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WORKSHOP: HOE LAAT KOMT DE BUS?

“Hoe laat komt de bus?”

- Omgang psychogeriatrie in het kader van de WMO, wijk- en thuiszorg -  
     
“Hoe laat komt de bus?” Op zich een heel normale vraag. Niet wanneer 
iemand is vergeten dat hij deze vraag om de paar minuten stelt en zich daar 
niet bewust van is. Over een ding zijn we het vast eens: dementie is een ern-
stige ziekte en heeft grote gevolgen voor de persoon met dementie en diens 
omgeving.  Informatie en vooral het leren van vaardigheden in de omgang 
met mensen met dementie, blijkt hard nodig te zijn. Voordat iemand uitein-
delijk in een verpleeghuis moet worden opgenomen, wonen mensen ge-
woon thuis, maken ze deel uit van het gezin, de buurt, de maatschappij. Voor 
iemand met dementie verandert de beleving van zijn vertrouwde omgeving 
en ontstaat er een eigen werkelijkheid. Onbegrip, onmacht en het overvra-
gen van iemand met dementie versterkt de angst van iemand met dementie. 

“Hoe laat komt de bus?” is de titel van een training bedoeld voor iedereen die met 
dementie te maken heeft. 

Aan bod komen de volgende onderwerpen: 
- het ziektebeeld dementie: wat is het?  
- verandering in gedrag, interesse en beleving.
- contact en communiceren. 
- balancerende (eigen) behoeften en emoties.
- zinvolle dagbesteding. 
- praktische informatie met betrekking tot psychogeriatrie.

Mensbeeld beschikt over expertise wanneer het om psychogeriatrische 
ziektebeelden gaat. Wist u bijvoorbeeld dat de jongste persoon in Nederland 
met dementie pas 27 jaar is en er meer dan 50 vormen van dementie be-
staan?

De training bestaat uit drie dagdelen. Op maat kan deze training voor een 
bepaalde wijk of doelgroep worden aangepast. 
 
Informatie:  interesse voor deze training of op maat gericht aanbod 
  binnen uw wijk, vereniging of organisatie? 
  Neem contact met ons op middels: 
  T 078 69 329 69 of  info@mensbeeld.nl


