
WELKOM!



Zorg en ondersteuning van 
mensen met dementie: 

Blik op de toekomst

Netwerkbijeenkomst 23 maart 2017 

20 jaar Trimbos-instituut



Programma
13.30 - 14.00 uur Ontvangst
14.00 - 14.30 uur   Rondleiding Nederlandse en Chinese Outsider

Art door Hans Looijen, directeur Outsider Art Museum
14.30 - 14.35 uur     Welkom prof. dr. Rutger Engels, voorzitter Raad 

van Bestuur Trimbos-instituut 
14.35 - 14.45 uur  Inleiding dr. Bernadette Willemse, programmahoofd 

Ouderen Trimbos-instituut 
14.45 - 16.15 uur   Inhoudelijk programma met afsluitend plenaire 

discussie
- Drs. Maritza Allewijn, GZ-psycholoog De 

Rijnhoven en directeur van de PgD
- Mijke Nouwen, programmamanager dementie bij 

CZ en lid van bestuur Deltaplan Dementie
- Drs. Saskia Danen, mantelzorger en belangen-

behartiger Alzheimer Nederland 
16.15 - 17.30 uur Informele netwerkborrel  



Dementie & 
het Trimbos-instituut

Netwerkbijeenkomst 23 maart 2017 

dr. Bernadette Willemse
Hoofd programma Ouderen
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• Het verbeteren van de kwaliteit van leven en 
psychisch welbevinden van ouderen, door kennis 
en expertise te ontwikkelen, te vertalen en te 
evalueren in beleid en praktijk. 

• We richten ons niet alleen op ouderen zelf, maar 
leveren ook een bijdrage aan:
– de ondersteuning en empowerment van mantelzorgers
– de methoden van zorgverlening van professionele 

zorgverleners. 

Missie programma Ouderen
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• Kwaliteit en organisatie van de verpleeghuiszorg
• Ondersteuning van mensen met dementie en 

mantelzorgers
• Deskundigheidsbevordering professionals 

Thema’s dementiezorg
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Kwaliteit en organisatie van de 
verpleeghuiszorg

Presentator
Presentatienotities
Van kleinschalig wonen, naar kleinschalige zorg, naar persoonsgerichte zorg Succesfactoren voor goede zorgBelang regelruimte en leiderschapInzicht in goede praktijken
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Komende jaren

• Onderzoek en ontwikkeling: 
– Cliëntbetrokkenheid (W&T)
– Familiebetrokkenheid 
– Leiderschap, teamsamenwerking en 

zelfsturing
– Onbegrepen gedrag
– Duurzame implementatie 

persoonsgerichte zorg
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Zorg en ondersteuning voor mensen 
met dementie en hun mantelzorgers

Presentator
Presentatienotities
(Online) ondersteuning mantelzorgersDyadische aanpakAandacht voor psychologische begeleiding van mensen met dementie  Organisatie van en samenwerking in de zorg en ondersteuning van mensen met dementie
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Komende jaren

Ontwikkelen, onderzoeken en implementeren:
• Inlevingsvermogen mantelzorgers
• Omgaan met veranderend gedrag
• Ondersteuning in eerste periode na diagnose 

dementie
• Dementiezorg voor elkaar
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Deskundigheidsbevordering 
zorgprofessionals
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Komende jaren
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