
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Datum:  13 en 14 januari 2020 
Locatie:  Gent en Drongen, België 
 
 
 
 
 

Programma  

Referaat over probleemgedrag bij met 

mensen met dementie  



Programma 
 

Maandag 13 januari 2020 
16.30 – 18.00 uur Bezoek aan woon-zorgcentrum  
19.00 uur Diner 
 
 

Tijdens het diner wordt kennis gemaakt met Ton Bakker en 
Corine van Maar en zal er een uitwisseling zijn over het 
onderwerp dementie.   

  
  
Dinsdag 14 januari 2020 
9.00 - 12.00 uur Sessie ronde I   
 Inleiding Nederlandse gezondheidszorg 

Door: Corine van Maar 
 
Psychotherapeutisch perspectief bij dementie in een 
Stepped Care kader 
Door: Ton Bakker 
 
Circa 82% van de mensen met dementie heeft, naast de meer 
bekende cognitieve stoornissen, minimaal twee (neuro) 
psychiatrische symptomen. De (neuro) psychiatrische 
klachten veroorzaken veel psychisch lijden zowel bij de cliënt 
zelf als ook bij de mantelzorger. De vaak complexe 
problematiek roept veel praktische vragen op zowel thuis/ 1e 
lijn als in het verpleeghuis. Uit onderzoek van de Nederlandse 
Inspectie (IGJ, 2015) blijkt dat er voor deze problematiek in 
de uitvoering van de multidisciplinaire zorg onvoldoende 
aandacht is. In de sessies wordt het belang van zorgvuldig en 
methodisch klinisch redeneren in vijf fasen bij dit vaak 
complexe gedrag onderling besproken. Niet het concrete 
gedrag zelf staat centraal, maar de meervoudige 
achterliggende bepalende factoren (conform de 
Verenso/NIP-richtlijn Probleemgedrag, 2018).  
 
Bij de aanpak wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerde 
interdisciplinaire 'Stepped Care’ methode, met nadruk op de 
toegevoegde waarde van het psychotherapeutisch 
perspectief, waar noodzakelijk aangevuld met ‘personalised’ 
psycho-farmacotherapie. 
 

12.00 – 14.30 uur Lunch en reis naar 2e locatie  
 

14.30 - 17.30 uur Sessie ronde II  
 

  
17.30 uur Evaluatie en afronding 

 
 
 
 
 
 



Sprekers 
Ton Bakker 
Dr. Ton Bakker, Lector Hogeschool Rotterdam (Functiebehoud Ouderen), Specialist 
Ouderengeneeskunde bij De Zellingen, Capelle a/d IJssel en directeur Stichting 
Wetenschap Balans Rotterdam. 
 
Ton Bakker was 38 jaar werkzaam als Bestuurder Behandeling & Zorg en als 
behandelend arts bij een grote zorgorganisatie. Hij nam jarenlang deel aan een 
geheugenpolikliniek in het Ziekenhuis. Verder was hij senior onderzoeker bij de VUMC-
afdeling verpleeghuisgeneeskunde/ EMGO met als onderzoeksthema ‘Psychiatrische 
functiestoornissen bij kwetsbare ouderen’. Sinds 2013 is hij benoemd tot lector aan de 
Hogeschool Rotterdam (Professor, Rotterdam University [A.S.]) met als thema 
‘Functiebehoud bij Ouderen vanuit levensloopperspectief.’ Ton heeft een groot aantal 
(inter)nationale wetenschappelijke artikelen en boeken gepubliceerd. Hij is 
hoofdredacteur van het boek ‘Klinisch redeneren bij ouderen; functiebehoud vanuit 
levensloopperspectief’. Hij is gepromoveerd op het onderwerp 
“Psychiatrische functiestoornissen (Probleemgedrag) in de 
psychogeriatrie”. Ton is als docent betrokken bij diverse 
postacademische en post-HBO-opleidingen o.a bij de Breederode 
Hogeschool. Sinds 2013 is hij directeur van Stichting Wetenschap 
Balans (www.swbalans.nl). En is projectleider van het Memorabel 
project ‘De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van 
probleemgedrag bij mensen met dementie (‘STIP’)’. 
Het referaat van Ton Bakker is gebaseerd op het boek Klinisch 
redeneren. 
 
Corine van Maar 
M: 06-21659559 
E: corine@vanmaaradvies.nl 
 
Corine van Maar is senior-adviseur en projectleider en eigenaar van Van Maar Advies. Zij 
werkt al meer dan 15 jaar in de ouderenzorg vanuit verschillende invalshoeken: als 
zorgverlener, als adviseur en manager bij adviesbureaus en als bedrijfskundige (MBA).  
In haar werk verbindt en begeleidt ze mensen en organisaties bij inhoudelijke zorg- en 
verandervraagstukken, zowel in de eerste lijn als in verpleeghuizen.  
Ze is coach bij het Nederlandse landelijke programma Waardigheid en Trots op Locatie.  
 
Daarnaast werkt zij samen met Ton Bakker in het Memorabel project ‘De 
gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met 
dementie (‘STIP’)’. 
Daarbij zijn 4 locaties van verpleeghuiszorgorganisaties aangesloten.  
Mensen met dementie in verpleeghuizen hebben steeds meer complexe zorg nodig. Zij 
vertonen symptomen van psychische pijn, zoals depressie, angst, apathie, psychotisch 
of agressief gedrag. Dit probleemgedrag kan goed worden aangepakt door de oorzaken 
te achterhalen en daarna een passende behandeling te starten. In het project wordt 
gewerkt aan een gepersonaliseerde aanpak, om ervoor te zorgen dat zorgvragers en 
mantelzorgers centraal staan en de betrokken zorgprofessionals de behandeling goed 
onderling afstemmen. 
 
Inspiratiereizen  
Corine organiseert met veel plezier inspiratiereizen, zoals de reis over gezondheidszorg 
naar Nederland voor deelnemers uit België (2019), Health Care Study tour voor 
deelnemers uit Nieuw-Zeeland (2018), Inspiratiereizen naar Japan (2019 en 2020) en 
Denemarken.  
Zie voor actuele data de website: www.vanmaaradvies.nl 


