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Voorwoord 

 

Graag nodigen wij u uit voor het symposium: ‘Verkenning van vergevorderde dementie’, dat wordt 

gehouden op donderdagmiddag 17 november in Cultureel centrum Jan van Besouw, Goirle. Het 

symposium is voor professionals in de zorg maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die 

geïnteresseerd is in het syndroom dementie 

Het symposium wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling midden-Brabant.  

Tijdens deze middag proberen de sprekers antwoord te geven op vragen als:  

• Hoe ervaren mensen die ver gevorderd zijn in het dementieproces hun leven? Voor welke 

opgaven staan zij? 

• Wat weten wij, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals daarvan? Hoe kunnen wij beter 

met hen communiceren? Voor welke opgaven staan wij? 

Wij hopen u te verwelkomen op ons symposium. Meer informatie kunt u hier vinden. 

Het organiserend comité: 

Ria Wijnen, voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant 

Ben Janssen, bestuurslid Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant 

Corrie Aarts, projectmanager DOT, De Wever, vrijwilliger Alzheimer Nederland afdeling Midden-

Brabant 

Ab Kroon, lid bestuur Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma | Verkenning van vergevorderde dementie! 
Georganiseerd door: Alzheimer Nederland, regio Midden-Brabant 

12.45 uur Inloop en registratie 
Bezoek aan infomarkt 

*Highlight: Kennis maken met Virtual Reality Bril ‘Het verdwaalde IK’ 12.45 – 13.30 uur 

(tijdens de inloop) 

13.30 – 13.45 Opening Symposium 
Ria Wijnen, Voorzitter, Alzheimer Nederland regio Midden-Brabant 

13.45 - 14.30 Dementie van binnenuit  
Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker, Stichting Presentie  

14.30 – 15.00 Sensorische informatieverwerking bij mensen met vergevorderde 

dementie   
Marjo Dorrestijn, Casemanager bijzondere zorgvragen, CCE  

15.00 – 15.40 Pauze 
Bezoek aan infomarkt  

*Highlight: Kennis maken met Virtual Reality Bril ‘Het verdwaalde IK’ 15.00 – 15.40 uur 

(tijdens de pauze) 

15.40 - 16.25 De beleving van mensen met vergevorderde dementie 
Debby Gerritsen, Hoogleraar, Radboudumc 

16.25 – 16.55 Spiritualiteit en vergevorderde dementie 
Ton Oostrom, pastor, geestelijk verzorger en spiritueel therapeut 

16.55 – 18.00  Afsluiting en borrel 
Bezoek aan infomarkt 

*Highlight: Kennis maken met Virtual Reality Bril ‘Het verdwaalde IK’ 17.00 – 17.45 uur 

(tijdens de borrel) 

 

*Let op: Highlights zijn enkel toegankelijk mits u hiervoor bent ingeschreven tijdens het 

registreren, er zijn beperkte plekken mogelijk 

 

 

 

 

 

 



Verkenning van vergevorderde dementie! 

Een verkenning voor eenieder die te maken heeft of krijgt met vergevorderde dementie 

Hoe ervaren mensen die ver in hun dementieproces zijn in hun leven? Voor welke opgaven staan zij? 

Wat weten mantelzorgers, professionals en wetenschappers?  

 

Hoe kunnen wij met hen beter communiceren en daarmee aansluiten bij hun beleving? 

Tijdens dit symposium gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. 
 
Vragen 
Hoe ervaren mensen die ver in hun dementieproces zijn hun leven? Voor welke opgaven 
staan zij? 

Wat weten wij, mantelzorgers, professionals en wetenschappers daarvan? 
Hoe kunnen wij beter met hen communiceren? Hoe kunnen we beter aansluiten bij hun 
belevingswereld? 
Voor welke opgaven staan wij? Dit zijn vragen die we de komende jaren steeds meer kunnen 
verwachten. 
Immers het aantal mensen met dementie in een vergevorderd stadium zal stijgen. Opname in een 
verpleeghuis zal slechts voor een klein aantal van hen realiteit zijn. De meeste mensen 
blijven thuis en worden verzorgd door hun naasten. Wat gaat dat betekenen, niet alleen 
voor de mantelzorger en professionals, maar zeker ook voor de samenleving? 

