
 

V&VN Wetenschap in Prak2jk nodigt u graag uit voor een digitale themabijeenkomst, op 
maandag 19 september 2022 van 19.30 tot 21.00 uur met Dr. Judith Huis in het Veld. De 
avond staat open voor eenieder die geïnteresseerd is. 

Onbegrepen gedrag van thuiswonende migranten met demen:e 

Onbegrepen gedrag komt bij bijna alle mensen met demen2e voor. Denk bijvoorbeeld aan 
(nachtelijke) onrust, (seksueel) ontremd gedrag, argwaan, agressie en apathie. Het begrijpen van dit 
gedrag is belangrijk om er goed mee om te kunnen gaan. Dit vraagt om goede samenwerking met 
mantelzorgers en personen met demen2e. Zorgverleners vinden dit soms las2g bij cliënten met een 
migra2eachtergrond. Hierbij worden verschillende redenen genoemd, zoals: 

• Er is sprake van een taalbarrière; 
• Er bestaan verschillende verwach2ngen over (mantel)zorg; 
• De diagnose demen2e wordt soms pas laat gesteld; 
• Demen2e is niet al2jd bekend bij mensen met een migra2eachtergrond; 
• Er is geen goede informa2e beschikbaar over demen2e voor mensen met een 

migra2eachtergrond; 
• Het is soms las2g om een vertrouwensrela2e op te bouwen met de familie. 

Zorgverleners ervaren handelingsverlegenheid of zelfs faalangst bij deze doelgroep. 
Tijdens de themabijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de nieuwe verpleegkundige 
methodiek die is ontwikkeld voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij cliënten met demen2e en 
een migra2eachtergrond. Deze methodiek is tot stand gekomen in samenwerking met Hogeschool 
Inholland, Hogeschool Windesheim, Cordaan Thuiszorg en Carintreggeland.  
 
Dr. Judith Huis in het Veld is verpleegkundige (niet 
prak2serend) en gezondheidswetenschapper. In juli 2019 
verdedigde zij haar proefschriU ‘Taking care together’, 
een onderzoek naar zelfmanagementondersteuning van 
verpleegkundigen aan mensen met demen2e en hun 
mantelzorgers. Op dit moment is zij werkzaam als docent 
bij de opleiding Verpleegkunde en als onderzoeker 
werkzaam bij het Lectoraat Gezondheid & Welzijn van 
Kwetsbare Ouderen bij Hogeschool Inholland.  

Loca2e: Online via teams 
Accredita2e: 2 accredita2epunten zijn aangevraagd bij de registers V&V en VS 
Aanmelden:  Link volgt.   
Prijs:  - Gra2s voor leden van V&VN Wetenschap in Prak2jk  
           - €5,00 voor overige V&VN-leden 
           - €6,25 voor mensen die geen lid zijn van V&VN 
           - €2,50  voor full2me-studenten
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