
            
 

 

 

Training:  

‘Dementiezorg en medicatie thuis’ 
Nascholing over medicatieveiligheid en medicijngebruik 

 
De afgelopen jaren zijn door de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) meermaals signalen 
afgegeven dat de omgang met medicatie door professionals in de thuissituatie beter kan. Hierbij 
gaat het zowel om het feitelijke medicatiegebruik en de combinaties hiervan, als over de 
toepassing van de procedures rond medicatieverstrekking.  
 
Daarom hebben DAZ en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) samen een 
training van één hele dag ontwikkeld. Dit is een ‘nascholing’ voor professionals. De training 
wordt gegeven door twee trainers, één van het IVM en één van DAZ. Hierdoor wordt kennis 
over dementie en kennis over medicatie optimaal gebundeld.  
 
Aanpak 
Tijdens deze training komen onder andere aan de orde: 

 Praktische toepassing medicatieveiligheid 

 Specifieke problematiek medicatieveiligheid en dementie 

 Medicamenteuze behandeling bij dementie, zin of onzin? 

 Inzet praktische en moderne hulpmiddelen bij medicatieveiligheid  

 Belang goede afspraken rond medicatieveiligheid en dementie met zorgverleners, 
mantelzorg en persoon met dementie 

 Vormen van leren bij mensen met dementie en het aanleren van het gebruik van de 
(medicatie)hulpmiddelen? 

In de training worden diverse werkvormen afgewisseld. Er is veel ruimte voor inbreng van eigen 
praktijksituaties door de deelnemers. De groep deelnemers bestaat uit 20-25 personen.  
 
Resultaat 
Na afloop van de nascholing hebben de deelnemers kennis en inzicht in veilige 
medicijnbegeleiding bij mensen met dementie in de thuissituatie. Het doel is deelnemers bij te 
scholen om het medicijngebruik van thuiswonende dementiepatiënten te verbeteren.  
 
Voor wie? 
Deze training is geschikt voor casemanagers, wijkverpleegkundigen, zzp’ers in de zorg, 
ziekenverzorgenden, praktijkondersteuners huisartsen en andere relevante beroepskrachten. 
De training kan gegeven worden aan teams in een regio of van een bepaalde organisatie. Het 
voordeel hiervan is dat de deelnemers met elkaar te maken hebben bij praktische 
werkafspraken en elkaar kunnen ondersteunen bij de benodigde veranderingen.  
De training wordt ook regelmatig met open inschrijving op individuele basis gegeven. Die 
trainingen zijn in de regel in Utrecht.  
 
Belangstelling? Neem gerust eens contact op: 035-6220336 of info@anderszorgen.nl 

www.anderszorgen.nl  

 

DAZ = Praktisch, confronterend, betrokken, inspirerend, vernieuwend 


