
Is de minor Goed leven met dementie 
iets voor jou?
Dementie is een ingrijpende ziekte. Steeds meer mensen krijgen hier 

mee te maken. Niet alleen als patiënt zelf, maar ook als naaste, 

mantelzorger, professional in zorg en welzijn én als winkelier, 

politieagent, buschauffeur of burger op straat. Mensen met 

dementie moeten namelijk steeds langer thuis blijven wonen. In 

verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen medewerkers te maken met 

bewoners die steeds complexere problematiek hebben.

Dat vraagt om nieuwe professionals die over muren van zorg en 

welzijn heen kunnen kijken en die met verschillende partijen kunnen 

samenwerken aan een dementievriendelijke samenleving. Ben jij 

dat? Wil jij van betekenis zijn voor mensen met dementie en hun 

naasten? Wil jij ervoor zorgen dat zij goed kunnen leven ondanks 

hun ziekte? Dan is de minor “Goed leven met dementie” iets voor 

jou!

ECTS credits:  30 (of 3 keer 10 ECTS)

Minor Goed leven met 
dementie

MINOR

Opdrachten in de praktijk
Met studenten van verschillende opleidingen werk je samen aan 

opdrachten in de praktijk om een goed leven met dementie te 

creëren en te behouden. Een voorbeeld van een praktijkopdracht is 

hoe je ervoor kan zorgen dat mensen met dementie een fijne dag 

hebben door hen te laten genieten van kunst en culturele 

activiteiten zodat de mantelzorger even kan ontspannen. Ook kun je 

in de wijk met buren en/of met inzet van technologie bedenken wat 

je kunt organiseren om mensen die vaak dwalen makkelijker de weg 

naar huis te laten vinden. Je kunt je ook gaan richten op de vraag 

hoe je muziek, games en aaihonden kunt inzetten in de zorg voor 

mensen met dementie om hen (én de medewerkers) blij te maken!

Toelatingseisen
Je hebt de propedeuse van je opleiding behaald en zit minimaal in 

het derde jaar.



Opbouw minor
De minor is in zijn geheel te volgen voor 30 EC. Maar je kunt ook 

delen van de minor volgen:

1. De cliënt & omgeving (10 EC): 

Je weet de nieuwste kennis en ontwikkelingen over dementie te 

vinden en weet welke interdisciplinaire samenwerkingen er tot stand 

komen in zorg en welzijn voor mensen met dementie en hun 

mantelzorger(s).

2. Dementievriendelijke samenleving (10 EC): 

Je ontwikkelt competenties om als professional goed in kaart te 

krijgen hoe de woonomgeving van mensen met dementie er uit ziet. 

Je spoort knelpunten in de dienst-/ zorgverlening op en adviseert 

hoe organisaties dementievriendelijk(er) kunnen werken. Dit doe je 

in de praktijk.

3. Dementie, innovaties & wetenschap (10 EC): 

Je bent op de hoogte van de nieuwste sociale en technische 

innovaties in de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie. 

Daarnaast ontwerp je samen met mensen met dementie en andere 

betrokkenen een innovatie die bijdraagt aan het goede leven met 

dementie.

Periode
De minor kun je volgen in semester 1 en semester 2.

Meer informatie en contact
Wil je naar aanleiding van deze flyer meer weten of heb je vragen? 

Neem dan contact op met Gözde Duran (minorcoördinator) via 

g.duran@windesheim.nl.
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