Een verkenning 
Een plan om deze problematiek aan te pakken is er nog niet. Er is nog te weinig bekend over 
dit onderwerp. Kennis is een eerste voorwaarde om te komen tot bewustwording en tot een 
plan van aanpak. Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant beoogt met het organiseren van dit 
symposium een eerste verkenning van deze thematiek. Het is een eerste 
stap op weg naar meer inzicht en kennis en een maatschappelijke discussie. Dit moet 
leiden tot oplossingen voor de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun 
naaste omgeving. 

De sprekers: 
Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker Stichting Presentie 
Marjo Dorrestijn, casemanager bijzondere zorgvragen en deskundige prikkelverwerking. 
Debby Gerritsen, hoogleraar ‘Welbevinden voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische 
ziekte in de langdurige zorg’ 
Ton Oostrom, pastor, geestelijk verzorger en spiritueel therapeut 

VR-bril 
Na de VR-bril over het Bedreigde-Ik heeft IntoD’mentia zeer recent een nieuwe VR-bril ontwikkeld en 
wel voor de beleving van het Verdwaalde-Ik. 
Deze belevingsfase komt overeen met de fase van vergevorderde dementie. Vóór, tijdens de pauze 
en na het symposium is het mogelijk om kennis te maken met deze nieuwe versie. 

 

 



Sessie-informatie
Over hoe het is om iemand met vergevorderde dementie te zijn. Voor zover we dat van buitenaf kunnen weten.
Als je nabij komt, klein kijkt, je open stelt, acht slaat op wat er voor de ander op het spel staat (en voor jezelf),
dan kan de ander in beeld komen. Hij of zij is geen lege huls. 

Hij of zij komt als mens tevoorschijn. Tenminste, als jijzelf ook als mens tevoorschijn komt. Je komt dan op
gedeelde grond. Waarin de verwarring van de ander ook jouw verwarring is. En de vreugde van de ander ook
jouw vreugde. Deze lezing is gebaseerd op een onderzoek door Stichting Presentie waarin een aantal mensen
met vergevorderde dementie en afhankelijk van zorg in een woonzorgcentrum langdurig en van dichtbij zijn
gevolgd.

13.45 – 14.30 Dementie van binnenuit
Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker, Stichting Presentie



Sessie-informatie
Wat is sensorische informatieverwerking? Hoe kan dit helpen het gedrag van mensen met dementie 
beter te begrijpen?

In deze presentatie wordt op deze vragen ingegaan. Er wordt aandacht besteed aan de toepassing 
van prikkelverwerking bij probleemgedrag van mensen in een gevorderd stadium van dementie.Het is fijn maar 
vooral helpend om een verklaring te hebben vanuit prikkelverwerking. Die verklaring maakt dat het probleem 
anders ervaren wordt. Met behulp van video-opnames wordt de praktijk in beeld gebracht en die beelden 
worden geanalyseerd. In deze presentatie wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

14.30 – 15.00 Sensorische informatieverwerking 
bij mensen met gevorderde dementie
 Marjo Dorrestijn, Casemanager bijzondere zorgvragen, CCE



Sessie-informatie
Wanneer dementie vordert is dit voor alle mensen in de omgeving van de mens met dementie een 
grote uitdaging. Inzicht in de beleving van de persoon met gevorderde dementie is een belangrijke sleutel 
om gedrag te begrijpen en welbevinden te ondersteunen. In deze presentatie zal de beleving van de 
persoon met gevorderde dementie worden toegelicht aan de hand van filmmateriaal.

15.40 – 16.25 De beleving van mensen met 
gevorderde dementie
 Debby Gerritsen, Hoogleraar, Radboudumc



Sessie-informatie
Aandacht geven aan spiritualiteit en dementie. Wat bedoelen we daarmee? Wat is alledaagse 
spiritualiteit. Wat betekent het om met hart en ziel zorg te verlenen aan mensen die leven met een 
vergevorderde dementie bezien vanuit spiritualiteit?

16.25 – 16.55 Zorg verlenen met hart en ziel
Ton Oostrom, pastor, geestelijk verzorger en spiritueel therapeut



Accreditatie:
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
(ergotherapeuten)
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
KRF NL - KwaliteitsRegister Fysiotherapie – KNGF

Registreer
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