
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gedragsverandering bij dementie  
Dinsdag 11 mei 2021 

 
Voor praktijkondersteuners huisartsen, casemanagers dementie en 

(ervaren) verpleegkundigen in de regio Twente (2 accreditatiepunten)  
 

11 mei 2021 van 14.00 – 16.15 uur via ZOOM  

 

Het is aan jou………… 

 

Het is aan jou om te begrijpen hoe het brein functioneert  

Het is aan jou om te begrijpen hoe het brein werkt als er beschadigingen zijn  

Het is aan jou om oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag te achterhalen èn moeilijk 

hanteerbaar gedrag te voorkomen, te verminderen of te accepteren  

Het is aan jou om te zoeken naar methoden en technieken die helpend zijn   

Het is aan jou om vaardig te zijn in jouw wijze van begeleiden en recht te doen aan de situatie 

van de ander  

Het is aan jou om anders te kijken naar gedrag  

Het is aan jou om de mens met een dementie te begrijpen 

Het is aan jou om te kijken naar je eigen gedrag en daarop te reflecteren  

 

Maak een pas op de plaats door deel te nemen aan het Webinar ‘Gedragsverandering bij 

dementie’. 

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Cornelis Blanksma, specialist 

ouderengeneeskunde bij Mediant en Charlotte Welberg, opleider/trainer/coach bij 

TriviumMeulenbeltZorg. 

 

 

Wij heten je van harte welkom! 

 

Namens Dementie Twente, Netwerken Palliatieve Zorg Twente  

en TriviumMeulenbeltZorg   



 

 
 

 

Locatie 

Enkele deelnemers kunnen live aanwezig zijn en overige deelnemers sluiten aan via een 

livestream middels ZOOM. De link wordt minimaal 2 dagen van tevoren verstuurd.  

 

Voor meer informatie over deze scholing kun je contact opnemen met Ine Bonke via e-

mail: 

i.bonke@dementietwente.nl of telefoonnummer 06 34351236. 

 

Aanmelding  

Je kunt je hier aanmelden (sluitingsdatum 3 mei 2021).  

 

Maximaal aantal deelnemers 

60 deelnemers.  

 

Annulering 

Indien je onverwacht verhinderd bent, dan kun je je afmelden via 

secretariaat@dementietwente.nl  

 

Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname mits jouw organisatie is aangesloten bij 

Dementie Twente en/of Netwerken Palliatieve Zorg Twente   

 

 

Voor medewerkers ingeschreven bij het kwaliteitsregister van V&VN is accreditatie 

aangevraagd.  
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