
Psychogeriatrie 5-daagse : thema dementie

Vrijdag 31 maart, 21 april, 12 en 26 mei en 16 juni 2023
Afdeling ouderengeneeskunde



Zorg en behandeling voor mensen met dementie is een belangrijk onderdeel in de 

ouderengeneeskunde. Een onderdeel dat ook steeds in beweging blijft. De kennis 

omtrent ziektebeelden, hun beloop en hun oorzaken, de diagnostiek en de 

behandelmogelijkheden blijven zich uitbreiden. Zowel intramuraal als extramuraal is 

kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de verschillende vormen van 

dementie nodig voor een goed diagnostisch proces, ziekte- en zorgprognostiek en 

het vormgeven van een passend behandel- en begeleidingsplan. Daarbij is in het 

werkveld sprake van een toenemende taakherschikking, waarbij ook verpleegkundig 

specialisten en physician assistents in toenemende mate als regiebehandelaar 

optreden. 

Deze vijfdaagse besteedt aandacht aan de meest voorkomende vormen van 

dementie, de diagnostische criteria, het beloop en de aandachtspunten voor 

behandeling en begeleiding daarin multidisciplinair en in de keten. 

Doel van de cursus

Het verdiepen van en up to date raken met kennis over de meest voorkomende 

vormen van dementie en de aandachtspunten daarin bij diagnostiek en 

(regie)behandeling. 

• De deelnemer kent de diagnostische criteria en de kenmerken van de meest

voorkomende vormen van dementie en kan hiervan gebruik maken in haar/zijn

dagelijks werk

• De deelnemer heeft zicht op het beloop, de prognose en andere belangrijke

aandachtspunten voor behandeling en begeleiding en kan deze toepassen in

haar/zijn dagelijks werk

• De deelnemer is zich bewust van de uitdagingen die LVB en autisme vormen

voor diagnostiek van cognitieve stoornissen

• De deelnemer wisselt ervaringen uit met andere deelnemers over inhoud en

organisatie van de psychogeriatrie en bouwt aan een netwerk

Doelgroep

De cursus richt zich op specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen, 

verpleegkundig specialisten, physician assistants en huisartsen die werkzaam zijn in 

het veld van de psychogeriatrie. 
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Opzet van de cursus

De cursus is breed opgezet, en zowel gericht op kennis als op praktijk. De 

cursus vergt een actieve leerhouding, waarbij voorbereidingen en vragen uit de 

eigen praktijk, uitwisseling van werkwijzen en best practices onderdeel zijn van 

de interactieve programma’s. Voor elke lesdag is een voorbereiding nodig. Om 

voorbereidingen en verwerking tijd te geven zit er steeds gemiddeld drie weken 

tussen de lesdagen. 

Literatuur

Elk onderwerp kent zijn eigen voorbereiding, (engelstalige) literatuur vormt 

daarbij een belangrijk onderdeel. Informatie over cursusprogramma en de 

benodigde voorbereidingen verstrekken we ruim op tijd. 

Cursusbegeleiding 

Dr. Petra Borsje, specialist ouderengeneeskunde Stafdocent Gerion en 

kaderarts PG 

Drs Jacobien Erbrink, specialist ouderengeneeskunde Stafdocent Gerion en 

kaderarts PG 

Enkele programma’s worden gegeven door gastdocenten, specialisten in hun 

kennisgebied. 

Data:  
Tijd:  

Plaats:  
Kosten: 

Vrijdag 31 maart, 21 april, 12 en 26 mei en 16 juni 2023 

09.30 – 16.30 uur

GERION VUmc, Amsterdam/Houten

€ 1425,00 (inclusief literatuur, koffie/thee en lunch)

Deelnemers:  maximaal 20
Accreditatie:  wordt aangevraagd voor SO, PA en VS

Online inschrijven via www.gerion.nl

BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN:
Annulering dient schriftelijk plaats te vinden via: gerion@amsterdamumc.nl
Van 31 tot en met 60 dagen voor aanvang van de scholing worden administratiekosten in 
rekening gebracht die 10% van het totale deelnemersgeld bedragen. Bij annulering 30 dagen of 
korter voor aanvang van de cursus worden de totale kosten in rekening gebracht.




