
 
Nieuw! 
 
 
 

Internetcolleges over dementie 
In deze Corona-tijden is het niet altijd even makkelijk om regelmatig stil te staan bij nieuwe 
inzichten rondom de begeleiding en ondersteuning van mensen met dementie. Inzichten om 
deze begeleiding en ondersteuning nét even wat anders aan te pakken; waardoor beter 
ingespeeld kan worden op het lerend vermogen en de zelfredzaamheid van mensen met 
dementie, waardoor bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen zelfstandig kunnen 
beeldbellen zonder constante begeleiding van zorgverleners, waardoor mensen met 
dementie worden verleid om vrijwilliger te worden in de samenleving en/of waardoor 
ingewikkeld of lastig gedrag beter bijgestuurd kan worden. Dit is maar een greep uit de vele 
mogelijkheden, die anders kijken en handelen kunnen bieden.  
 
Bij DAZ is ontzettend veel kennis en ervaring aanwezig rondom de begeleiding van mensen 
met dementie, zowel thuis als in woonzorgcentra/verpleeghuizen en tijdens dagbesteding. 
Wij gaan deze ervaring en kennis met u delen. Daarom gaan wij van start met interactieve 
internetcolleges volgens de volgende formule: 
 

• Belangstellenden kunnen intekenen op college-reeksen van 3 of 5 inspirerende 
lezingen met maximaal 20 deelnemers. 

• Deelname via Zoom of Teams. 

• Deelnemers aan colleges kunnen reageren en vragen stellen, de colleges zijn 
interactief.  

• Duur per college; 1 uur, op van tevoren vastgestelde tijdstippen. 

• Kosten per deelnemer: € 150,- voor een reeks van 5 colleges, € 100,- voor een reeks 
van 3 colleges. Bij collectieve aanmelding via de E-mail 25% korting 

• In ieder college wordt een PowerPoint behandeld. Deelnemers krijgen die achteraf als 
pdf toegestuurd. 

 
De colleges worden gegeven door Ruud Dirkse. Ruud is coördinerend auteur 
van 5 toonaangevende boeken rondom Dementie, een ervaren trainer, en 
ook beleidsmatig- en bestuurlijk actief rondom vele ontwikkelingen in de 
dementiezorg. Ook is hij regelmatig voor projecten en inspiratie in het 
buitenland.  
 

Inhoud 
Vooralsnog beginnen wij met 6 verschillende collegereeksen. 
 
Reeks 1: Basiskennis over het lerend vermogen van mensen met dementie 
1. Waarom kunnen mensen met dementie nog leren? 
2. Wat is het belang van het gebruik van lerend vermogen? 
3. Wat zijn de 4 werkende vormen van leren door mensen met dementie? 
4. Werken met het stappenplan 
5. Maatwerk en observeren is de basis van ieder leerproces; waar moet je op letten? 



 
 
Reeks 2: Verdiepende reeks rond Lerend vermogen bij dementie 
1. Hoe kom ik tot leerdoelen? 
2. Het aan- en afleren van gedrag 
3. Samenwerken bij leerprocessen 
4. De kunst van het verleiden van de persoon met dementie 
5. Open maken van gesloten afdelingen 
 
Reeks 3: Actief zijn met dementie 
1. Waarom is bewegen zo goed voor mensen met dementie? 
2. Wanneer bewegen mensen met dementie?  
3. Waarom is teveel zorg erger dan te weinig zorg? 
4. Hoe stimuleer ik dat mensen met dementie zelf het initiatief nemen tot actief zijn? 
5. Het belang van nuttig bezig zijn 
 
Reeks 4: Beïnvloeden van gedrag bij dementie 
1. Hoe ontstaat gedrag? 
2. Waarom verandert gedrag bij dementie? 
3. Hoe leer je onwenselijk gedrag áf en wenselijk gedrag áán? 
4. Het belang van goed observeren 
5. Het belang van samenwerken tussen professionals onderling en met familie 
 
Reeks 5: DemenTalent 
1. Wat is DemenTalent? 
2. Hoe ontdek je talenten bij mensen met dementie? 
3. Voor wie is DemenTalent wel/niet geschikt? 
4. Welke vrijwilligersbanen zijn geschikt voor mensen met dementie? 
5. De rol van mensen met dementie zélf binnen DemenTalent-projecten 

 
Reeks 6: Dementiezorg in Corona-tijden 
1. Beeldbellen, hoe kan ik dat aanleren?  
2. Hoe leer ik bewoners handen wassen en andere hygiënemaatregelen? 
3. Hoe zorg ik voor meer activiteiten? Wat voor rol kunnen bewoners zélf daarin spelen?  
 

Doe je mee? 

Aanmelden voor deze collegereeksen gaat via onze website, waar speciale pagina’s zijn 
aangemaakt over iedere collegereeks. Ook vindt je daar meer info over onze colleges. 
Tevens kan je er het aanmeldformulier aanklikken en dat invullen en opsturen. Via deze 
volgende link kom je meteen op de overzichtspagina met alle colleges: 
https://anderszorgen.nl/workshops/internetcolleges.php Per collegereeks staan de 
tijdstippen vermeld waarop ze verzorgd worden.  
 
Deelnemers geven zich in principe individueel op. Organisaties kunnen ook in één keer een 
hele groep aanmelden(medewerkers, vrijwilligers, familie). Bij collectieve opgave van 10 of 
meer personen geldt een korting van 25% op de deelnameprijs. Ook is het mogelijk om 
direct volledige deelnamegroepen te boeken, zodat er op maat afspraken gemaakt kunnen 
worden over data en tijdstippen. Mail ons in dat geval voor nader overleg. 
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