Opleiding
Casemanagement Dementie
op Jonge Leeftijd
Naar optimale zorg voor jonge mensen
met dementie in de thuissituatie

De zorg voor jonge mensen met dementie is volop in ontwikkeling. Het organiseren
en bieden van passende zorg voor jonge mensen met dementie en hun gezinsleden
is om allerlei redenen uitdagend. In deze opleiding ontwikkelt u samen met andere
casemanagers die werkzaam zijn in de zorg voor jonge mensen met dementie uw
competenties rondom het werken met deze doelgroep verder. Er is aandacht voor o.a.:
• Psychosociale begeleiding van jonge mensen met dementie
• Begeleiding van het cliëntsysteem
• Omgaan met probleemgedrag
• Organisatie van zorg
• (Vroegtijdige) zorgplanning
• De beleving van jonge mensen met dementie
• Verschillende oorzaken dementie op jonge leeftijd: kenmerken, beloop, etc.
Tijdens 6 contactdagen bouwt u samen met andere casemanagers uw kennis en kunde verder
uit. U gaat ook aan de slag om de zorg in uw eigen directe werkomgeving te verbeteren.
Voor wie is de opleiding bestemd?
De opleiding is bedoeld voor casemanagers of zorgtrajectbegeleiders met minimaal twee jaar
werkervaring in de zorg voor jonge mensen met dementie en met een minimale betrokkenheid
bij deze doelgroep van twee dagen per week. Het hebben afgerond van een opleiding
casemanagement dementie (bv via Gerion of een vergelijkbare opleiding) is aanbevolen.
Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding bestaat uit 6 contactdagen, met voorafgaand en na afloop specifieke opdrachten
die u via een online leeromgeving worden aangeboden. Behalve deze specifieke opdrachten
werkt u gedurende de leergang aan een verbeterproject in uw eigen praktijk. Tijdens de laatste
contactdag presenteert u de resultaten van dit project aan de docenten en uw groepsgenoten.
De verschillende contactdagen volgen het beloop van de ziekte en de specifieke
vraagstukken en thema’s in de zorg voor jonge mensen met dementie:
Module 1. Kennismaken met Dementie op jonge leeftijd
Module 2. Start van het zorgproces
Module 3. Achteruitgang in het zorgproces
Module 4. Laatste fase van het zorgproces
Module 5. Multidisciplinaire samenwerking en intervisie
Module 6. Afsluiting

Verder zijn vaste elementen in de opleiding:
• Ervaringsverhalen (perspectief cliënt en omgeving)
• Werkplaats & casuïstiek (oefenen met nieuwe methodieken, samen analyseren)
• ‘Meet the expert’ met voorbereidende vragen
• Intervisie/ interprofessionele uitwisseling
• Digitale leeromgeving
Welke docenten zijn bij de opleiding betrokken?
Diverse specialisten op dit terrein afkomstig van verschillende zorginstellingen,
Alzheimercentra en kenniscentra uit heel Nederland: ervaringsdeskundige, casemanager,
specialist ouderengeneeskunde en GZ-psycholoog. Daarnaast wordt u tijdens en tussen de
cursusdagen begeleid door een inhoudsdeskundige cursusleider.
De scholing is ontwikkeld door Loesan Peters, Coach/trainer Animi Vivere,
directeur Odensehuis Animi Vivere, zorgtrajectbegeleider Netwerk 100, Waalboog
Nijmegen In samenwerking met:
Monique Stroecken en Perry Luijck (Trajectcoach, Groenhuysen, Roosendaal)
Sandy van Rossum en Moniek Bloemen (Ervaringsdeskundigen)
Freek Gillisen (Verpleegkundig consulent, VUMC, Amsterdam)
Margreet Mantel (Ervaringsdeskundige)
Drs. Caroline Muthert (GZ-psycholoog, Amsta, Amsterdam)
Drs. Elly Prins (GZ-psycholoog, Waalboog, Nijmegen)
Dr. Christian Bakker (GZ-psycholoog, Florence, Den Haag/ Radboudumc, Nijmegen)
Drs. Daniëlle Pelzer (Specialist Ouderengeneeskunde, Zorgpartners Midden-Holland, Gouda)
Dr. Jurgen Claassen (Klinisch Geriater, Radboud Alzheimercentrum, Nijmegen)
Corry van Montfoort (Verpleegkundige en clustermanager, Amsta, Amsterdam)

Praktische informatie:
Kosten
De opleiding kost €1495,-, inclusief
lesmateriaal, locatiekosten en begeleiding
vanuit de leergang.
Duur
6 contactdagen (incl. eindpresentatie),
daarnaast voorbereidend lesmateriaal,
actieve betrokkenheid in de online
leeromgeving, het werken aan een portfolio
en aan een project in de eigen zorginstelling.
Data contactdagen
12 november 2018, 13.00 – 16.30
17 december 2018, 09.00 – 16.30
28 januari 2019, 09.00 – 16.30
18 maart 2019, 09.00 – 16.30
15 april 2019, 09.00 – 16.30
13 mei 2019, 09.00 – 16.30
Aantal deelnemers
Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor 51 punten
bij V&VN.
Locatie
Alzheimer Nederland, Stationsplein 121
te Amersfoort.

Radboud universitair medisch centrum

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen:
stuur een mail naar Loesan Peters,
animivivere@gmail.com
Voor organisatorische vragen:
Geertje van Duijnhoven, projectmedewerker,
geertje.vanduijnhoven@radboudumc.nl
Inschrijven
U kunt worden toegelaten als u voldoet aan de
toelatingseisen. U kunt dit toetsen door via het
mailadres info@kcdementieopjongeleeftijd.nl
een vooraanmeldingsformulier aan te vragen.
Stuur dit vóór 22 oktober 2018 terug. Vóór 1
november hoort u of u bent toegelaten tot de
opleiding. In dat geval ontvangt u per e-mail
een link naar de website waar u zich kunt
aanmelden.
Deze opleiding wordt mede mogelijk
gemaakt door:

