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Inleiding
Deze inventarisatie1 van mogelijkheden tot bevordering professionalisering van
casemanagers, praktijkondersteuners (POH), huisartsen en wijkverpleegkundige in de
dementiezorg is opgesteld in het kader van Dementiezorg voor Elkaar
(https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/).
Het oorspronkelijk doel van deze inventarisatie was om specifiek voor deze vier
beroepsgroepen het scholingsaanbod basiskennis dementie samen te vatten om
het zo mogelijk te maken dat alle vier de beroepsgroepen dezelfde kennis van
dementie tot hun beschikking hebben.
Tijdens het samenstellen van de inventarisatie bleek het aanbod minder groot dan
verwacht. We vermoeden dat er al veel gedaan wordt in de opleidingen van deze
beroepsgroepen zelf en dat er in regionale verbanden aandacht aan besteed
wordt. Het gevolg is dat deze inventarisatie niet uitsluitend het scholingsaanbod voor
deze vier beroepsgroepen bevat maar voor zorgprofessionals die werkzaam zijn met
mensen met dementie in het algemeen.

Vragen?
Voor vragen of aanvullingen, neem contact op met Claudia van der Velden.

030 29 59 308
cvelden@trimbos.nl

Van belang is te realiseren dat deze inventaris niet uitputtend is. Ook is er geen
kwaliteitscheck gedaan. Wanneer een initiatief opgenomen is deze lijst, zegt dat niets
over de kwaliteit ervan.
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1. Cursussen
1. Basiscursus omgaan met dementie
Aangeboden
Geriant

Betrokken partijen
Geriant

Doelgroep
Iedereen die werkzaam is in de zorg voor mensen met dementie.

Soort
Cursus

Inhoudelijk
Cursus waarin kennis over verschillende vormen van dementie,
signalering, gevolgen voor de cliënt en mantelzorger, communicatie
en omgang met gedragsveranderingen aanbod komen.

Kenmerkend
De cursus is verdeeld over 3 dagen.

Kosten
Op aanvraag

Link
https://www.geriant.nl/scholing-advies/themas-scholing-enadvies/basiscursus-omgaan-met-dementie
Geriant biedt daarnaast op hun website veel trainingen en workshops

met verschillende thema’s op het gebied van dementiezorg.
Bijvoorbeeld ‘dementie en communicatie’ en veel praktisch
georiënteerd cursusaanbod. Zie https://www.geriant.nl/scholingadvies/themas-scholing-en-advies/
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2. Verdiepingscursus omgaan met dementie
Aangeboden
Geriant

Betrokken partijen
Geriant

Doelgroep
Iedereen die werkzaam is in de zorg voor mensen met dementie en
wie de basiscursus omgaan met dementie heeft gevolgd.
Soort
Cursus

Inhoudelijk
Vervolg op basiscursus omgaan met dementie waarbij actuele
thema’s in de zorg voor mensen met dementie aanbod komen. Er is
ook aandacht voor dementie in de huisartsen praktijk.

Kenmerkend
De cursus is verdeeld over 2 dagen.

Kosten
Op aanvraag

Link
https://www.geriant.nl/scholing-advies/themas-scholing-enadvies/verdiepingscursus-omgaan-met-dementie
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3. Anders kijken naar mensen met dementie
Aangeboden
V&VN Academie

Betrokken partijen
V&VN

Doelgroep
Verzorgende en verpleegkundigen van mensen met dementie.

Soort
Cursus

Inhoudelijk
Cursus waarin de persoon met dementie centraal staat. Het ijkpunt
van de cursus is persoonsgerichte zorg. Er worden handvaten
geboden hoe te observeren, gedrag te interpreteren om zo het
welbevinden van de persoon met dementie te bevorderen.

Kenmerkend
Drie daagse cursus die ook op locatie aangeboden kan worden.

Kosten
Op aanvraag

Link
https://www.venvn.nl/Academie/Aanbod-bijeenkomsten/Anderskijken-naar-mensen-met-dementie
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4. Training: Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie
Aangeboden
Trimbos Instituut

Betrokken partijen
Trimbos Instituut

Doelgroep
Casemanagers, verpleegkundigen of andere verzorgers die in de
thuissituatie van mensen met dementie werkzaam zijn en lid zijn van
een multidisciplinair team.
Soort
Training

Inhoudelijk
Er wordt dieper ingegaan op onbegrepen gedrag bij mensen met
dementie en hoe hier mee om te gaan in de thuissituatie. Cursisten
krijgen een methode geleerd om gedragsveranderingen bij mensen
met dementie stapsgewijs aan te pakken. Hierbij komen zowel
theorie als praktijk aanbod.
Kenmerkend
De training duurt twee hele dagen en wordt gegeven aan het
Trimbos Instituut.
Kosten
695 euro

Link
https://www.trimbos.nl/producten-endiensten/trainingen/training/onbegrepen-gedrag-bij-dementie-in-dethuissituatie
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5. Voorlichting: Onbegrepen gedrag bij dementie in de
thuissituatie
Aangeboden
Trimbos Instituut

Betrokken partijen
Trimbos Instituut

Doelgroep
Casemanagers, verpleegkundigen of andere verzorgers die in de
thuissituatie van mensen met dementie werkzaam zijn.
Soort
Voorlichtingsbijeenkomst

Inhoudelijk
Er wordt stil gestaan bij wat onbegrepen gedrag precies is, waar het
vandaan kan komen en hoe hiermee omgegaan kan worden vanuit
een multidisciplinair team.
Kenmerkend
Een voorlichtingsbijeenkomst met de duur van 3 uur.

Kosten
295 euro

Link
https://www.trimbos.nl/producten-endiensten/trainingen/training/onbegrepen-gedrag-bij-dementie-in-dethuissituatie-voorlichting
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6. Omgaan met dementie voor professionals
Aangeboden
Mantelzorg en meer

Betrokken partijen
Mantelzorg en meer

Doelgroep
Zorgprofessionals in de zorg die te maken hebben met mensen met
dementie in de regio van Mantelzorg en meer.

Soort
Training

Inhoudelijk
Tijdens de cursus leert de zorgverlener een belevingsgerichte
benadering toe te passen, leert basisbehoeftes van iemand met
dementie te kennen en herkennen, leert de struikelblokken van
mantelzorgers kennen, en leert wat de hulpmogelijkheden zijn.
Tevens wordt er dieper ingegaan op verschillende vormen van
dementie.
Kenmerkend
2 dagdelen van 2 uur of 1 dagdeel van 3 uur.

Kosten
Op aanvraag

Link
https://www.mantelzorgenmeer.nl/expertise/training-omgaan-metdementie-voor-professionals/
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7. Persoonsgerichte zorg mensen met dementie
Aangeboden
Bureau G&D

Betrokken partijen
Bureau G&D

Doelgroep
Verzorgende, verpleegkundige en andere zorgverleners die werken
met mensen met dementie.
Soort
Training

Inhoudelijk
Praktijkgerichte training waarin persoonsgerichte zorg centraal staat.
Men leert de persoon met dementie centraal te zetten om zo
zijn/haar mogelijkheden optimaal te benutten. Tevens worden
factoren besproken die van invloed zijn op het gedrag en
functioneren van mensen met dementie en welke rol het handelen
van de verzorgende zelf hierbij speelt. De training bestaat uit theorie
maar ook uit opdrachten, oefeningen en groepsgesprekken.
Kenmerkend
De training is verdeeld over 4 dagdelen met ieder een eigen thema.
Kan incompany aangeboden worden.
Kosten
295 euro

Link
http://www.gdnet.nl/leertrajecten/training:persoonsgerichte-zorgmensen-met-dementie.htm
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8. Blended-learning leertraject Dementie
Aangeboden
Bureau G&D

Betrokken partijen
Bureau G&D

Doelgroep
Verzorgende en verpleegkundige die werken met mensen met
dementie.
Soort
Cursus

Inhoudelijk
Het leertraject bestaat uit een e-learning gedeelte en een fysieke
afsluitende workshop. In dit leertraject komt de basiskennis over
dementie aanbod in zes onderdelen: 1. Vroeg-signalering en
mantelzorg, 2. Het stellen van de diagnose, 3. Het proces van
dementering, 4. Behandeling en benadering, 5. Het geheugen, 6.
Anatomie en psychopathologie.
Kenmerkend
De cursus bestaat uit zes e-learning onderdelen van ieder +/- 1,5 uur
en een afsluitende workshop.
Kosten
65 euro

Link
http://www.gdnet.nl/nieuws/bericht:blended-learning-leertrajectdementie.htm
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9. STIP-cursus dementie en dan
Aangeboden
Nederlands Huisartsen Genootschap

Betrokken partijen
Nederlands Huisartsen Genootschap

Doelgroep
Huisartsen, specialisten oudergeneeskunde, POH’s en eerste lijn
verpleegkundige.
Soort
Cursus

Inhoudelijk
Er wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van
samenwerkingsafspraken op het gebied van signalering, diagnose en
vroegdiagnostiek. De richtlijnen met betrekking tot dementie en de
samenwerking met andere disciplines komen aanbod, knelpunten
worden in kaart gebracht en de eigen sociale kaart op het gebied
van dementiezorg wordt opgesteld. Aan de hand van casuïstiek
wordt er geoefend hoe de samenwerking tussen professionals
onderling en met mantelzorgers gestroomlijnd kan worden.
Kenmerkend
De cursus wordt bij voorkeur met een groep zorgprofessionals uit de
eigen regio gevolgd.
Kosten
Op aanvraag

Link
https://www.nhg.org/scholing/stip-cursus-dementie-en-dan
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10. Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie: praktische
methoden en adviezen
Aangeboden
Rino groep

Betrokken partijen
Rino groep

Doelgroep
POH-GGZ, verpleegkundige specialist, psychologen (GZ, Eerstelijns en
basis).
Soort
Cursus

Inhoudelijk
Er wordt dieper ingegaan op zwerfgedrag, apathie, agressie,
achterdocht en angstig gedrag bij dementie. Er komen praktische
tips aanbod hoe hiermee om te gaan in zowel de extramurale en
intramurale context. Dit wordt gedaan aan de hand van een breed
scala aan onderwerpen waaronder: dementie vormen, systeemvisie,
richtlijnen en protocollen, gespreksmodellen en meer. Lezingen
worden afgewisseld met interactieve les vormen. Aan het einde
wordt er getoetst doormiddel van een casus die uitgewerkt wordt
aan de hand van de aangeboden lesstof.
Kenmerkend
Vier daagse cursus met een duur van 7 uur per bijeenkomst.

Kosten
995 euro, exclusief kosten voor boeken (+/- 60 euro)

Link
https://www.rinogroep.nl/opleiding/4919/gedrags-enstemmingsproblemen-bij-dementie.html
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11. Bijscholing voor zorgverleners over hulp bij dementie
Aangeboden
BeterOud

Betrokken partijen
Hulp bij Dementie

Doelgroep
Medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties.

Soort
Cursus

Inhoudelijk
De onderwerpen van de cursus worden aanpast aan de actuele
praktijk en de regio waaruit de zorgverleners afkomstig zijn.
Voorbeelden van eerder behandelde onderwerpen zijn dementie en
palliatieve zorg, pijn, voeding en beweging. De cursus heeft als doel
verzorgers meer inzicht te geven en vaardigheden aan te leren in de
benadering en het werken met mensen met dementie.

Kenmerkend
De cursus heeft een duur van twee dagdelen.

Kosten
Op aanvraag

Link
http://www.beteroud.nl/ouderen/Npo-DeskundigheidsbevorderingHulp-bij-Dementie.html
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12. Persoonsgericht werken in het verpleeghuis
Aangeboden
Trimbos-instituut en Menske BV

Betrokken partijen
DCM-Nederland

Doelgroep
Medewerkers van verzorg- en verpleeghuizen en
thuiszorgorganisaties (verzorgenden, verpleegkundigen,
multidisciplinaire team rondom bewoners)
Soort
Twee dagdelen training, als onderdeel van implementatietraject
(ook losstaand te volgen)
Inhoudelijk
De trainingen leren medewerkers op een persoonsgerichte manier
met mensen met dementie (bewoners) omgaan door te leren kijken
vanuit de behoeften van degene waarvoor ze zorgen. Daarnaast
leren ze te reflecteren op hun eigen handelen: wat is de invloed van
jouw gedrag op het gedrag en de stemming van degene waarvoor
je zorgt? Voorafgaand aan de trainingen wordt een DCM-observatie
gedaan, om op bewonersniveau een beeld te krijgen van de
afdeling.
Kenmerkend
De training bestaat uit twee dagdelen, waar tussenin gewerkt wordt
aan een huiswerkopdracht met de eigen bewoners. Groepen
bestaan uit maximaal 15 medewerkers.
Kosten
Op aanvraag

Link
www.persoonsgerichtwerken.nl
www.dcmnederland.nl
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2. E-learning & online trainingen
13. Dichter bij dementie
Aangeboden
Geriant

Betrokken partijen
Geriant

Doelgroep
Iedereen die met mensen met dementie omgaat.

Soort
E-learning

Inhoudelijk
In deze tweedelige online cursus staat de omgang met mensen met
dementie centraal. Het eerste deel heeft als doel dementie beter te
begrijpen en in het tweede deel van de cursus worden praktische
tips over de omgang behandeld.
Kenmerkend
Deze online training is op eigen tempo te doorlopen en heeft een
tijdsduur van ongeveer 3 tot 4 uur.
de cursus is ontwikkeld door Huub Buijssen, psycholoog en auteur
van o.a. ‘De heldere eenvoud van dementie’.
Kosten
49,50 euro

Link
https://dichterbijdementie.nl/
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14. E-learning informele zorg rond mensen met dementie
Aangeboden
Hogeschool Utrecht

Betrokken partijen
Handjehelpen, Leger des Heils, Vivium, Hogeschool Utrecht, ZonMw,
Wijkteam Amersfoort
Doelgroep
Studenten en professionals mbo (niveau 3 en 4) en hbo (niveau 6) die
studeren/ werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn.
Soort
E-learning

Inhoudelijk
Online cursus gericht op zorgprofessionals die samen werken met
naasten en mantelzorgers van mensen met dementie. De online
cursus is erop gericht om de samenwerking tussen zorgprofessional en
mantelzorgers te verbeteren. Cursus is opgebouwd rondom 5
thema’s: 1. Gevolgen van de dementie op de naasten, 2.
professionele samenwerking met mantelzorgers, 3. Ondersteunen en
versterken van het sociaal netwerk, 4. kennis en gebruiken van
sociale kaart, 5. interdisciplinaire samenwerking.
Kenmerkend
Deze online training is op eigen tempo te doorlopen.

Kosten
Gratis

Link
https://www.e-learninginformelezorg.nl/
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15. Leren over dementie
Aangeboden
Trimbos Instituut

Betrokken partijen
Trimbos Instituut

Doelgroep
Verzorgende van mensen met dementie.

Soort
E-learning

Inhoudelijk
In de cursus staat de omgang met mensen met dementie centraal.
Verspreid over twee delen wordt er stil gestaan bij hoe
persoonsgericht om te gaan met mensen met dementie en hoe om
te gaan met onbegrepen gedrag.
Kenmerkend
Twee modules die op eigen tempo doorlopen kunnen worden (+/- 3
uur per module).

Kosten
25 euro

Link
https://www.lerenoverdementie.nl/

18

16. E-learning voor de praktijkondersteuner: dementie
Aangeboden
Nederlands Huisartsen Genootschap

Betrokken partijen
Nederlands Huisartsen Genootschap

Doelgroep
Praktijkondersteuners en zorgprofessionals die werkzaam zijn in de
thuiszorg.
Soort
E-learning

Inhoudelijk
E-learning waarin de vroege signalen van dementie worden
behandeld zodat deze op tijd erkent en herkent worden. Ook komt
het gebruik van medicijnen bij dementie aanbod en hoe dit zo goed
mogelijk en veilig mogelijk te doen.
Kenmerkend
De e-learning duurt ongeveer 2 uur.

Kosten
21 euro voor NHG leden, 30 euro voor niet leden.

Link
https://www.nhg.org/winkel/producten/e-learning-voor-de-pohdementie
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17. E-learning: Programma voor individuele nascholing (PIN):
Dementie
Aangeboden
Nederlands Huisartsen Genootschap

Betrokken partijen
Nederlands Huisartsen Genootschap

Doelgroep
Huisartsen

Soort
E-learning

Inhoudelijk
Programma ontwikkelt in het kader van de campagne
DementieEnDan. In het programma wordt dieper ingegaan op: de
verschillende stappen in het diagnostisch proces van dementie, hoe
een zorgplan op te stellen, hoe overbelasting bij mantelzorgers te
herkennen en te verlichten, en in welke situaties andere
zorgprofessionals in de regio te contacteren en in te schakelen.
Kenmerkend
Duurt ongeveer 3 uur.

Kosten
Gratis maar het is wel een vereiste om NHG lid te zijn.

Link
https://www.nhg.org/winkel/producten/dementie-pin-172
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18. Samen dementie vriendelijk
Aangeboden
Deltaplan Dementie

Betrokken partijen
Een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het
ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie.
Doelgroep
Gemeenten en inwoners van de gemeente

Soort
Korte e-learning

Inhoudelijk
Voor iedereen toegankelijk en geschikt. Uitleg Methodiek GOED. Er is
online training voor 'op het gemeentehuis; "aan de telefoon"; en de
basistraining "Goed omgaan met dementie"
Kenmerkend
Laagdrempelige manier om mensen meer kennis te laten krijgen over
dementie
Kosten
Gratis te raadplegen op de website van samendementievriendelijk.nl

Link
https://samendementievriendelijk.nl/
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19. Free learning
Aangeboden
LOCOmotion en Vilans

Betrokken partijen
Veel lokale zorgorganisaties, Zorgverzekeraars, ZonMw en
gemeenten. Zie https://www.free-learning.nl/ voor volledige overzicht
Doelgroep
Iedereen in zorg en welzijn die graag leert via e-learning

Soort
Platform voor verschillende soorten e-learning

Inhoudelijk
Free Learning is de meest gebruikte website voor en door iedereen in
zorg en welzijn die graag leert door middel van e-learning.
LOCOmotion en Vilans ondersteunen zorgverleners via Free Learning
met vrij toegankelijke actuele kennis bij hun dagelijkse, waardevolle
werk.
Kenmerkend
Zowel praktische als psychosociale e-learnings zijn te vinden op het
platform.
Kosten
Gratis te gebruiken, door steun van veel partijen.

Link
https://www.free-learning.nl/
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3. Leesmaterialen en lespakketten
20. Lespakket dementie
Aangeboden
Hogeschool Rotterdam

Betrokken partijen
Albeda College, ROC Zadkine, Zorgorganisatie De Zellingen, Van
Kleef Instituut en Calibris.
Doelgroep
Verzorgende niveau 3 en 4.

Soort
Lespakket

Inhoudelijk
Lespakket bestaande uit 6 onderwerpen: eten & drinken,
belevingsgerichte zorg, vroegsignalering, omgaan met familieleden,
omgaan met probleemgedrag en activiteiten ondernemen. Bij ieder
onderwerp wordt een docentenhandleiding geleverd waarin de
leerdoelen en activiteiten per thema worden beschreven. Er wordt
gebruik gemaakt van slides, video’s en informatieve websites. Het
pakket omvat theoretische lessen alsmede practica en opdrachten.
Kenmerkend
Duur afhankelijk van gebruikte onderdelen. Men kan kiezen wat wel
en niet te behandelen uit de lessen.
Kosten
Het pakket is gratis te downloaden

Link
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-enpublicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/afgerondeprojecten/rocdementie/project/#flex
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21. Onderzoeksrapport: Methodisch werken bij dementie
Aangeboden
Vilans

Betrokken partijen
Vilans, Windesheim, SiA, HAN, V&VN, Hogeschool Rotterdam, 100 uw
welzijns-zorgnetwerk, Dementie Twente, Netwerk Dementie Drenthe.
Doelgroep
Casemanagers van mensen met dementie.

Soort
Leesmateriaal

Inhoudelijk
Beschrijft een methodische werkmethodiek voor casemanagers
dementie. Het behandeld een aantal methodes alsmede tools die
bijdragen aan een methodische manier van werken.

Kenmerkend
Het rapport telt 62 pagina’s.

Kosten
Gratis te downloaden

Link
https://www.vilans.nl/artikelen/nieuwe-werkmethodiek-voorcasemanagement-dementie
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22. Onderzoeksrapport: Het organiseren van langdurige zorg en
ondersteuning voor thuiswonende patiënten
Aangeboden
Nivel

Betrokken partijen
Nivel

Doelgroep
Praktijkondersteuners.

Soort
Leesmateriaal

Inhoudelijk
In dit rapport staat de praktijkondersteuner (POH) centraal. Het gaat
dieper in op de rol van de POH in het organiseren en ondersteunen van
de zorg voor thuiswonende patiënten in het algemeen (niet specifiek
voor mensen met dementie). Vanuit het perspectief van de POH
worden de ervaren verandering in het werk, multidisciplinaire
samenwerking, signalen van onvervulde zorgbehoefte en ervaringen
met de toegang tot eerstelijnsverblijf onderzocht en gerapporteerd.
Kenmerkend
Het rapport telt 44 pagina’s.

Kosten
Gratis te downloaden

Link
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport_HLZ_poh.pdf
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23. Kennisbundel dementie
Aangeboden
Vilans

Betrokken partijen
Vilans

Doelgroep
Verzorgers in opleiding en zorgprofessionals die bijscholing over
dementie willen volgen.
Soort
Leesmateriaal

Inhoudelijk
Digitale kennisbundel waarin verschillende vormen van dementie
aanbod komen en de daarbij behorende stadia. Mogelijke
belevingsgerichte ondersteuning die ingezet kan worden bij
verschillende stadia worden behandeld. Verder bevat de
kennisbundel actuele informatie over dementie, lesmateriaal,
voorlichtingsmateriaal en biedt het een overzicht van behandelingsen begeleidingsvormen.
Kenmerkend
Digitale kennisbundel die op eigen tempo doorgenomen kan
worden.
Kosten
Gratis

Link
http://kennisbundel.vilans.nl/editie/dementie.html
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24. Onderwijsmateriaal dementie
Aangeboden
Nederlands Huisartsen Genootschap

Betrokken partijen
Nederlands Huisartsen Genootschap

Doelgroep
Huisartsen.

