
Zorg voor mensen 
met dementie op 
basis van relaties?!
Met Anne-Mei The

Inspiratiebijeenkomst 

Sociale 
Benadering 
Dementie

23 juni  |  15:00 - 17:00 uur  |  Online

www.radicalevernieuwing.nl

Meld
je aan!

Klik hier

&

http://www.radicalevernieuwing.nl
https://nl-nl.facebook.com/radicalevernieuwing/
https://www.youtube.com/channel/UCHY9f9Bp73OYuJy5yOMhJiw
https://twitter.com/radicaalnieuw
https://nl.linkedin.com/company/radicale-vernieuwing-verpleeghuiszorg
https://forms.gle/ofL7ybdd1q1EG9KM6
https://www.instagram.com/radicalevernieuwing/


De ondersteuning en zorg voor mensen 
met dementie kan echt anders!

Enkele organisaties binnen de beweging Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg werken met de Sociale Benadering 
Dementie. Deze benadering helpt om hun visie op vernieuwing 
van verpleeghuiszorg en thuiszorg praktisch te maken. Het 
gaat om Amstelring, Brentano, Surplus en Zonnehuisgroep 
Amstelland.

Het verschil?
Kom je 23 juni praktijkverhalen luisteren uit deze organisaties? Anne-Mei 
The (initiatiefnemer van de Sociale Benadering Dementie) deelt ook haar 
inzichten en ervaringen. In kleinere groepen gaan we hier met elkaar over 
in gesprek. Centrale vragen:

 � Hoe anders wordt er gewerkt? Wordt in de praktijk echt het verschil 
gemaakt?

 � Waarom helpt de Sociale Benadering Dementie bij ons 
arbeidsmarktprobleem?

 � Leidt deze nieuwe praktijk tot een breed gedragen 
cultuurverandering ten behoeve van mensen met dementie, hun 
naasten en medewerkers?

 � Zo ja, waar blijkt dit uit? Wat blijken obstakels? En wat blijkt te 
helpen?

Voor wie?
Voor iedereen die in zijn organisatie direct bij de beweging Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg betrokken is. Of je nu zorg ontvangt, 
naaste bent, vrijwilliger, zorgmedewerker, manager, adviseur, bestuurder 
of nog anders.

Vooruitkijken: 
Leefwereldsessie
In vier korte filmpjes komen mensen met dementie en 

hun naasten aan het woord. Zij vertellen wat dementie 

in hun dagelijks leven betekent en de impact op hun 

relaties, gezinsleven, vriendschappen. Met onder meer een 

hersenwetenschapper die Alzheimer kreeg, zijn vrouw en 

kinderen en gesprekken met Anne-Mei The.

computer leefwereldsessie.nl

lock  leefwereld2021

 play  play

http://leefwereldsessie.nl
http://leefwereldsessie.nl
http://leefwereldsessie.nl


Vragen?
radicalevernieuwing@loc.nl 
of 030 – 207 40 67

Programma
15:00 Binnenkomst deelnemers

15:05 Opening door Anton van Mansum (bestuurder Surplus)

15:10 Praktijkverhalen Sociale Benaderingsteams West Brabant en Amstelveen

15:30 Beschouwing Anne-Mei The

15:40 Vragen

15:50 Pauze

16:00 Uiteen in subgroepen

16:30 Terugkomst: reflectie Anne Mei The en gezamenlijk gesprek

16:55 Afsluiting: Anton van Mansum

17:00 Einde

#radicalevernieuwing
www.radicalevernieuwing.nl

De beweging ‘Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg, 
van regels naar relaties’zet zich in 

voor waardevolle zorg. Mensen hun behoeftes en wensen 

zijn het belangrijkst. En niet de regels, protocollen of 

gewoonten. Het gaat om wat van waarde is voor mensen 

die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die 

zorg verlenen. Het gaat om wat zij in hun onderlinge 

relaties mogelijk kunnen maken.

Sociale Benadering Dementie 
is een breed interpretatiekader, op basis van 

langdurig onderzoek en luisteren naar de belevingen 

van mensen met dementie en hun naasten. Vanuit 

deze benadering bezien zijn mensen met dementie 

meer dan hun aandoening en hebben zij net als 

iedereen behoefte aan een waardevolle invulling van 

hun leven en betekenisvolle relaties. Ondersteuning 

en zorg wordt vanuit deze brede blik gegeven.
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