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Veel belangstelling vanuit het project Ouderen in het vizier. Er is 

een leidraad ‘Oud en gelukkig’ ontwikkeld 

• Deze leidraad bevat een overzicht van kennisproducten. Is 

gericht op o.a. directe begeleiders

• Onderverdeeld in subgroepen: vitale ouderen, ouderen met 

ernstige meervoudige beperking, met psychogeriatrische 

problematiek, met meervoudige beperkingen, met lichamelijke 

beperkingen, met moeilijk verstaanbaar gedrag 

• Gaat er van uit dat de fundamentele behoeften van mensen het 

zelfde blijven, ook al worden mensen kwetsbaarder en nemen 

vaardigheden, veerkracht en draagkracht af



Waihonapedia 

• Veel informatie over zeldzame aandoeningen 

• Gericht op het delen van ervaringskennis 

• Gaat uit van de community gedachte

• Samenwerking familie en experts

• Bijdragen aan onderzoek

• Een dementiekamer maakt hier onderdeel vanuit    



Samenwerking Zorg Verandert en KansPlus

• Zorg Verandert is een meerjarenprogramma gericht op het 

vinden van passende oplossingen in de zorg en ondersteuning 

en het ophalen van signalen  

• De dialoog is een middel om mensen met elkaar in gesprek te 

brengen door luisteren, elkaar inspireren, meedenken

• Bruikbare methode voor het voeren van gesprekken bij de 

dementietafels 



Programma ‘Samen kom je verder: dementie bij mensen met een 

verstandelijke beperking in beeld’. Aanleiding:  

• Meer mensen met dementie door ouder worden 

• Genetische syndromen met verhoogde kans op dementie

• Dementie manifesteert zich anders bij mensen met vb

• Weinig aandacht voor deze doelgroep in allerlei programma’s

• Vormen, kenmerken en verloop van de aandoening verschillen 

• Tijdige signalering en het stellen van een goede diagnose van 

belang voor goede ondersteuning

• Weinig aandacht binnen opleidingen   



Waar richt het programma  zich op: 

• Formele en informele ondersteuners 

• Toerusten om beter en eerder te signaleren en een goede 

diagnose te stellen 

• Vergoten van kennis en vaardigheden 

• Zorgaanbieders en opleidingen verantwoordelijk voor het actueel 

houden van kennis en vaardigheden

• Multidisciplinaire samenwerking



Wie doen er mee: 

• Kernteam: KansPlus, Hanze Hogeschool, Vilans, Philadelphia 

Zorg, ZET

• Academische adviescommissie: UMCG, VU, Erasmus MC, 

Tranzo, academische werkplaats leven met een vb Tilburg 

• Projectleider Vilans

• Projectmanagement Vilans en Philadelphia Zorg

• Buitenring van experts 



Zes projecten in drie jaar:

• Vergoten van bewustwording: campagne

• Toerusten van familie en naasten: Informatie brengen en 

• Toegepast wetenschappelijk onderzoek 

• Actualiseren richtlijn Dementie 

• Proeftuinen

• Duurzaam regionaal netwerk  



KansPlus projectleider bij twee projecten

• Campagne uitvoeren 

• Toerusten van familie en naasten

Welke rol speelt dementietafel:

• Kennis ophalen en informatie brengen, diepte interviews, 

campagne materialen inzetten, door ontwikkelen van materialen

• Minimaal 8 dementietafels betrokken

• Twee nieuwe dementietafels oprichten in Brabant en Amsterdam  




