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Opleiding casemanagement dementie

inleiding

De casemanager dementie/ dementieverpleegkundige is ontzettend belangrijk in 

de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Door de toenemende 

vergrijzing stijgt de vraag naar passende zorg bij dementie in de eerstelijn. 

Verzekeraars eisen ook steeds vaker een vooropleiding van de casemanager dementie. 

Ook wijkverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met 

dementie en hun mantelzorgers. Een goede opleiding en kennis van dementie zijn 

daarbij onmisbaar.

Visie Van de Opleiding

De opleiding gaat uit van de visie dat casemanagers dementie/ dementie-

verpleegkundigen niet alleen de zorg coördineren, maar dat zij ook participeren in 

ziektediagnostiek en behandeling. De opleiding sluit hierbij aan op het expertise 

profiel dementieverpleegkundige van de vakgroep dementieverpleegkundigen 

(V&VN). De opleiding richt zich op de eerstelijnszorg en is daarmee ook bedoeld 

voor wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn bij mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. 

Wat bieden Wij?
Wij bieden een opleiding op hoog niveau met veel aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling en begeleiding. Er wordt in kleine groepen gewerkt aan het eigen 

leerproces in de vorm van bijeenkomsten in een mentorgroep. Voor meer informatie 

verwijzen wij naar het opleidingsplan, dit is te downloaden via www.gerion.nl

Onderwerpen die aan bod komen in de opleiding zijn:
• vormen van dementie en behandeling van dementie
• ziekte- en zorgdiagnostiek
• meetinstrumenten en behandelplan
• mantelzorg en rouw
• familiesystemen
• gespreksvaardigheden: theorie en praktijk 
• palliatieve zorg bij dementie en advanced care planning
• psychiatrie en probleemgedrag
• persoonlijkheidsstoornissen 
• wet- en regelgeving
• eHealth en zorgethiek
• kwaliteit en casemanagement
• timemanagement en organisatie van je werk

Bij annulering op of tot tien werkdagen voor aanvang worden administratiekosten 
à € 50,00 in rekening gebracht. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.
De algemene voorwaarden van GERION zijn van toepassing (zie www.gerion.nl)
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de Opleiding in hOOfdlijnen

De opleiding heeft een omvang van 20 dagen verspreid over 1 jaar. Tijdens de 18 

plenaire onderwijsdagen in de opleiding komen deskundigen vanuit de praktijk aan 

het woord. De 2 overige dagen staan in het teken van praktijkobservatie bij een 

collega-casemanager. Verder zal er een beroep gedaan worden op praktijkopleiding 

vanuit de eigen werksituatie.

dOelgrOep

De opleiding is bedoeld voor dementieverpleegkundigen, casemanagers dementie 

en wijkverpleegkundigen. Casemanagers dementie met HBO-MWD als vooropleiding 

kunnen zich ook aanmelden voor onze opleiding, mits zij werkzaam zijn als 

casemanager dementie.

tOelatingseisen

• Verpleegkundige achtergrond (HBO-V) of Maatschappelijk werk (HBO-MWD)

• 24 uur werkzaam in de praktijk bij mensen met dementie en hun mantelzorgers 

   (liefst vanuit een multidisciplinair team)

• Beschikbaarheid van een praktijkopleider in de eigen werkpraktijk

data

Start in september 2021, op de website van GERION kunt u de lesdata vinden.  

   

plaats:    GERION VUmc, gebouw OZW, De Boelelaan 1109, Amsterdam

Kosten:  € 5300,-

deelnemers:  Maximaal 16 per groep

accreditatie: Kwaliteitsregister V&V voor 105 punten en directe toelating tot het 

 kwaliteitsregister

het inschrijfformulier is te downloaden via 
www.gerion.nl


