
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 

Dementie: state-of-the-art 
 
In deze module verkrijgt u informatie over de laatste ontwikkelingen rondom dementie. Zorgvuldig 
bespreken we de thema’s waarover veel over geschreven wordt, denk hierbij aan (het nut van) 
vroegdiagnostiek. Ook lichten we thema’s toe waar minder publieke aandacht voor is maar 
uitermate relevant zijn voor de zorg aan dementerenden, zoals het verschil tussen de verschillende 
typen dementie; medicatiegebruik en dementie; wetenschappelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen rondom dementie en de rol van casemanagement. 
 
Wat levert deze scholing u op? 
Na deze scholing: 

 herkent u vroege signalen van cognitieve problemen; 
 kent u het diagnostisch proces van dementie in de 1e en 2e lijn, zowel op ziekte- als op 

zorggebied; 
 weet u de actuele ontwikkelingen over dementie, zoals medicatie, het lerend vermogen van 

dementerenden, het belang van bewegen, etc.; 
 heeft u inzicht in de actuele benaderingswijzen van probleemgedrag, ook bij zorgmijdig; 
 kent u de mogelijkheden tot ondersteuning van mantelzorgers. 

 
Voor wie? 
Deze module is bedoeld voor zorgverleners in zowel de 1e, 2e lijn en transmurale zorg. Denk aan 
(wijk)verpleegkundigen niveau 4 en 5; verzorgenden niveau 3 en 4; praktijkondersteuners; 
casemanagers; maatschappelijk werkers of andere gezondheidszorgprofessionals die in hun werk 
te maken hebben met het verzorgen en begeleiden van dementerenden.  
 
Werkvorm 
De scholing wordt aangeboden in de vorm van een afwisselend programma met interactieve 
scholing door inhoudsdeskundigen.  
Ter voorbereiding  wordt een literatuurmap aangeboden inclusief een voorbereidende opdracht.  
 
Groepsgrootte 
De groepsgrootte kan variëren van 7 tot 15 deelnemers. 
 
Duur 
3.5 uur, inclusief een koffiepauze. 
 
Accreditatie 
3 punten voor het Kwaliteitsregister V&V. 
 
Bewijs van deelname 
Na de scholing ontvangt een bewijs van deelname. 
 



Waar 
 Bij de open inschrijving vindt de scholing op de Radboud Zorgacademie te Nijmegen plaats. 
 Bij incompany-aanvragen is de locatie in overleg. 

 
 
Kosten 

 Open inschrijving: € 125,00 per persoon. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. 
 Incompany: in overleg. 

 
 
Aanmelden 
U kunt zich digitaal aanmelden via de website van de Radboud Zorgacademie. Dat kan tot uiterlijk 
4 weken voor aanvang van de scholingsmodule.  
 
Klik hier voor aanmelden. 
 
Wanneer de training geen doorgang mocht vinden vanwege onvoldoende aanmeldingen, ontvangt 
u daarover uiterlijk 4 weken voor aanvang bericht. 
 
Annuleren 
Bij annulering tot en met de sluitingsdag worden geen kosten in rekening gebracht.  Bij annulering 
na sluitingsdag van de voorinschrijving is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.  
 
Meer informatie 
Voor vragen met betrekkingen tot inschrijvingen of maatwerktrajecten kunt u bellen naar het 
secretariaat van de Radboud Zorgacademie, 024-3618859 of via de mail naar sb@rz.umcn.nl. 
Voor specifieke inhoudelijke vragen over Easycare kunt u bellen naar  de EASYcare/ZWIP-infolijn: 
024-3619295 of mail naar EASYcareZWIP-info@umcn.nl. 
 
 
 
 
 

http://bns.meldmijaan.nl/
mailto:sb@rz.umcn.nl
mailto:EASYcareZWIP-info@umcn.nl

