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“Dementie is een dramatisch gebeuren. Zorgprofessionals 

dragen bij aan het levensgeluk van mensen met dementie.” 

Aan het woord is Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog  

en lector Psychogeriatrie aan de Haagse Hogeschool.  

Hij verzorgt scholingen voor teams in de dementiezorg. 

afdeling en de eerste contactper-

sonen. In zo’n vrijblijvende setting  

ontstaan er leuke contacten en daar-

door neemt de betrokkenheid toe. 

Ook is het ‘levensboek’ van onze 

bewoners aangepakt. We hebben 

vragen voor familieleden opgesteld 

om beter in te kunnen spelen op 

ouderen met dementie. Zoals bij-

voorbeeld: ‘Aan welke kant was uw 

vader of moeder gewend om uit  

bed te stappen?’ Die kleine feitjes 

kennen wij niet, maar kunnen wel 

van belang zijn.” 

“Ieder team kiest een eigen invals-

hoek”, is de ervaring van Frans.  

“Er zijn ook zoveel onderwerpen,  

dat er nauwelijks sprake is van over-

lap. Het is geweldig te zien dat de 

scholing zo daadwerkelijk bijdraagt 

aan de kwaliteit van leven van  

mensen met dementie.”     

Scholing medewerkers in dementiezorg

Centrale thema bij dementie  
is kwaliteit van leven

Gerda van Beek,

 journalist

‘Specialist ouderenzorg’, zo staat op 

de website van Hoogeveen en dat 

mag wel met ruim 25 jaar ervaring in 

de dementiezorg. ‘Het centrale 

thema bij dementie is kwaliteit van 

leven’, is zijn credo. “Wat kunnen we 

doen om de kwaliteit van leven van 

mensen met dementie zo goed 

mogelijk te houden? Daar draait  

het om.” Zijn scholingen kenmerken 

zich door een praktische aanpak. 

“Mensen komen het snelst tot 

gedragsverandering als ze niet  

alleen kennis opdoen, maar het  

ook invoelen”, is zijn overtuiging. 

Aan de slag

Zijn ervaring: een cursus kan nog  

zo interessant zijn, je moet sturing 

geven wil er werkelijk verandering 

plaatsvinden. “Logisch, de dagelijkse 

praktijk met de werkdruk is weerbar-

stig. Daarom heb ik met Vierstroom 

afgesproken dat er apart vijf bijeen-

komsten zijn voor de teamrol houders 

dementie. Zij bespreken  

in hun team met welk onderwerp  

ze op hun eigen afdeling aan de slag 

willen. In de bijeenkomsten vertellen 

ze over de aanpak en de vorderingen. 

Tegelijk vraag ik hen wat ze nodig 

hebben om het werk goed te kunnen 

doen en dat bespreek ik met het 

management. Zo leidt de scholing tot 

daadwerkelijke verandering.” 

Kwaliteit van leven

Nancy van Dongen is een van de 

teamrolhouders. “Frans motiveert 

enorm en zijn verhalen uit de prak-

tijk raken je. Aan ons de taak om een 

thema verder uit te werken.” Nancy 

heeft ingezet op een betere  

participatie van de familie van men-

sen met dementie. “In juni heb ik  

een barbecue georganiseerd met de 

Frans Hoogeveen, 

Haagse Hogeschool

Radio Remember

Frans Hoogeveen is een van de 

initiatiefnemers van ‘Radio 

Remember’. Dit digitale radiosta-

tion draait muziek voor mensen 

met dementie. Dat wil zeggen: 

muziek uit hun jeugd, waaraan ze 

veel herinneringen hebben. Dus 

veelal uit de periode 1944 – 1963.  

Zie voor meer informatie de  

website www.radio-remember.nl

Nancy van Dongen, 

Vierstroom Welthuis

Programma scholing

Teams van Vierstroom hebben de scholingen van Frans Hoogeveen reeds 

gevolgd, teams van WelThuis krijgen deze vanaf het najaar. Bij de training 

wordt veel gewerkt met beeldmateriaal en voorbeelden. Thema’s zijn 

onder andere ‘hersenen en gedrag’, ‘het demente brein’, ‘onbegrepen 

gedrag’, ‘benaderingswijzen’, ‘samenwerken met mantelzorgers’.  

Er is een apart traject voor de teamrolhouders, waarin zij werken aan  

de vertaling van de theorie naar concrete activiteiten op de afdeling. 

Trainingen zijn altijd op maat. Zie voor meer informatie de website  

www.franshoogeveen.com. 


