
 
 

 

29 oktober 2019: Minisymposium ‘De dementie-vriendelijke kerk’ 
 
 

Workshops: 
 

1. Dialoog rond het thema dementie-vriendelijke kerk - door Annemarie Roding.  
Annemarie is  werkzaam als Predikant-Geestelijk Verzorger in een verpleeghuis, en 'gewoon' lid in haar  
thuisgemeente in Schoonhoven. Op welke manier kun je als naaste, als bezoeker, iemand die lijdt aan 
dementie ondersteunen door middel van het samen beleven van het geloof? In de workshop gaan we 
kijken naar de struikelblokken die we tegenkomen in de geloofsbeleving van mensen die lijden aan 
dementie. Maar vooral gaan we op zoek naar eenvoudige manieren om samen bezig te blijven met geloof. 
 
 

2. Kleurrijke dementie in andere culturen - door Pauline Matze,  Geestelijk Verzorger bij Laurens 
verpleeghuiszorg. 
Paulien is werkzaam als geestelijk verzorger in drie multiculturele verpleeghuizen van Laurens 
(Delfshaven, De Schans en De Beukelaar) en heeft daardoor veel ervaring met oudere migranten met 
dementie. In deze workshop zal Paulien daarover vertellen. U komt meer te weten over de achtergronden 
- bijvoorbeeld waarom dementie bij deze zeer diverse groep ouderen de komende jaren zal 
vervijfvoudigen (!) en zorgorganisaties zich daar dus op moeten voorbereiden -, u leert de signalen te 
herkennen en u krijgt handvatten mee voor de praktijk. En uiteraard is er ruimte voor uw eigen vragen en 
ervaringen, zodat we ook van elkaar kunnen leren. 
 

3.  Dagelijkse omgang met mensen met  de ziekte dementie - door Jackelien Hollebrandse,  
GZ-psycholoog Lelie zorggroep. 
In deze workshop kijken we naar  verschillende fases die bij de ziekte  van dementie voorkomen. Iedere  
fase verloopt bij ieder weer anders  en vraagt ook een andere benadering. Wat betekent dat nu  in het 
leven van alle dag, als u bijvoorbeeld op bezoek bent bij iemand die de ziekte dementie heeft. Hoe kunt u 
het beste aansluiten bij een fase als het bijvoorbeeld gaat om boosheid, angst, verdriet. 
 
 

4. Mantelzorg bij dementie, hoe beweeg je mee in een veranderend ziektebeeld -  door Corrie 
Vroon, product manager bij Lelie zorggroep.  
Mantelzorg overkomt je en vaak is er een  relatie van familie en een loyale betrokkenheid bij de mens met 
dementie. Dementie doet veel  met de relatie. Hoe verbind jij je  met de ander  en beweeg je e in dat in 
dat veranderende ziektebeeld zonder je zelf kwijt te raken. Daar over gaan we in deze workshop met 
elkaar in gesprek.  
 
 


