Opleiding
Dementie op Jonge Leeftijd
Naar optimale zorg vanuit
interprofessioneel perspectief

De zorg voor jonge mensen met dementie is volop in ontwikkeling. Het organiseren en bieden
van passende zorg voor jonge mensen met dementie en hun systeem is om allerlei redenen
uitdagend. In deze opleiding ontwikkelt u uw competenties rondom het werken met deze
doelgroep verder. Er is aandacht voor o.a.:
• Psychosociale begeleiding van jonge mensen met dementie
• Begeleiding van het cliëntsysteem
• Evidence based practice en recente inzichten uit onderzoek
• Omgaan met probleemgedrag
• Zorgbeleid en organisatie van zorg
• (Vroegtijdige) zorgplanning
• De beleving van jonge mensen met dementie
• Verschillende soorten dementie op jonge leeftijd: kenmerken, beloop, etc.
Tijdens 6 contactdagen bouwt u samen met andere ervaren professionals uw kennis en kunde
verder uit. U gaat ook aan de slag om de zorg in uw eigen directe werkomgeving te verbeteren.
Voor wie is de opleiding bedoeld?
De opleiding is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-)psychologen,
verpleegkundig specialisten en physician assistents met minimaal een half jaar ervaring met
deze groep en met een minimale betrokkenheid met jonge mensen met dementie van circa 4
uur per week. De interprofessionele aanpak heeft als doel om te leren van elkaars expertise
m.b.t. jonge mensen met dementie en zo de zorg rondom deze doelgroep te optimaliseren.
Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding bestaat uit 6 contactdagen, met voorafgaand en na afloop specifieke opdrachten
die u via een online leeromgeving worden aangeboden. Behalve deze specifieke opdrachten
werkt u gedurende de gehele leergang aan een verbeterproject in uw eigen praktijk. Tijdens
de laatste contactdag presenteert u de resultaten van dit project aan de docenten en uw
groepsgenoten.
De verschillende contactdagen volgen het beloop van de ziekte en de specifieke vraagstukken/
thema’s voor jonge mensen met dementie:
Module 1. Kennismaking en overview YOD (Young onset dementia)
Module 2. De periode voor de diagnose en het diagnostisch proces
Module 3. Ondersteuning jonge mensen met dementie in de thuissituatie
Module 4. Transitie naar- en begeleiding in zorginstelling
Module 5. De laatste fasen in het ziekteproces
Module 6. Terugkoppeling verbeterproject en professioneel statement

Verder zijn vaste elementen in de opleiding:
• Ervaringsverhalen (perspectief cliënt en omgeving)
• Werkplaats & casuïstiek (oefenen met nieuwe methodieken, samen analyseren)
• Evidence en practice en Critical Appraisal of a Topic (CAT).
• ‘Meet the expert’ met voorbereidende vragen
• Intervisie/ interprofessionele uitwisseling
• Digitale leeromgeving (Brightspace)
Welke docenten zijn bij de opleiding betrokken?
Diverse specialisten op dit terrein afkomstig van verschillende UMC’s, Alzheimercentra en
kenniscentra uit heel Nederland: een neuroloog, geriater, specialist ouderengeneeskunde,
psycholoog, verpleegkundige en mantelzorger. Verder maken we ook gebruik van
de expertise van cliënten en hun systeem. Daarnaast wordt u tijdens en tussen de
cursusdagen begeleid door een inhoudsdeskundige cursusleider.
Betrokken bij de inhoud en voorbereiding zijn bijvoorbeeld:
Dr. Christian Bakker
Freek Gillissen
Prof. Dr. Raymond Koopmans
Dr. Joany Millenaar
Dr. Janne Papma
Dr. Yolande Pijnenburg
Prof. Dr. Marjolein de Vugt

Waar en Wanneer vindt de opleiding plaats?
Dag 2

Dag 3

Dag 4

LOCATIE

Ravenstein,
Soeterbeeck

Dag 1

Amersfoort

Amersfoort

Amersfoort

Ravenstein,
Soeterbeeck

Dag 5

Ravenstein,
Soeterbeeck

Dag 6

DATUM

Donderdag
31 januari 2019

Donderdag
21 maart 2019

Maandag
15 april 2019

Donderdag
16 mei 2019

Donderdag
20 juni 2019

Donderdag
12 september
2019

Praktische informatie:
Kosten
De opleiding kost €2395,-, inclusief lesmateriaal, locatiekosten en begeleiding vanuit de opleiding.
Duur
6 contactdagen (incl. eindpresentatie), daarnaast voorbereidend lesmateriaal, actieve
betrokkenheid in de online leeromgeving, het werken aan een portfolio en aan een project in
de eigen zorginstelling.
Aantal deelnemers
Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de ABAN voor medisch specialisten, bij het FGzPt voor
GZ-psychologen en bij VSR voor verpleegkundig specialisten.
Betrokken partners:
• De landelijke Alzheimer centra: Radboud Alzheimer Centrum, VUmc, Erasmus MC en
Alzheimer centrum Limburg
• Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
• Radboudumc Health Academy
Contact
Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met:
Geertje.vanDuijnhoven@radboudumc.nl
Inschrijven
Deze opleiding is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-)psychologen,
verpleegkundig specialisten met minimaal een half jaar specifieke ervaring met jonge
mensen met dementie en met een minimale betrokkenheid met deze doelgroep van
4 uur per week. Indien u hieraan voldoet kunt u zich inschrijven via
www.radboudumc.nl/dementieopjongeleeftijd
Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door:

Radboud universitair medisch centrum

