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Workshops  
 
 

Titel: Kijken door de ogen van de dementerende Workshop 
 
In deze workshop leren wij, mensen met ‘gezonde’ hersenen, af te stemmen op mensen 
met beschadigde hersenen. Cuijten: “In veel gevallen kunnen zij ons niet goed meer 
begrijpen, maar wij kunnen wel leren hen te begrijpen”. 
Dat maakt dat het contact met de dementerende verrassend eenvoudig wordt. 
 

Jos Cuijten 

Titel: Methodisch werken bij probleemgedrag. 
 
Omschrijving: In situaties waarbij vrijheidsbeperkingen overwogen worden speelt 
probleemgedrag vaak ook een rol. Onderzoekers van het VUmc en het Radboudumc 
hebben een zorgprogramma, Grip op Probleemgedrag, ontwikkeld waarmee 
probleemgedrag methodisch en multidisciplinair benaderd wordt.  Grip op 
Probleemgedrag is bewezen effectief in het verminderen van verschillende vormen van 
probleemgedrag en het gebruik van psychofarmaca. In deze workshop wordt het 
methodisch werken bij probleemgedrag toegelicht en kan men oefenen met materiaal 
uit Grip op Probleemgedrag. 
 

Sandra 
Zwijsen, Ukon 

Titel:  Moreel beraad over een ethisch dilemma 
 
Aan de hand van een deelnemers casus bespreken we in deze workshop het stappenplan 
van een Moreel Beraad.   
 

Roelie 
Dijkman, SHDH 

Titel: Het vrijheidsspel 
 
Wie niet gebonden is, is ….vrij! 
Het spel van  omdenken en samen kijken naar de mogelijkheden. 
 

Marion Kamp 
Aveleijn 

 
In ronde 2 worden onderstaande workshops toegevoegd : 
 

Titel: In gesprek aan de hand van filmpjes 
 
In deze workshop zullen verhalende, theatrale filmpjes worden vertoond die gebaseerd 
zijn op waargebeurde situaties rondom vrijheidsbeperking van cliënten in zowel de 
ouderenzorg als de gehandicaptenzorg. Naar aanleiding van de in de filmpjes geschetste 
dilemma’s, zal je zelf met Je eigen verhaal aan de slag gaan en vindt er zowel plenair 
als in kleine groepjes een uitwisseling plaats. 
 

Verhaal op 
maat Petulia 
van Tiggelen 
of Pauline 
Seebregts 

Titel: Samenwerken met familieleden: een rollenspel  
 
Een goede samenwerking houdt rekening met de vier rollen die een familielid kan 
vervullen. Een van de rollen is die van expert: zij kennen hun naaste beter dan wie ook. 
Deze kennis over het leven van uw cliënten helpt bij het vinden van de meest passende 
oplossing bij vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze workshop geeft tips om 
familieleden te betrekken bij de zoektocht naar het beste alternatief. 

Yvonne de 
Jong Vilans 



 

 
 


