PROGRAMMA FARMABUDDY DEMENTIE
VOORBEREIDENDE OPDRACHTEN
-

Bekijk de tips voor GOED omgaan met iemand en volg minimaal één online training op
www.samendementievriendelijk.nl (samen ca. 30 minuten).
Let voorafgaand aan de nascholingsdag goed op wat je in de praktijk tegenkomt met betrekking tot
patiënten met dementie. Ruim een week voor de cursusdag krijg je een link toegestuurd naar een
online formulier. In dit formulier vul je in welke dilemma’s of problemen je tegengekomen bent en
wat je zelf tijdens de cursus wilt leren.

FYSIEK ONDERWIJS OP DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021
Tijd

Onderdeel

9:00 – 9:15

Ontvangst

9:15 – 9:30

Introductie en welkom

9:30 -10:00

Bespreken ervaringen voorbereidende opdracht, praktijkdilemma’s,
behoeften scholing

10:00 – 10:45

Feiten en cijfers, beeld en vormen van dementie en medicamenteuze
behandeling

10:45 - 11:00

Pauze

11:00 – 12:15

Casusbespreking: medicatie die cognitieve problemen kan verergeren,
therapietrouw, problemen met innemen/toedienen in de thuissituatie

12:15 – 13:00

Lunch

13:00 – 15:00

Signaleren dementie en communicatie hierover met wie

15:00 – 15:15

Pauze

15:15 – 16:45

Hoe aan de slag in de eigen apotheek aan de hand van Implementatietips
en formulier actieplan

16:45 – 17:00

Afsluiting (uitleg vervolgopdracht, reflectie op praktijkervaringen, tips en
tops)

Door

Caroline van de
Steeg

Marieke Zeeman

Marieke Zeeman

Leny Theunisse

Caroline van de
Steeg

VERVOLGOPDRACHT
Ga aan de slag met je zelf gemaakte actieplan. Ongeveer een week voor de Reflectie op praktijkervaringen
ontvang je een link naar een Google formulier om aan te geven wat wel of niet goed loopt en welke
onderwerpen je met andere deelnemers wilt bespreken. De antwoorden dienen als input voor de
Reflectiesessie. Vul het formulier daarom alsjeblieft uiterlijk 7 november 2021 in.
REFLECTIE OP EN LEREN VAN PRAKTIJKERVARINGEN ( ONLINE) OP 9 NOVEMBER 2021
De online sessie Reflectie op en leren van praktijkervaringen is bedoeld om de voortgang te bespreken en om
de implementatie van de Farmabuddyzorg een nieuwe impuls te geven. Deelnemers wisselen op
gestructureerde wijze onder leiding van een gespreksleider ervaringen, knelpunten en tips uit. Duur van de
sessie is 1,5 uur. Ongeveer een week voor de sessie ontvangen de deelnemers een link naar de online sessie.

