
       

 

 
 
 
 

 
 
Scholingssessie “Inzet van gesprekshulpen bij proactieve zorgplanning voor zorgvragers met dementie en hun naasten”. 
 

Programma  

Datum en tijd      30 mei 2022 van 12.30-15.00 uur 
Locatie                  Het Zonnehuis, Ruitersmolenweg 5, 7361 CC Beekbergen 
Accreditatie         Aangevraagd bij V@VN voor verpleegkundigen 
Doelgroep            Verpleegkundigen palliatieve zorg en casemanagers dementie 
 
Tijd Onderwerp Docent Voorbereiding voor de bijeenkomst Tijdens de bijeenkomst: 

12.30-12.40  

 

Welkom en introductie Myrna Pelgrum-

Keurhorst, hoofddocent-

onderzoeker Palliatieve 

Zorg, Saxion 

Deelnemers ontvangen drie weken voorafgaand 

aan de scholing een online vragenlijst (via 

Qualtrics) waarbij wensen, behoeften en 

verwachtingen gepeild worden die betrekking 

hebben op interprofessionele samenwerking. 

De gegeven antwoorden leveren input voor het 

onderdeel interprofessionele samenwerking 

Kennismaking 

Introductie programma 

12.40- 13.15  Proactieve zorgplanning 

bij zorgvragers met 

dementie en bestaande 

gesprekhulpen hierbij. 

Myrna Pelgrum-Keurhorst 
en  
Leontine Groen-v/d Ven, 
docent en senior 
onderzoeker 
persoonsgerichte 
communicatie at 
Windesheim 

 Lees het hoofdstuk proactieve zorgplanning in 

het Kwaliteitskader en  

 Lees de Zorgstandaard Dementie, hoofdstuk 2 

en 3 

 Lees de aangeleverde gesprekshulpen bij 

dementie. Bepaal voor jezelf welke het meest 

passend is in de context waar jij werkt 

Tijdens de bijeenkomst: 

Wat betekent proactieve zorgplanning bij een 

cliënt met dementie en hun naasten? 

Overeenkomsten en verschillen tussen 

Kwaliteitskader PZ en Zorgstandaard 

Dementie 

Verschillende gesprekshulpen presenteren 



13.15-13.50  Hoe kunnen VPZ en CD 

samenwerken? 

Myrna Pelgrum-Keurhorst Stel voor jezelf op: 

- Waarin ligt vanuit je rol als casemanager 

dementie (CD) of verpleegkundige palliatieve 

zorg (VPZ) je kracht?  

- Waarvoor zou je je collega in de andere rol 

van VPZ of CD willen consulteren?  

- Denk aan een casus waarbij je je collega zou 

kunnen inschakelen 

Matching VPZ-CD welke onderdelen van de 

gesprekshulpen herkennen ze, en voor welke 

specifieke expertise kunnen ze elkaar 

inschakelen? 

Hierover met elkaar in gesprek gaan en 

terugkoppelen via Padlet  

 

13.50-14.00  Pauze  

 

   

14.00-14.50  Toepassing Myrna Pelgrum-Keurhorst 
Leontine Groen v/d Ven 
Marike Vijver 
(trainingsacteur)  

Zorgsimulatie m.b.v. Gesprekswijzer (op 

gezamenlijk consult bij zorgvrager en naaste 

thuis) 

Toepassing gesprekswijzer met acteur 

14.50-15.00 Afronding en evaluatie Myrna Pelgrum-Keurhorst   

 

Referenties: 

1. IKNL/Palliactief. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 2017 

2. Huisman R, Boomstra R, Veerbeek M, & Döpp C. Zorgstandaard Dementie, 2020 

3. Uitdehaag M, Pelgrum-Keurhorst M, Smits C, & Groen-Van de Ven L. Gesprekswijzer Proactieve Zorgplanning bij dementie en vergeetachtigheid. 

Windesheim/Saxion: 2018. 

4. Van der Steen. ‘Gesprekshulp de latere levensfase bij dementie’. 2021  

5. LUMC. 'Gesprekshulp bij Zorg voor verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie’, 2020 

 


