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Na een indrukwekkende openingstoespraak door VVD-senator 
Heleen Dupuis, een ervaringsdeskundige vanwege de demen-
tie van haar inmiddels overleden echtgenoot, beet lector Bère 
Miesen de spits af met zijn lezing ‘Werken in de psychogeria-
trie heeft meer nodig dan een opleiding apart’. ‘Die opleiding 
moet er natuurlijk komen,’ zo hield hij de zaal voor, ‘maar 
daarmee zijn we er nog lang niet.’ Meer hoger opgeleiden op 
de werkvloer en meer geld om dat mogelijk te maken, zijn 
volgens Miesen net zozeer noodzakelijk. 

Vreemde eend
De tweede spreker leek op dit congres een vreemde eend in 
de bijt: Arie Terpstra, opleidingsdeskundige bij de Koninklijke 
Effatha Guyotgroep. De congresorganisatoren hadden hem 
uitgenodigd om de zaal nu eens een opleidingstraditie uit een 
geheel andere sector, die van de zorg voor doven en slechtho-
renden, ten voorbeeld te stellen. In zijn bijdrage met als titel 
‘Je moet een andere taal leren’ liet hij de toehoorders zien wat 
de mogelijkheden van coaching zijn om de koppeling van de 
opleiding met de praktijk effectief te maken. Daarna mochten 
twee psychologen met een lange carrière in de psychogeria-
trie, Maritza Allewijn en Leny Haaring, de congresdeelnemers 
hun droom over een toekomstige opleiding psychogeriatrie 
ontvouwen (‘Als ik het voor het zeggen had’). Allewijn deed 
mee aan een moderne trend: zij presenteerde een ‘canon’ van 
psychologische kennis en inzichten die voor het begeleiden en 
verzorgen van mensen met dementie essentieel zijn. Hierbij 
kwamen zulke uiteenlopende onderwerpen aan de orde als 
‘Respectvol sturen. Op welke wijze kun je de regie overnemen 
en de autonomie van de ander toch recht doen?’ en ‘Niemand 
leeft alleen. De invloed van de sociale omgeving op de mens’. 
Haaring benadrukte het belang van leren in de praktijk door 

beginnende verzorgenden aan ervaren collega’s te koppelen. 
In dit meester-gezel model staan coaching en het relatio-
nele aspect van werken met dementerenden centraal. ‘Een 
beproefd model waarvan beiden profijt zullen hebben,’ aldus 
Haaring.

Naruisen
Na de lunchpauze gaf performer Ad Goos een indrukwek-
kend staaltje van zijn kunnen. Zijn optreden belichtte vooral 
de kracht van mensen, cliënten én professionals, zonder 
daarbij hun angsten en beperkingen uit het oog te verliezen. 
Het waren verhalen die bleven naruisen in hoofd en hart. 
Vervolgens vertelden vertegenwoordigers van drie verschil-
lende organisaties over hun visie op en ervaring met interne 
opleidingen psychogeriatrie. John Nieboer liet zien wat krach-
tig ondernemerschap in opleidingsland vermag en hoe je op 
die manier je blikveld kunt verbreden. Margo Lak stelde de 
opleiders in de zaal een aantal kritische vragen (‘Hoe leert u 
leerling-verzorgenden om nieuwsgierig te zijn?’) en beklem-
toonde dat je openstellen voor de cliënt de basis is voor het 
aanleren van andere vaardigheden. Ben Jansen wees op de 
kracht die in het werkveld zelf aanwezig is en toonde aan dat 
we terug moeten naar de onlosmakelijke verbondenheid tus-
sen opleiding en praktijk. De gedachtewisseling met de zaal 
aan het einde van het ochtend- en middagprogramma was 
boeiend en soms fel. Voordat de congresdeelnemers tevreden 
naar huis gingen met het boek Zorg om mensen met demen-
tie in de tas, kondigde Bère Miesen het volgende congres 
van het Lectoraat aan. Dit zal plaatsvinden op 4 juni 2009 en 
zal gewijd zijn aan de opleidingen psychogeriatrie van het 
Lectoraat. 

P       
door Frans Hoogeveen en Paul Geelen

Verslag van het derde congres van het Lectoraat PsychoGeriatrie

Op donderdag 5 juni 2008 organiseerde het Lectoraat PsychoGeriatrie aan De Haagse 
Hogeschool, in samenwerking met de Vereniging voor Psychogeriatrie, haar derde jaarlijkse 
congres. Ongeveer 250 deelnemers uit tal van disciplines en werkkringen bezochten deze 
inspirerende dag met als thema ‘Psychogeriatrie verdient een opleiding apart’.

Psychogeriatrie een    aparte opleiding!
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Frans Hoogeveen is psycholoog en adviseur psychogeriatrie bij 

Florence, kenniskringlid van het Lectoraat PsychoGeriatrie aan 

De Haagse Hogeschool en voorzitter van de Vereniging voor 

Psychogeriatrie.

Paul Geelen is verpleeghuisarts en sociaal geriater bij Stichting Geriant 

en bestuurslid van de Vereniging voor Psychogeriatrie.
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Inspirerende dag

Er werd tijdens dit derde congres van het Lectoraat Psy-
choGeriatrie veel zinnigs gezegd. Maar wat me aan het 
eind van de dag vooral bijbleef, was hetgeen sprekers en 
congresgangers uitstraalden: de inspiratie en verbonden-
heid met elkaar en met hetgeen waarmee ze beroepshalve 
bezig zijn. Ik zag betrokkenheid en een grote behoefte 
om hun mooie vak, hun mooie taak, door opleiding en 
groei te verdiepen en te verbreden. Ik zag mensen die op 
zoek zijn naar een open houding, een leergierige houding, 
een houding gericht op ontmoeten en verbondenheid. En 
die op zoek zijn naar een opleiding die daaraan aandacht 
besteedt, die niet alleen gericht is op het aanleren van 
vaardigheden, maar ook ruimte biedt voor de dingen die je 
motiveren.
Ja, de psychogeriatrie verdient een opleiding apart. De 
plannen zijn er en ze zijn goed. Ik hoop dat ze in krachtig 
vaarwater terecht komen en dat er mensen opstaan die dat 
vaarwater begaanbaar houden. Er was op deze dag ook 
een vertegenwoordiger van ActiZ, de brancheorganisatie 
van zorginstellingen, in de zaal. Zij nodigde haar leden uit 
zich hard te maken voor de opleiding psychogeriatrie die 
er komen moet. Laat ik die uitnodiging nog eens herhalen. 
Wie weet…

Paul Geelen

Lectoraat en opleidingen psychogeriatrie

Bij het Lectoraat PsychoGeriatrie wordt hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van een opleiding psychogeriatrie, 
zowel op HBO- als op MBO-niveau. Voor het aankomende 
studiejaar verzorgen we voor de tweedejaarsstudenten 
Verpleegkunde en Sociale Professies een deelminor (klein 
keuzevak) van drie studiepunten. In het studiejaar 2009-
2010 verwachten we een volledige minor (groot keuzevak) 
van vijftien studiepunten aan te kunnen bieden die daarop 
voortbouwt. Vanaf februari 2009 start er een klein keu-
zevak ‘dementie’ voor studenten MBO 4 verpleegkunde 
en studenten SPW 4. En in samenwerking met het ROC 
Mondriaan wordt een bijdrage geleverd aan de opleiding 
voor studenten VIG op niveau 2 en 3.

Meer informatie: B.J.M.Fontaine@hhs.nl
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