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Dementievriendelijke zorg in het medisch onderwijs: uitdagingen in 
communicatie en persoonsgerichte zorg 

 
INLEIDERS 

Mieke Dentener en Els Geelen, Maastricht University   
Katherine Ruitinga, projectleider Samen dementievriendelijk 

Aad de Jonge, trainer Samen dementievriendelijk 
 

Achtergrond en context: 
In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Vanwege de vergrijzing stijgt dat 
aantal in 2040 naar 550.000. Na de diagnose dementie leven mensen gemiddeld nog 8 jaar, daarvan 
leven ze de eerste 6,5 jaar thuis. Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Dat zijn 
de cijfers. 
Mensen met dementie zijn overal in onze eigen omgeving te vinden: op straat, in de bibliotheek, als 
buurman of buurvrouw, als familielid en zeker ook als patiënt. Voor een goede communicatie en 
omgang met een patiënt met dementie zijn specifieke vaardigheden nodig. Internationale literatuur wijst 
op een gebrek aan op dementie gerichte communicatietraining voor zorgprofessionals die hen kan 
helpen beter om te gaan met deze patiëntengroep (Eggenberger et al., 2013) en ook in het 
zorgonderwijs wordt er relatief weinig aandacht  besteed aan communicatie met mensen met dementie. 
Medisch onderwijs over communicatie en omgang met mensen met dementie lijkt dan ook geen 
overbodige luxe. Iedere zorgprofessional zal in het werk te maken krijgen met mensen met dementie en 
hun naasten. Zelfs de meest simpele consulten kunnen ingewikkeld worden als de signalen van 
dementie niet herkend worden 
De kernvraag van deze onderwijsmiddag is: Hoe maken we de zorg meer dementievriendelijk en wat 
kan medisch onderwijs daaraan bijdragen? 
 
Tijdens deze onderwijsmiddag zal het belang van onderwijs over dementievriendelijke zorg worden 
besproken. De geneeskunde opleiding van de Universiteit van Maastricht heeft in samenwerking met 
Alzheimer Nederland een onderwijsprogramma ontwikkeld voor tweedejaars geneeskundestudenten 
waarin omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal staat. De ontwikkeling en 
samenstelling van het onderwijsprogramma zal vanuit verschillende perspectieven worden toegelicht: 
de maatschappij, de mens met dementie, de docent, de organisatie Samen Dementievriendelijk en de 
student.  
 
Doel 
Het doel van deze bijeenkomst is het samen verkennen van de mogelijkheden om het medisch 
onderwijs bij te laten dragen aan dementievriendelijke zorg. 
 
Werkwijze 
Het eerste deel van deze onderwijsmiddag zal de ontwikkeling en samenstelling van het 
onderwijsprogramma zoals dat de afgelopen 2 jaren in Maastricht is uitgevoerd worden toegelicht. 
Hierbij komen de ervaringen van de studenten aan bod, wat hebben zij geleerd en hoe sluit dit aan op 
het huidige curriculum?  
De trainer van Samen dementievriendelijk zal je een deel van de training “GOED omgaan met 
dementie” laten ervaren. Je leert wat de GOED methode inhoudt, hoe je deze kunt toepassen en wat 
deze methode kan bieden. 
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In het tweede deel ligt de focus op interactieve uitwisseling. Onder leiding van de sprekers gaan we in 
kleine groepjes uiteen. In elk groepje wordt gewerkt aan een verschillende specifieke opdracht. Het 
product wordt later plenair gedeeld en besproken. 
 
 
Doelgroep: 
Docenten, communicatievaardigheidsdocenten, coördinatoren zorgstages, curriculumbouwers, 
studenten. 
 
We raden je aan ter voorbereiding van de onderwijsmiddag alvast de (gratis) online basistraining 

volgen (duur 15 min), via www.samendementievriendelijk.nl 
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▪ De prognose van de aantallen mensen met dementie is verontrustend, zie: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie 

 
Aanmelding 

Je kan je voor deze bijeenkomst aanmelden via het inschrijfbericht in de aankondigingsmail. 

Vul de vereiste gegevens in (naam, voornaam, emailadres, instituut/organisatie/afdeling, beroep &  

functie) en verstuur de mail als reply  aan werkgroepen@nvmo.nl.  

Je ontvangt binnen 2 werkdagen een bericht met bevestiging van uw aanmelding.  

 
LET OP!!: Mocht je het bevestigingsbericht niet ontvangen neem dan z.s.m. contact op Manon Drieshen van de NVMO-

werkgroepen ondersteuning (E: arrangelab@outlook.com, M: 06-40965021) of met de coördinator van de werkgroep PMO 

Maarten Verwijnen (E: maartenverwijnen@gmail.com, M: 06-12963711). 

 

In het weekend voorafgaand aan de bijeenkomst volgt een definitieve bevestiging met programma, en 

eventuele nadere instructies en literatuur. Je ontvangt ook een deelnemerslijst met email adressen voor 

het netwerken, tenzij je expliciet vermeldt dat je emailadres niet verspreid mag worden. 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 

Er kunnen maximaal 27 personen deelnemen. Inschrijving op volgorde van aanmelding. 

Opgeven vóór uiterlijk woensdag 14 september 2022. 

  
Algemene informatie: 
De onderwijsmiddagen van de NVMO werkgroep PMO zijn bedoeld om van elkaar te leren door uitwisseling van ervaringen uit de 
praktijk van het medisch onderwijs (PMO). Doelgroep: medewerkers en studenten aan gezondheidszorg/medische opleidingen in 
Nederland en Vlaanderen. Elk jaar worden 5 bijeenkomsten georganiseerd waarvan één tijdens het NVMO-congres. De algemene 
werkwijze is: inleiding van het onderwerp door een collega die een lokale werkvorm/ervaring/ontwikkeling en eventuele 
vraagstellingen beschrijft of laat ervaren. Hierna bespreking met uitwisseling van ervaringen door de aanwezige deelnemers.  
Contactpersoon van de werkgroep PMO is: Maarten Verwijnen, arts. (maartenverwijnen@gmail.com).  
Zie ook: https://www.nvmo.nl/index.php?page=47&sid=1  
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