
Masterclass Dementiewijs in e e n dag 
Gebaseerd op het oorspronkelijke gedachtegoed van Dr. Paul L. Jansen over coherentiezorg, aangevuld 

en geactualiseerd met alle relevante wetenschappelijke kennis over dementie, biedt deze Masterclass 

inzicht in, en kennis van, de kern van omgaan met mensen met dementie en van dementiezorg. 

Er zijn veel cursussen en opleidingen in 

de zorg voor mensen met dementie. 

Deze zijn vooral op het niveau van 

eenslag leren en dus gericht op regels, 

protocollen en ‘het bestaande systeem’, 

en op de verbetering daarvan. Vanuit de 

principiele ontwikkeling in de zorg naar 

mens- en belevingsgerichtheid is er grote 

behoefte aan een drieslag leeraanbod.  

Voor wie  
Uw ‘kernteam’ van management, teamleiders en/of 

zorgprofessionals die werken bij of voor uw zorgorganisatie voor 

ouderen, waarvan de visie is gericht op aansluiting op behoeften, 

beleving en het welzijn van de clienten. Mensen die het talent en de 

houding hebben om principes en kennis te vertalen naar de thuis- of 

tehuis-praktijk en ook voorbeeld en inspiratie voor praktijk collega’s 

op elk niveau kunnen zijn. Medewerkers die met en vanuit hun hart 

kunnen en mogen werken hebben het meeste baat. Kennis van 

belevingszorg incl. omgevingszorg zou een voordeel kunnen zijn.  

Inhoud 
De Masterclass Dementiewijs in één dag is in januari 2019 geheel 
vernieuwd en biedt op een gestructureerde manier zowel de juiste 
als de complete en actuele kennis en informatie over dementie 
waaronder: 
 

 Totum Hominem: De Hele mens. 

 Wat dementie wel is en wat het niet is. 

 Stress: de belangrijkste factor in welzijn, zeker bij dementie. 

 Dementie preventie. 

 Omgaan met dementie. 

 Coherentiezorg™ (bij dementie). 
 
Deze Masterclass is de ultieme Wegwijzer in Dementie voor zowel theoretisch als praktisch aangelegde 
en opgeleide mensen. 



Resultaat 
Kennnis en Informatie via Creativiteit omzetten naar de praktijk, de 

basis van deze Masterclass, is de meest optimale vorm van 

competentie. In de gezondheidszorg is het handelen vaak te sterk 

vastgelegd in protocollen en gedragscodes en wordt weinig of geen 

creativiteit toegestaan. Uit de Masterclass komen competentere 

zorgprofessionals die dat kunnen zijn omdat hun handelen niet meer 

alleen bepaald wordt door regels en stramienen. Een veel minder 

starre manier van werken roept ook geen onmachtsgevoelens meer op bij de hulpbehoevende ouderen, 

waardoor ‘onbegrepen gedrag’ ontstaat. Door de Masterclass wordt de werkdruk aanzienlijk verlaagd.  

 

Deze Masterclass is helemaal in de geest van “thuis in het 

verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie” zoals de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer 

Hugo de Jonge, het formuleerde. 

Behandelde onderwerpen  
Onder andere (en niet in behandelde volgorde): Coherentiezorg, Diathese-Stress Model, Homeostase, 

BOM (Brein Omgeving Methode), Functionele autonomie / Gezondheid, Observeren, Stress, Ziektezorg 

versus Gezondheidszorg, Hersenkunde, Neuroplasticiteit en Neurogenese, Epigenetica, Dementie, 

Verstandelijke beperking, Positieve Gezondheid, Dementie Preventie. 

In deze Masterclass wordt 'de mens' in de wetenschappelijke context van de cognitiewetenschap 

geplaatst, inclusief de antropologie. Uit deze dualistische context volgt het complete mensbeeld waar 

zowel religieuzen als humanisten als wetenschappers zich in herkennen en positief mee aan de slag 

kunnen met begrip en menselijke zorg voor ouderen met dementie.  

Praktische informatie 
 De Masterclass duurt één dag, van 10-16 uur.  

 Minimale groepsgrootte 10 personen, geen maximum. 

 Locatie en de catering kunnen door u of door ons worden verzorgd.  

 Datum word uiteraard in overleg bepaald. Vraag uw offerte aan bij:  

 

Dementiewijs  

Dr. Paul L. Jansen MBA 

De Savornin Lohmanlaan 35 

3445 VD  Woerden 

Telefoon: 0348 443039 

Mobiel: 06 2444 215 


