
 
17-02-2017 Nascholing Kaderartsen PG 
 
10:45 – 11:45 Uiteengaan in groepen rondom 4 thema’s 
 
Thema: Niet medicamenteuze maatregelen  probleemgedrag in de eerste lijn 
 
 
Inventarisatierondje deelnemers workshop naar behoeften/knelpunten/discussiepunten: 
1. Bij roep om pillen: hoe kan het anders? Wat zijn de alternatieven, hoe doe je het nou? 
2. Onthand zijn: wat kan ik anders doen dan pillen? Hoe inzetten? 
3. Handvatten bij dwalen, agressie en nachtelijke onrust 
4. Maximaal uitproberen psychosociale interventies om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen houden 
5. Machteloosheid: geen deskundigheid over psychosociale interventies in de 1e lijn 
6. Hoe ver moet je gaan in de thuissituatie, waar liggen de grenzen? Wanneer wel opname? 
7. Inspiratie opdoen, o.a. Alzheimercafë. 
8. In de 1e lijn werk je meer op afstand. Hoe stuur je dit goed aan? 
9. Tips krijgen: o.a. let op rol centrale mantelzorger, gesprekspartner zijn is vaak al therapeutisch en meer dan een 
luisterend oor. 
10. Netwerk: o.a. casemanager 
11. Aandacht voor ritme, structuur en rituelen 
12. Gestructureerd aanbieden van psychosociale interventies >> methodiek? 
13. Wat doe je zelf, wat (kun je) door anderen laten doen? + afstemmen! 
14. In 1e lijn vaak eenzaamheid, weinig mantelzorgers en zorgmijdend gedrag, wat dan? 
15. Optimaal gebruik maken van expertise van anderen. 
 
Omdat er veel verschil was in ervaring van deelnemers aan de workshop van werken in de 1e lijn en ervaringen met 
psychosociale interventies hebben we doorgepraat over 3 grote thema’s, vanuit bovengenoemde 
onderwerpen/vraagstukken: 
 
1. Rol: wie vraagt jou wat? 
Netwerk initiëren 
Diagnostiek 
Begeleiden 
Crisissituatie? 
Proactief/constructief? 
Medebehandelaar consulent. Voor wie? Huisarts? Casemanager? Anderen? 
 
Andere indeling: arts, coördinator, ontwerper, adviseur, coach 
 
2. Netwerk 
Deskundigheid 
1e insteek: vanuit positie van cliënt/zorgvrager 
Maar ook, vanuit professionals/samenwerkingsverbanden 
 
3. Inhoudelijk/methodisch 
Op de hoogte zijn van de financiële mogelijkheden voor het inzetten van interventies 
Goed analyse maken over patiënt en mantelzorger 
Maatwerk leveren 
Wie voert uit? 
 
Goed op de hoogte zijn van de sociale kaart in jou regio. Eigen palet aan mogelijke psychosociale interventies 
beschikbaar hebben: cognitieve training of stimulatie, ontspanning, support, gespreksgroep, ontmoetingscentrum, 
bewegingsgroepen, ADL-training, reminiscentie, psycho-educatie, gedragstherapie, muziekgroep, respijtzorg. 


