
 

 

 

 

 

 

Maak in deze korte online bijeenkomst via MS 
Teams samen met je collega’s kennis hiermee 
en ervaar wat het kan betekenen op de 
werkvloer en in de leefomgeving. Als je je 
inschrijft krijg je link waar mee je een 
videoverbinding tot stand brengt met Barbara 
en de andere deelnemers.  
 
De workshop is onder andere gebaseerd op de 
blogs van Barbara Oppelaar. Deze verschijnen 
regelmatig op www.vki.nu . 
 

         
 

              
 
         
 

 
     

Mensen met dementie willen vaak niet zoveel 

meer en kunnen soms ook niet zoveel meer. Toch 

doen we pogingen om ze in 'beweging' te krijgen. 

Op de vraag 'wilt u helpen aardappels schillen?' is 

het antwoord regelmatig 'dat heb ik m'n hele 

leven al gedaan!'. 

Toch geloven wij er in dat er manieren zijn om 

mensen met dementie op een laagdrempelige 

manier tot activiteit te krijgen. Zowel thuis als in 

een zorginstelling.Hoe? Door de omgeving zo aan 

te passen dat er uitdagingen ontstaan zodat 

iemand met dementie wel uit zichzelf in 

beweging komt. 

In de workshop leer je dit te doen vanuit het 

‘onderbrein’. Je maakt kennis met 

uitdagingen die passen in de wereld van 

iemand met dementie om zo tot het beste 

resultaat te komen 

Voor 

zorgverleners 

van 

kernpartners 

van VKI  

Gratis online 

bijeenkomst 

4 juni 

14.00-15.00  

of van 

15.30-16.30  

 

            

Bij mij doet ze dat nooit; 
Creëer een uitdagende omgeving voor mensen met dementie 

 

 

 

 

 
 

4 juni 2020, van 14.00-15.00 of 15.30-16.30 uur 

Online via een videoverbinding met MS Teams 

 

Met Barbara Oppelaar 
(Ervarea) 
 

Het Van Kleef Instituut is het kennis- en inspiratienetwerk van 

en voor zorgprofessionals. We organiseren al 15 jaar 

conferenties, netwerkbijeenkomsten en workshops voor 

medewerkers van onze kernpartners.  

Blijf op de hoogte van je vak en schrijf je in voor de 

maandelijkse nieuwsbrief via www.vankleefinstituut.nl. 

Of volg ons op social media     

  

Aanmelden via  www.vankleefinstituut.nl/bijeenkomsten 

Per bijeenkomst maximaal 10 deelnemers 

http://www.vankleefinstituut.nl/
http://www.vankleefinstituut.nl/bijeenkomsten

