
Uitnodiging 
Inspiratiesessie 

Meer grip op onbegrepen gedrag

‘Meneer is onbenaderbaar, offensief en vijandig; de zorg is ten einde raad, 
Haldol wordt overwogen. Na gesprekken met de familie komt een levensloop 
naar voren met een kwetsbare jeugd, waarin er geen plek was voor ervaren 
pijn. Meneer laat pijn niet merken, maar heeft het wel. Na starten van lichte 
pijnmedicatie is meneer acuut veel makkelijker benaderbaar’.

13.30 uur – 17.45 uur  |  Het Zonnehuis  |  Dorpsstraat 49 7361 AR Beekbergen 
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Donderdag 21 september



Meer grip op onbegrepen gedrag
Zorggroep Apeldoorn heeft veel aandacht voor onbegrepen gedrag, met een hoofdrol voor de 
naastbetrokkenen van de bewoner. Vroeger informeerden ze naastbetrokkenen vaak achteraf 
over de inzet van psychofarmaca, nu heeft de specialist ouderengeneeskunde standaard 
vooraf ruggespraak. Ze bespreken alle gedrag in structurele bewonersbesprekingen in plaats 
van alleen aandacht te hebben voor onbegrepen gedrag bij escalatie. De levensgeschiedenis 
van de cliënt is leidend. Zorggroep Apeldoorn is daarmee een van de vele organisaties die 
actief werken aan bewust gebruik van psychofarmaca en omgaan met onbegrepen gedrag. 
Zij doen mee aan het Vilans-programma ‘Beter af met minder?’.

Met een aantal regionale inspiratiesessies willen we het goede gesprek organiseren over 
de aanpak van onbegrepen gedrag. Mensen kunnen er hun ervaringen uitwisselen, goede 
voorbeelden en instrumenten delen en elkaar en experts vragen stellen over inzet van 
psychofarmaca. Zo laten we zien dat bewust gebruik van psychofarmaca enorm veel kan 
opleveren voor cliënten. 

Het programma: omgaan met onbegrepen gedrag
Laat je inspireren door andere zorgorganisaties, en deel ook jouw kennis en ervaring. Leer 
van elkaar aan de hand van dilemma’s en casuïstiek. Hoe kan je werken aan bewuster gebruik 
van psychofarmaca? Wat komt daarbij kijken? Wat is de rol van familie en hoe kan je de 
samenwerking tussen alle betrokkenen verbeteren? De inspiratiesessie laat je anders kijken 
naar en omgaan met onbegrepen gedrag. 

13.30 uur Inloop en ontvangst
14.00 uur Welkom Erwin Hoppener, Raad van Bestuur Zorggroep Apeldoorn
14.10 uur Presentatie ‘methodisch werken met onbegrepen gedrag’ Zorggroep Apeldoorn
14.30 uur Interactief gesprek met de zaal en podiumgasten waaronder senior-  
  inspecteur en wetenschappelijk onderzoeker Sandra Zwijsen (IGZ & VUmc) en  
  cliëntvertegenwoordiger Zorggroep Apeldoorn over de stand van zaken hoe om  
  te gaan met onbegrepen gedrag in relatie tot het inzetten van psychofarmaca. 
15.15 uur Meet & Greet – koffie, thee, cake
15.45 uur 1e ronde: Ervaringen delen aan de hand van dilemma’s per doelgroep   
  (verwanten, begeleiders, beleidsmakers etc.)
16.30 uur 2e ronde: Multidisciplinair ervaringen uitwisselen en vragen beantwoorden als:

• Wat is in belang van de cliënt nodig om de samenwerking tussen alle 
betrokkenen te verbeteren?

• Wat zijn de voorwaarden om multidisciplinaire samenwerking te faciliteren?
• Welke succesfactoren dragen bij aan zorgvuldig omgaan met onbegrepen 

gedrag irt psychofarmaca? 
17.15 uur Terugkoppeling en reflectie: lessons learned
17.35 uur Korte presentatie Toolkit psychofarmaca
17.45 uur Afsluiting

Dagvoorzitter: Jeroen Schumacher Vilans
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https://www.formdesk.com/vilans/Inschrijfformulier_Vilans_inspiratiesessie_psychofarmaca_21_september_2017

