
Uitnodiging | meld je nu snel aan 
Woensdag 28 november 2018 | Pakhuis de Zwijger 
 
Dementie en niet-aangeboren hersenletsel. Iedereen heeft daar wel beelden bij, ook 
- en misschien wel juist - professionals. Beelden over de ziekte, problemen en 
mogelijke oplossingen. Maar missen we daardoor niet de mens zelf; zijn eigenheid, 
talenten en behoeften? Documentairemaker, coach en trainer Irma Wijsman vindt van 
wel. Zij ervoer hoe lastig het is passende zorg te vinden voor haar partner, acteur 
Michel van Dousselaere, die slecht in standaard zorgplannen te ‘vangen' blijkt. Samen 
met de gemeente Amsterdam, het Afasiecentrum en het Alzheimer Centrum van het 
AUMC organiseert zij daarom de conferentie ‘Buiten de lijntjes kleuren’. De V&VN 
heeft deze conferentie accreditatie toegekend voor 5 punten. Je kunt je vanaf nu 
aanmelden via buitendelijntjeskleuren@gmail.com.  
 

 

Uitgangspunt bij ‘Buiten de lijntjes kleuren’ zijn de documentaire MICHEL, acteur verliest 
de woorden (© 2017, De Zaak Wijsman | Timecut Films) en de ervaringen van Irma 
Wijsman met het zoeken naar de juiste ondersteuning voor Michel. Naast de 
documentaire zijn er vijf workshops met ervaringsverhalen, pleidooien, goede 
voorbeelden en ervaringen, verzorgt door het Afasiecentrum Amsterdam en Amsterdam 
UMC. AUMC verzorgt ook de accreditatie.   

 

    

Conferentie 
Buiten de lijntjes kleuren 



Voor wie  

Buiten de lijntjes kleuren is kosteloos* toegankelijk voor professionals die werken in de 
zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en dementie - verpleegkundigen, 
ondersteuners van huisartsen, logopedisten - ambtenaren die met zorg te maken 
hebben, politici van de gemeente met zorg in portefeuille, mantelzorgers en studenten. 
Het AUMC verzorgt de accreditatie van de middag. Er is plaats voor 200 deelnemers. 

* NB: de borrel is voor eigen rekening. 

Waar | wanneer | hoe 

• 28 november 2018 in Pakhuis de Zwijger | Piet Heinkade 179 | 1019 HC Amsterdam. 
• We starten om 12.00 uur met een broodje en sluiten af met een borrel (drankjes voor 

eigen rekening) van 16.40 tot 17.30 uur.  
• Meld je direct aan via buitendelijntjeskleuren@gmail.com 
• Stuur deze mail door aan collega’s voor wie deze conferentie mogelijk ook 

interessant is.  
 
Doelstellingen 

• Bewustwording van de behoeften van een onderbelichte groep mensen met 
dementie en niet-aangeboren hersenletsel; deze ziektes treffen óók relatief jonge 
mensen die nog midden in het leven staan. 

• Zien van de noodzaak en de mogelijkheden om samen de zorg te zoeken die aansluit 
op hun behoeften. 

• Inspiratie door goede voorbeelden. 

Programma  
 

12.00 - 12.30  Inloop met broodjes 

12.30 - 12.45  Plenaire opening | Eric van der Burg | eenzaamheidsambassadeur 
ministerie van VWS | fractievoorzitter VVD Amsterdam | voormalig 
wethouder Zorg  

12.45 - 13.00  Introductie documentaire door Irma Wijsman. 

13.00 - 14.25  Vertoning documentaire MICHEL; acteur verliest de woorden 

14.25 - 14.40  Pauze 

14.40 - 15.25 Eerste workshopronde (keuze uit vijf workshops) 

15.35 - 16.20  Tweede workshopronde (keuze uit vijf workshops) 

16.20 - 16.40  Plenaire sluiting 

16.40 - 17.30  Borrel; napraten over inspiratie en mogelijkheden (drankjes eigen kosten) 

 