Soort
Verdiepingscursus/Leesmateriaal

Inhoudelijk
Verdiepingsmodule die zelfstandig door te nemen is. Deze module is
gebaseerd op de NHG-standaard Dementie. Aan de hand van
videofragmenten wordt ingegaan op verschillende facetten van de
mantelzorg bij mensen met dementie. Zo wordt er bijvoorbeeld
ingegaan op problemen van de partner van iemand met dementie
en het opstellen van een sociale kaart in de regio.

Kenmerkend
Digitaal onderwijsmateriaal dat op eigen tempo doorgenomen kan
worden.
Kosten
Gratis te raadplegen op de website van NHG

Link
https://www.nhg.org/scholing/onderwijsmateriaal-dementie
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25.

Interessante sites
Dementienet
Initiatief Radboudumc Alzheimer Centrum voor eerstelijns zorgprofessional in
de dementiezorg. DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden
en zo de dementielast voor alle betrokkenen te verlichten. Dat doen we door
zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten. Zij overleggen
samen met de zorgverleners binnen het bredere netwerk en stemmen de zorg
perfect af op de behoeften van de patiënt. Dankzij deze persoonlijke aanpak
kunnen patiënten langer thuis wonen en krijgen we allemaal meer grip op
dementie.
https://www.dementienet.com/

Informatie over de rol van de huisarts, POH en casemanager in de zorg voor
mensen met dementie. Op de site van Dementiezorg voor Elkaar(DvE) staan
praktijkvoorbeelden en worden er tools aangedragen.
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/themas/niet-pluis-gevoel/rol-huisartspoh-casemanager/

Rapport van Vilans over casemanagement bij dementie. Wat houdt
casemanagement bij dementie in, hoe wordt dit gedefinieerd? Deze en meer
vragen komen aanbod in het rapport.
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Dementie/Vilans%20rappo
rt%20casemanagement%20maart%202013.pdf

Informatie over het congres Dementiezorg in de Praktijk dat gehouden wordt
in Ede. Tijdens het congres worden allerlei vraagstukken behandeld die zich
voordoen in de dagelijkse praktijk van de dementiezorg.
https://www.nursing.nl/congressen/dementiezorg/

Interview met een huisarts over de ketenzorg voor mensen met dementie en
de rol die de huisarts en casemanager hierin spelen.
http://www.invoorzorg.nl/ivz/interview-casemanager-en-huisarts-een-logischesamenwerking.html
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KNMG heeft een project ouderzorg opgestart en afgerond waarin basiskennis
aanbod komt die voor alle specialisten die met ouderenzorg de maken
hebben belangrijk is. Deze basiskennis is niet specifiek voor mensen met
dementie maar kan wellicht een bijdrage leveren. Zie de website van KNMG
voor algemene informatie over het project en de website van e-infuse voor
aan het project gerelateerde (digitale) cursussen.
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/themasprojecten/project-ouderenzorg.htm en http://e-infuse.com/

Een leergang aangeboden door de Nederlandse Huisartsen Genootschap
(NHG) gericht op koppels van huisartsen en POH’ers waarin de zorg voor
kwetsbare ouderen die thuis wonen centraal staat. Hoewel niet specifiek voor
dementie (komt wel aanbod) is dit mogelijk interessant.
https://www.nhg.org/scholing/nhg-leergang-de-kwetsbare-oudere-voorhuisarts-en-praktijkondersteuner-verpleegkundige-0

De NHG-Standaard Dementie geeft richtlijnen voor het signaleren van
dementie, de diagnostiek bij vermoeden van dementie en de begeleiding en
behandeling van patiënten met dementie en hun naasten.
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaarddementie#idp2924624

Geriant biedt naast de basiscursus en verdiepingscursus veel
themabijeenkomsten aan. Deze cursussen worden gegeven bij allerlei zorgen welzijnsinstellingen. Vaak wordt de cursus op maat gemaakt zodat het
helemaal aansluit bij de groep zorgverleners of vrijwilligers.
https://www.geriant.nl/scholing-advies/themas-scholing-en-advies/
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