
17 januari 2019 – Scholing Dementie 
begrijpen – Leerplaats Zorgdragers 

Je kent vast iemand met dementie. Heel dichtbij of wat verder weg. Maar wat is 
dementie nou precies? Wat gebeurt er in de hersenen van mensen met 
dementie? Waarom zien ze de wereld zo anders dan wij? En misschien wel het 
allerbelangrijkste... Wat kan jij doen om die persoon zo goed mogelijk bij te staan of 
te verzorgen? 
 
Ons land telt in 2040 4,7 miljoen 65-plussers. Dat is zo'n 26% van de bevolking. Hoe 
ouder iemand is, hoe groter de kans op dementie. Bij mensen boven de 90 is de 
kans 40%. We krijgen dus allemaal te maken met dementie in onze directe 
omgeving. Of het nou gaat om onszelf, onze partner, iemand in de familie of onze 
vriendenkring. 

Saskia Danen begon in de verpleging. Gedurende haar loopbaan in de 
ouderenzorg heeft ze zich gespecialiseerd in dementie en geriatrie. Ze slaat bruggen 
tussen onderzoek, onderwijs, beleid en de praktijk. Voor deze leerplaats ontwikkelde 
ze een scholingsvorm die veel weg heeft van een interactieve lezing. Extra bijzonder 
door de deelname van een gastspreker met dementie.  

Bij V&VN is accreditatie aangevraagd voor deze dag. 
Voor jou! Maak een vergeet-me-niet-spiekbriefje 
Voor jou! Doe de Kennistest Dementie 
 

 

 
Deze Scholing wordt gegeven door Saskia Danen - de Vries  

https://www.zorgdragers.nl/moois/hoe-maak-ik-het-best-contact-met-mensen-met-dementie
https://www.zorgdragers.nl/moois/kennistest-dementie
https://zorgdragers.nl/over/zorgdragers/saskia
https://zorgdragers.nl/over/zorgdragers/saskia
https://zorgdragers.nl/over/zorgdragers/saskia


 

Wanneer / waar 
• Vr. 17 januari 

10:00-17:00 
Utrecht, www.hooghiemstra.com 

Schrijf je in via https://zorgdragers.nl/leerplaats/zorgen-voor-mensen-met-dementie/  

We willen dat de Leerplaats toegankelijk is voor iedereen met hart voor de zorg. 
Daarom hanteren we variabele tarieven. Aan jou de keuze welk tarief het best bij jou 
past. Maak op het inschrijfformulier je keuze kenbaar.  

Tarieven (incl. lunch, BTW) 
voor organisaties/zelfstandigen: 
Tarief 1: €380,- 
Tarief 2: €230,- 
 
voor particulieren: 
Tarief 3: €155,- 
Tarief 4: €80,- 
 
Voor mensen aangesloten bij Zorgdragers geldt een gereduceerd tarief. 

 

Over ZORGRAGERS ( meer info op https://zorgdragers.nl ) 

 

Gedreven professionals met hart voor de zorg voeden, versterken en 

verbinden.  

Dat is het doel. Zorgdragers houdt van mensen die geven belangrijker vinden, 

dan nemen. Die nieuwsgierig zijn naar andere wegen. In organisaties, maar ook 

https://zorgdragers.nl/leerplaats/zorgen-voor-mensen-met-dementie/
https://zorgdragers.nl/


in zichzelf. Ben je ambitieus en wil je op je eigen manier bijdragen aan een 

betere gezondheidszorg? Dan is Zorgdragers nieuwsgierig naar jou. 

 


