Donderdag 9 december 2021
Apenheul, Apeldoorn

Psychiatrie en Dementie

Hoe ingewikkeld kan het zijn?

“Psychiatrische zorg: een onmisbare schakel”

De bevolking vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt gestaag toe. Mensen wonen
langer thuis en de doelgroep binnen het verpleeghuis wordt complexer.
In ongeveer 80% van de gevallen is er gedurende het dementieproces sprake van ‘gedrag’ dat
tot problemen leidt in de zorgsetting. Dit resulteert in lijden van de patiënt, overbelasting van
de zorg en mantelzorgers en brengt ook nog hoge zorgkosten met zich mee. Dit gedrag vraagt
van het zorgteam een gerichte aanpak.
Psychiatrische aandoeningen liggen regelmatig ten grondslag aan dit gedrag. Deze kunnen
makkelijk worden gemist omdat o.a. de symptomen zich anders presenteren. Het ontbreken
van een goede anamnese kan bijvoorbeeld bijdragen aan het niet stellen van de diagnose
posttraumatische stressstoornis. Daarnaast vraagt behandeling van psychiatrische
stoornissen in deze groep aanpassingen. De inzet van mediatieve therapie bij mensen
met persoonlijkheidsstoornissen is daar een voorbeeld van. Daarom is psychiatrische zorg
onmisbaar in de zorgketen voor mensen met dementie. Deze zorg vormgeven vraagt visie en
samenwerking.
Vanuit verschillende invalshoeken besteden we aandacht aan dit thema. De sprekers hebben
ieder hun eigen expertise op het gebied van
dementie en psychiatrie. Wij hopen u te inspireren
tot een betere herkenning van specifieke
psychiatrische aandoeningen en het
hierop afstemmen van uw zorg.
Wij zien u graag op 9 december om aandacht
te besteden aan dit uitdagende thema.

Dr. Sjacko Sobczak, ouderenpsychiater, senior onderzoeker
Dr. Janine Collet, specialist ouderengeneeskunde

Programma
Voorzitters: dr. Sjacko Sobczak en dr. Janine Collet
08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.15 uur

Opening symposium
• Dr. Sjacko Sobczak, ouderenpsychiater, senior onderzoeker

09.20 uur

Lijden aan probleemgedrag
• Prof.dr. Debby Gerritsen, hoogleraar Welbevinden in de langdurige zorg

10.00 uur

Depressie en depressieve klachten bij dementiepatiënten
• Dr. Rob Kok, psychiater, epidemioloog

10.40 uur

Pauze

11.05 uur

Persoonlijkheidsstoornissen en dementie: mediatieve therapie
• Saskia Bollen MSc, verpleegkundig specialist

11.45 uur

Dementie in combinatie met een licht verstandelijke beperking
De stand van zaken (praktisch - wetenschappelijk - diagnostisch)
• Drs. Rianne Meeusen, gz-psycholoog, orthopedagoog

12.25 uur

Lunch

13.25 uur

Autisme en dementie: een onvoorspelbare combinatie
• Dr. Arjan Videler, psychotherapeut, senior onderzoeker

14.05 uur

Van diagnose naar interventie; PTSS bij mensen met dementie
• Demi Havermans MSc, psycholoog, junior onderzoeker

14.45 uur

Pauze

15.10 uur

Verslaving en dementie; alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen
• Dr. Sandra Vos, klinisch neuropsycholoog

15.50 uur

Psychiatrische zorg(en) op het snijvlak van VVT en GGZ
• Dr. Janine Collet, specialist ouderengeneeskunde, specialismeleider
neuropsychiatrie

16.30 uur

Hoe de kakkerlakken van het weeshuis het zorgcentrum binnenkwamen
Over de zorg voor een moeder met Alzheimer én een weeshuisverleden
• Drs. José Franssen, andragoog

16.55 uur

Afsluitende beschouwing

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u
op de subpagina van deze bijeenkomst in de
Agenda op www.scem.nl. Hier vindt u tevens
de inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de
bijeenkomst € 269

Sprekers en voorzitters
Saskia Bollen MSc • verpleegkundig specialist ggz,
Mondriaan Ouderen, Heerlen/Maastricht
Dr. Janine Collet • specialist ouderengeneeskunde,
specialismeleider neuropsychiatrie, Mondriaan,
Heerlen
Drs. José Franssen • andragoog, gespecialiseerd in
het werken met ouderen en hun verhalen, Maastricht

Doelgroep
Specialisten ouderengeneeskunde,
geriaters, verpleegkundig specialisten,
(ouderen)psychiaters, psychologen,
POH-GGZ, huisartsen, casemanagers
dementie en voor iedereen die te maken
heeft met dementerende ouderen
Accreditatie
Aangevraagd bij ABC1 (Verenso),
NVKG, NVvP, NIP en VSR. Bij voldoende
belangstelling wordt aanvullend
accreditatie aangevraagd
Datum en locatie
Donderdag 9 december 2021
Apenheul
Auditorium, gebouw de St@art
J.C. Wilslaan 21
7313 HK Apeldoorn

Prof.dr. Debby Gerritsen • hoogleraar Welbevinden in
de langdurige zorg, UKON, Radboudumc, Nijmegen
Demi Havermans MSc • psycholoog, junior onderzoeker, CaleidoZorg, Maastricht University, Maastricht
Dr. Rob Kok • psychiater, epidemioloog, afd.
ouderenpsychiatrie Parnassia Groep, Den Haag
Drs. Rianne Meeusen • coördinator CCE, gzpsycholoog, orthopedagoog, Centrum voor
Consultatie en Expertise, Veldhoven

Dr. Arjan Videler • psychotherapeut; manager
behandelzaken; senior onderzoeker, PersonaCura,
topklinisch centrum voor senioren met
persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme, GGz
Breburg, Tilburg; Tranzo, Tilburg University
Dr. Sandra Vos • klinisch neuropsycholoog,
Vincent van Gogh, Korsakovcentrum voor
alcoholgerelateerde stoornissen, Venray

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
34441

Dr. Sjacko Sobczak • ouderenpsychiater, senior
onderzoeker, topklinisch centrum voor ouderen
met persoonlijkheidsstoornissen, Mondriaan,
Heerlen; Maastricht University-School for Mental
Health and Neuroscience

