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Het consultatieteam van het Kennis en Expertise Centrum (KEC) 
bestaat uit een gevarieerde mix van deskundige professionals uit 
zorginstellingen in regio Kennemerland. Zij hebben actuele kennis en 
expertise over probleemgedrag in de ouderenzorg. 

Wat doet het consultatieteam?
Het team zal het probleemgedrag en de situatie waarin het plaatsvindt 
analyseren en ondersteuning bieden bij de aanpak hiervan. Het 
aanvragende team wordt hier nauw in betrokken.

Je kunt ons echter ook inschakelen als er binnen jouw zorginstelling 
iemand komt wonen met een ziektebeeld dat bij jullie niet 
vaak voorkomt. Denk aan Korsakov, gecompliceerde Parkinson, 
verstandelijke beperking.

Het eerste consult is een kennismaking van twee consulenten met 
leden van het aanmeldend team. Daarna gaan de consulenten verder 
met het onderzoeken/analyseren/coachen.

Methoden die gebruikt worden zijn bijvoorbeeld (video-)observaties, 
gesprekken met betrokkenen en adviezen over hulpmiddelen.



e-consult tiJDens corona
Het consultatieteam denkt ook graag in coronatijden mee over 
omgaan met probleemgedrag. omdat fysieke aanwezigheid vanuit 
veiligheidsmaatregelen momenteel niet wenselijk is, biedt Kec 
e-consulting aan voor ondersteuning op afstand. De zorgvraag 
hoeft overigens niet alleen betrekking te hebben op corona, maar 
kan ook gaan over andere zorgvragen die binnen het team spelen. 
Voor het aanvragen van een e-consult kun je gebruik maken van het 
aanmeldformulier op www.kec-inderegio.nl/consultatieteams.

wat is ProbleeMgeDrag?
onder probleemgedrag, ofwel ‘onbegrepen gedrag’, verstaan we 
gedrag van iemand dat door hemzelf of zijn omgeving als moeilijk 
hanteerbaar wordt ervaren. Veel probleemgedrag is afhankelijk van 
de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de persoon zelf en de 
mensen om hem heen. 
een aantal voorbeelden:

    Weerstand bij verzorging
    Over- of onderprikkeling
    Dwangmatigheid
    Weglopen of dwalen
    Steeds schreeuwen of roepen
    Teruggetrokken gedrag vertonen
    Angst
    Onrust 
    Bewegingsdrang
    Beschuldigen
    Apathie
    Ongeremdheid
    Pijn 
    Eetproblemen
    Slaapproblemen
    Agressie
    Vaak vallen 



wie Kan een aanVraag inDienen?
iedereen die werkzaam is bij één van de organisaties die aangesloten is 
bij Kec kan een casus indienen. 

Hoe Dien Je een aanVraag in?
bellen of mailen met de coördinator:
06-83272309  info@kec-inderegio.nl
    
aanmeldformulier invullen op:
www.kec-inderegio.nl/consultatieteam

Er zijn geen kosten verbonden aan de consultaties.

Deelnemers: 

Kennemerhart
sint Jacob
Zorgbalans
Zorggroep reinalda
reigershoeve
de Zorgspecialist 
ViVa! Zorggroep


