Uitnodiging online congres
18 maart 2021

Door corona is het niet mogelijk om elkaar live te ontmoeten.
We vinden het wel heel belangrijk om samen te praten over dementie bij
mensen met een verstandelijke beperking. Om erkenning en herkenning bij
elkaar te vinden. En om van elkaar te leren. Daarom organiseert KansPlus op
donderdag 18 maart 2021 het congres online.
Online betekent dat u comfortabel vanuit uw eigen huis mee doet aan dit congres.
Het scheelt u bovendien reistijd.
U hoeft er ook niet technisch voor te zijn. Alleen in het bezit van een computer of
laptop, met beeld en geluid.
Dit is een fijne manier om toch samen te zijn en veel te leren en te ontdekken over uw
familielid met een verstandelijke beperking en dementie.
Over het begrijpen van signalen, het samen werken aan passende ondersteuning en
over het (h)erkennen van gedrag.
Er zijn workshops, sprekers en theater Kracht van Beleving.
En we delen natuurlijk veel ervaringen met elkaar.
Reserveer de datum van 18 maart in uw agenda!
Geef u hier op om mee te doen.
Bekijk het programma van het congres op de volgende pagina.
Het congres is voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking,
eventueel vergezeld door een professionele ondersteuner.
Heeft u vragen?
Neem contact op met KansPlus via info@kansplus.nl of via 030-2363744.
Dit congres maakt onderdeel uit van het programma
'(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?'
KansPlus is een van de deelnemende organisaties.
Kijk op het Kennisplein Gehandicaptensector voor meer informatie.

Programma
(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijk beperking?
Online congres voor naasten
Donderdag 18 maart 2021
09.30 – 9.40
09.40 – 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 11.00
11.15 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.15
13.15 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.10
14.10 - 14.30
14.30 - 15.00

opening door Dickie van de Kaa, directeur KansPlus, en
dagvoorzitter Ingrid Beerse
opwarmen met een quiz - door Alain Dekker
interview met ervaringsdeskundige over bewustwording
theater Kracht van Beleving
pauze
lezing 'signalen en diagnostiek' door Alain Dekker
theater Kracht van Beleving
lezing 'emotionele impact' door Marja Oud
theater Kracht van Beleving
(lunch)pauze
introductie workshoprondes door Ingrid Beerse
workshop ronde 1
pauze
workshop ronde 2
pauze
theater Kracht van Beleving
afsluiting

Workshops
1. Samen beslissen samen doen - door Marian Maaskant
2. Dagactiviteiten voor ouderen - door Erwin Schenzel
3. Signalen en diagnostiek- door Alain Dekker
4. Weten, vergeten en begeleiden (spel) - door Hilair Balsters
5. Dementietafels en kennisnetwerken - door KansPlus en Stichting Zet
6. Samenwerken met naasten - door Lisa Delmée
7. Emotionele impact - door Marja Oud

