
     
 
 
 
 

 
Beste allemaal, 
  
Op donderdag 11 november bieden we een Verenso regio-avond aan met als onderwerp:  
 
Onvrijwillige opnames bij dementie; IBS & RM in de Wzd:  
 
Samen zorgen voor mensen met dementie in de wijk 
 
Georganiseerd door: 
 
Verenso regiobestuur Gooi, Vechtstreek en Flevoland, in samenwerking met de RHOGO.  
 
 
Bedoeld voor: 

• huisartsen (in opleiding) en hun praktijkondersteuners ouderen  
• specialisten ouderengeneeskunde (in opleiding) en hun ondersteunende verpleegkundigen 
• casemanagers dementie werkzaam in regio Gooi & Vechtstreek 

* Voor geïnteresseerden van buiten deze regio: Let op!  Er wordt niet alleen algemene informatie, maar 
ook regio specifieke werkafspraken besproken.  
 
 
Accreditatie:  
Accreditatie 2 punten is verkregen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. 
 
 
Doelen: 
De professionals in de 1e lijn die met RM en IBS te maken krijgen bij mensen met dementie: 

• weten dat er een protocol met nieuwe regionale werkafspraken is, gebaseerd op de nieuwe 
wetgeving.  

• weten wat daarin van hen als betrokken professionals verwacht wordt en wat zij van anderen 
mogen verwachten. 

• hebben praktische tips gekregen waardoor ze zich zekerder en veiliger voelen. 
• zijn zich bewust dat er in de regio gestreefd wordt naar proactieve samenwerking tussen de 

driehoek casemanager dementie, huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Samenwerking 
gericht op voorkomen of als dat toch niet mogelijk blijkt zo goed mogelijk begeleiden van 
onvrijwillige opname.  

• hebben d.m.v. vragen, discussie en feedback bijgedragen aan de doorontwikkeling van de 
regionale samenwerkafspraken en de randvoorwaarden die er voor nodig zijn dit op een goede 
manier uit te kunnen voeren. 

 
  

https://www.verenso.nl/
https://www.rhogo.nl/


Programma: 
19:00-21:00: Presentatie “Onvrijwillige opnames bij dementie; IBS & RM in de WZD,  
Samen zorgen voor mensen met dementie in de wijk” door René Batenburg huisarts, Lotje Oosterbaan 
specialist ouderengeneeskunde, Wendela Schenk en Sandra Kok casemanagers dementie en gastspreker 
Janneke van der Have, sociaal psychiatrisch verpleegkundige. 
  
Locatie:   
Amaris Theodotion, Ridderzaal 
Adres: Werkdroger 1, 1251 CM  te Laren 
 
Wij hopen jullie allemaal te zien! 
 
Met vriendelijke groet,  
Verenso regiobestuur ’t Gooi/ Flevoland & RHOGO 