 
Documentaire MICHEL, Acteur verliest de woorden | inleiding Irma Wijsman 
Bij acteur Michel van Dousselaere (Gent, 1948) is in 2014 een zeldzame vorm van 
progressieve afasie ontdekt; een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. Hoe 
gaat hij om met het verlies van zijn woorden en daarmee zijn vak? Samen met zijn vrouw 
Irma zoekt hij nieuwe manieren om zich uit te drukken, scherp te blijven en op 
indrukwekkende wijze afscheid te nemen van zijn leven als acteur. MICHEL, acteur verliest 
de woorden is genomineerd voor de Vlaamse Filmprijzen (Ensors) en deed mee aan de 
competitie voor de Gouden Kalveren.   Meer info: www.micheldefilm.nl/ 
 
Workshops | Maak je keuze voor de eerste en tweede ronde op de dag zelf  
 
1. Voorbij het standaard zorgplan | Freek Gillissen | Consulent Dementie AUMC  
Freek Gillissen pleit voor meer maatwerk in de zorg voor patiënten met dementie en laat 
goede voorbeelden zien. Weg van de traditionele bingo, macrameeën en bloemschikken, 
op zoek naar activerende mogelijkheden om mensen zo actief en gezond mogelijk te 
houden. Kunst biedt bijvoorbeeld veel kansen.  
 
2. Huidhonger | Margreet Melman | Culture & Care  
Margreet Melman neemt je mee in het project Huidhonger; een andere kijk op liefdevolle 
zorg. Huidhonger gaat over de behoefte aan aanraking, over liefde, over intimiteit. Bij 
ouderen en mensen met dementie kan het missen van intimiteit leiden tot een geïsoleerd 
gevoel en eenzaamheid. In het project Huidhonger gaan dansers en choreografen aan de 
slag met mensen met dementie. Met dans, muziek en ontmoeting kan er weer contact 
komen, op een andere manier dan we gewend zijn. En niet alleen met de persoon die 
dementie heeft, maar ook met zijn of haar naasten.  
 
3. Bewust van je eigen vooroordelen | Afasiecentrum Amsterdam | Christine Versluis  
Wat gebeurt er in het contact en de verhouding tussen hulpverlener en persoon met 
afasie of niet-aangeboren hersenletsel? Het is moeilijk om je te verplaatsen in iemand die 
letsel in zijn hoofd heeft. Vaak is de relatie ongelijkwaardig, want zonder tegenspel 
krijgen vooroordelen ruim baan. Hoe pak je het dan wel aan en hoe word je je bewust 
van je eigen vooroordelen? Logopediste Christine Versluis deed daar onderzoek naar en 
neemt je mee in de uitkomsten. 
 
4. Ervaringsdeskundige | Wieke van Dun 
Wieke vertelt over haar ervaringen en die van haar jonge gezin - drie kinderen van 2, 4 en 
5 jaar - toen haar man van 39 tien jaar geleden werd getroffen door een zwaar 
herseninfarct. Wat betekent het dat hij als persoon, echtgenoot en vader voortaan met 
niet-aangeboren hersenletsel door het leven gaat? Hoe pakten zij als gezin hun leven 
weer op en hoe gaven zij samen een nieuwe invulling aan hun leven na deze breuk in de 
levenslijn? Met haar zoontje Jasper schreef Wieke het boekje Onze papa kreeg een 
ongeluk in zijn hoofd. 
 
5. Ervaringsverhalen | Sharon Bilars en Irma Wijsman 
Sharon vertelt over de ervaringen met haar man, die op 47-jarige leeftijd de diagnose 
fronto-temporale dementie kreeg, een aandoening die zich vaak op jonge leeftijd 



openbaart. Sharon vertelt onder andere over haar zoektocht naar geschikte 
dagbesteding: “Alles is gericht op veel oudere mensen: breien, biljarten.” Irma vertelt 
meer over haar ervaringen met Michel. Daarna is er gelegenheid vragen te stellen. 
 
Zorgkaart Afasie en dementie 
Wat is er eigenlijk allemaal voor deze groep patiënten? Meer maatwerk begint bij dit 
overzicht. Stichting MEE verzorgt dat.  
 
Meer informatie en aanmelden 
buitendelijntjeskleuren@gmail.com 
 

Buiten de lijntjes kleuren is mogelijk gemaakt door: 

 

En mede mogelijk gemaakt door:  

 
 


