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Op 13 december staan we samen met tientallen sprekers, organisaties en honderden deelnemers stil bij  
dementie met het Nationaal Dementie Congres. In een middag vullend programma staan we op basis van drie 
plenaire sessies en diverse deelsessies stil bij de diverse invalshoeken over dementie.  

Plenaire sessie 1: 13:00 – 13:45: Dementie de wereld uit: Hoe voorkom je dementie? 
Het congres wordt afgetrapt door in te zoomen op de oorzaak en het voorkomen van dementie.  
In het tafelgesprek gaan Ernst van Koesveld (Directeur-Generaal Langdurige Zorg), Gerjoke Wilmink (bestuurder 
Alzheimer Nederland) en Jeroen Geurts (voorzitter ZonMW) in discussie over het nut en de noodzaak van  
wetenschappelijk onderzoek naar dementie.  

Plenaire sessie 2: 14:45 – 15:15: Mensen met dementie tellen mee 
In de tweede plenaire sessie wordt ingegaan op de praktijk achter de theorie. Aan de hand van een concreet 
praktijkvoorbeeld gaan Erik Zwiers, Frans Jansen (Participatiekoor Haarlem) en Gerda Havertong (Stichting 
Wiesje) in gesprek over de betekenis voor mensen met dementie om mee te kunnen blijven doen en de  
bijbehorende voorwaarden.  

Plenaire sessie 3: 16:15 – 17:00: Steun op maat bij leven met dementie 
In een tafelgesprek gaan Nienke Nieuwenhuizen (specialist ouderengeneeskunde), Marijn van Ballegooij-
en (wethouder in Amstelveen), Lia de Jongh (bestuurder Topaz) en Marjan Rintel (president-directeur Neder-
landse Spoorwegen) een open discussie aan over wat het bedrijfsleven, gemeenten en zorgprofessionals op dit 
moment betekenen voor dementie en waar nog verbetering mogelijk is.  

Deelsessies 
Naast de plenaire sessies waarbij iedereen aanwezig is, zijn er vier deelsessies met variërende onderwer-
pen. Tientallen sprekers uit verschillende werkgebieden laten vanuit hun kennis, expertise en ervaring hun  
betrokkenheid met dementie zien. Van jonge mensen met dementie, de ethische dilemma's rondom dementie 
tot het inzetten van warme technologie in de zorg voor mensen met dementie - alles komt aan bod. 

Bekijk hier het volledige programma 

Doe jij samen met honderden anderen mee aan het online congres? Meld je dan nog snel aan.  
Ben jij al aangemeld? Vergeet dan niet het evenement te delen met collega’s, relaties of andere betrokkenen 
met dementie! 

https://c.spotler.com/ct/m7/k1/F2gd3JQ8LTiMUM7l9XiNyori-UtyCkG2VnH232a9MccwhNiJmVwXN4obZmG6ZMEf/YFKPB7TyW9vNerq
https://c.spotler.com/ct/m7/k1/S_KWt3XG6Jo0G5uUtx3OF_DlNFaApXsJOlg1CRx1NWL5OFx4QmCRyz-AErOc5He8sOipvHnOHgZ7lB1-bhr8yg/WxDh8XiUeuLMmaT

