
PROGRAMMA
9u30-10u Ontvangst 

10u-11u Verwelkoming  

 Moeilijk hanteerbaar of eigen-aard-ig  

 gedrag? ‘Ervaringsgerichte leersessies’ als  

 goede praktijk (plenair)

 Nele Schillebeeks, hoofdverpleegkundige  

 verblijfsafdeling Wilg 

 Nele Maesen, Referentiepersoon  

 dementie/Klinische psychologe  

 CWZC campus H. Catharina Zonhoven

11u-12u Workshops en Kennismarkt 

12u-13u Middagpauze

13u-14u Workshops en Kennismarkt

14u-15u Workshops en Kennismarkt

15u-15u15 Pauze

15u15-16u30 Richtlijn en tips in het omgaan met  

 moeilijk hanteerbaar gedrag (plenair) 

 Expertisecentrum Dementie Contact

WORKSHOPS EN KENNISMARKT

Workshop 1: Baden zonder strijd: De sleutel tot 
aangenaam baden bij personen met dementie
In deze workshop wordt een werkwijze aangeboden 

om persoonsgericht aan de slag te gaan tijdens douche 

of bad. Door deze eenvoudige, praktische tips is het 

mogelijk baden aangenaam of op zijn minst draaglijk te 

maken voor de persoon met dementie en zijn  

zorgverlener. 

Deze workshop is bestemd voor zorgverleners uit de 

thuiszorg en uit de (semi-)residentiële sector

Annelies Noben, master in de verpleegkunde, referen-

tiepersoon dementie, WZC Sint-Elisabeth Hasselt

Workshop 2a: Vermissing van personen met de-
mentie in de thuiszorg
In deze workshop wordt het vermissingsprotocol voor 

de thuiszorg als werkinstrument voorgesteld. Het 

gebruik van dit instrument, in samenwerking met de 

regionale politiediensten, kan ertoe leiden dat onrust-

wekkende verdwijningen van personen met dementie 

sneller opgelost worden. Er worden concrete tips  

meegegeven over hoe je aan de slag kan gaan met dit 

protocol in jouw regio.

“Moeilijk hanteerbaar of eigen-aard-ig gedrag” van personen met dementie?”

In 2012 werd het ‘Limburgs Netwerk Dementie’ opgericht door het Expertisecentrum Dementie Contact (OCMW 

Hasselt), University Colleges Leuven-Limburg (UCLL, toenmalige KHLim), de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Lim-

burg en de provincie Limburg. De doelstellingen van het Limburgs Netwerk Dementie zijn expertise delen, tekorten 

in de zorg opsporen en hiervoor oplossingen, acties en methodieken ontwikkelen. 

Na afloop van de projectperiode (juli 2015) blijft het Limburgs Netwerk Dementie haar activiteiten, waaronder de 

organisatie van ‘expertendagen’, continueren. 

“Expertendag 2015” legt de focus op (zogenaamd) moeilijk hanteerbaar gedrag van personen met dementie. In een 

eerste (plenair) gedeelte gaan we dieper in  op moeilijk hanteerbaar gedrag. Wanneer spreken we van moeilijk han-

teerbaar gedrag en hoe kunnen we hier met een andere bril naar kijken? Dit doen we aan de hand van een interac-

tieve sessie. Nadien krijg je in de verschillende workshops concrete handvaten aangereikt om met een aantal vaak 

voorkomende situaties om te gaan. Een interactieve kennismarkt geeft daarnaast een overzicht van good practices en 

recent praktijkgericht onderzoek. Je keert tenslotte terug naar de werkvloer met praktische tips en een richtlijn in 

het aanpakken van moeilijk hanteerbaar gedrag.
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Deze workshop is bestemd voor zorgverleners uit de 

thuiszorg.

Alain Remue, hoofd Cel Vermiste Personen, federale 

politie

Katrien Moors, consulente Expertisecentrum Dementie 

Contact

Workshop 2b: Seksualiteit en intimiteit van perso-
nen met dementie in een (semi-)residentiële setting
Dementie en seksualiteit…het lijkt geen evidente com-

binatie. Toch hebben ook personen met dementie en 

hun eventuele partners, behoefte aan intimiteit en 

fysiek contact, in welke vorm dan ook. Hoe ga je hier als 

zorgverlener mee om?  Wat doe je met seksueel grens-

overschrijdend gedrag van personen met dementie? 

Tijdens deze workshop wordt stilgestaan bij de invloed 

van dementie op het seksuele en intieme leven, bij sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag en hoe problemen op 

dit vlak binnen de zorgvoorziening aangepakt kunnen 

worden. 

Deze workshop is bestemd voor zorgverleners uit de 

(semi-)residentiële sector.

Jesse Verschuren, seksuologe en medewerker Quadri 

Gezondheid & Welzijn, University Colleges Leuven-Lim-

burg

Kennismarkt
Tijdens de kennismarkt staan netwerking en het delen 

van expertise centraal. Limburgse zorgorganisaties stel-

len hun aanbod voor personen met dementie voor. Good 

practices en recent praktijkonderzoek komen aan bod. 

Deze kennismarkt wordt opgevat als een interactieve 

workshop.

Elke deelnemer volgt 2 workshops (1 gemeenschappe-

lijk en 1 specifiek voor thuiszorg/(semi-)residentiële 

sector) en doorloopt de kennismarkt.

DOELGROEP
Alle professionele zorg- en hulpverleners in de zorg voor 

personen met dementie in Limburg.

INLICHTINGEN
• Vragen m.b.t. inschrijving en betaling:  

tom.tuerlinckx@ucll.be of 011/180 600

• Vragen over de inhoud: ecd.contact@ocmwhasselt.be 

of 011/308 851 (Expertisecentrum Dementie Contact)

INSCHRIJVEN
• Inschrijven kan via www.ucll.be/navorming

• Deelnameprijs: 60 euro.

• Definitieve inschrijving na ontvangst van  

bevestigingsmail en uitnodiging tot het betalen van 

het inschrijvingsgeld.

• De algemene voorwaarden van de UCLL zijn van 

toepassing op deze vorming (www.ucll.be)

LOCATIE
• UC Leuven-Limburg, campus LiZa, Schiepse Bos 5, 

3600 Genk.  

De campus bevindt zich tegenover het ziekenhuis 

Oost-Limburg (ZOL). Parkeren kan op de bezoekers-

parking van het ZOL.

• Wegbeschrijving:  

www.ucll.be/campussen/campus-liza

QUADRI 
ONDERZOEK EN 
DIENSTVERLENING

Parnters Limburgs Netwerk Dementie:


