisartsen en het 
Elkerliek ziekenhuis. 


