
GRATIS ONLINE KENNIS ZORG CAFÉ  

1 februari en 9 februari 2022 

Onderwerp Aansluiten bij de cliënt bij de diverse vormen van dementie.  
   Hoe kom je in verbinding?  
Workshop  door Annemieke Brands en Hella Könings  

Op 1 en 9 februari verzorgen Annemieke Brands-Verschuur en Hella Könings een bijscholing waarin zij meer vertellen over het 

specifieke gedrag van mensen met dementie. 

Annemieke is sinds 2016 en Hella sinds 2017 werkzaam als casemanager dementie bij King  

Arthur Groep.  

Tijdens hun werk als casemanager dementie ondersteunen zij de cliënten, mantelzorgers en het fami-

liesysteem vanaf het moment dat de cliënt in zorg komt. De hulpvragers worden begeleid vanaf het 

moment dat er een (mogelijke) diagnose dementie is gesteld tot aan het moment van opname of 

overlijden. De casemanagers dementie inventariseren vanuit hun coördinerende rol de hulpvragen. 

Vanuit die positie schakelen zij in samenspraak met de deelnemende partijen de passende zorg in.  

Beiden zijn gastdocent binnen hun vakgebied en verzorgen o.a. lessen bij een zorgacademie voor de 

opleiding dementiebegeleider, een hospice en de Ontmoetingscentra van de King Arthur Groep.  

De inhoud van de lessen die zij ontwikkelen en geven, bestaat uit de optelsom van vakkennis, werk-

ervaring, inbreng van cliënten en de cursisten.   

Tijdens de workshop beantwoorden zij de vraag hoe je aan kunt sluiten bij de cliënt tijdens de verschillende stadia van het de-

mentieproces. Deze aansluiting wordt onderzocht vanuit het perspectief van de verschillende vormen van 

dementie. 

De verschillende vormen van dementie vragen per ziektebeeld een (deels) andere benadering. Daarnaast 

staan er per stadium, ongeacht welke vorm, andere problemen op de voorgrond. De persoonsgerichte bena-

dering volgens het model van Kitwood gebruiken zij echter als uitgangspunt voor de benadering bij alle vor-

men van dementie. 

Na het volgen van deze training is de deelnemer (beter) in staat mee te bewegen met het schijnbaar ondui-

delijke gedrag van de mens met dementie met als resultaat meer rust en veiligheid.                  

  

Programma online  
19:00  Digitale ‘inloop’  
19:15  Start: Zeepkist “een kijkje  
   in KAG” 
19:30  Workshop  

King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in dementiezorg, orga-
niseert  in verschillende regio’s Kennis Zorg Café’s. Maak op deze avonden kennis 
met de organisatie en met collega-zorgverleners. Heb jij plannen om in de zorg te 
gaan werken of ben je op zoek naar een inspirerende zorgorganisatie? Wij maken 
graag kennis met jou.  
 

Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp is van harte welkom! 

DATA EN AANMELDEN  

 
 

  

Aanmelden via 035-2050950 of yrna.vroegindeweij@kingarthurgroep.nl 

Voor medewerkers KAG via AFAS Evenementen  

1 februari 2022 

 via TEAMS 

van 19.15—21.00 uur 

9 februari 2022 

 via TEAMS 

van 19.15—21.00 uur 

Annemieke Brands-Verschuur 

Hella Könings 


