De training Teamwork en dementie
In deze training gaan diverse teamleden uit verschillende functies zich verdiepen in dementie.
Welke functie je ook hebt, of je nu in de huishouding, keuken, verpleging, huiskamerbegeleiding of
receptie werkt, je krijgt allemaal te maken met de bewoners met dementie.

Tijdens deze 3 dagdelen verdiepen de deelnemers zich in:
Dagdeel 1. Dementie in een notendop
Tijdens dit eerste dagdeel gaan we in op het verschil tussen ouderdom en vergeetachtigheid,
en de signalen bij dementie. We gaan in op de werking van ons geheugen en onze
hersenniveaus. Daarbij kijken we naar de behoeften van de mens en bijbehorende
omgangtips. De deelnemers krijgen een casusgerichte huiswerkopdracht mee, om voor de
volgende training uit te voeren en mee te nemen.
Dagdeel 2. Dementie en dan?
Tijdens dit tweede dagdeel bespreken we de meegenomen huiswerkopdracht, de
deelnemers hebben zich verdiept in de behoeften van ‘hun’ bewoner. We verdiepen ons in
de bewoner; hoe zijn de omgevingsfactoren, lichamelijke factoren en persoonlijke factoren?
Is er sprake van eigen regie?
De deelnemers gaan zich d.m.v. een nieuwe huiswerkopdracht verdiepen in deze factoren
en nemen de opdracht de volgende training mee.
Dagdeel 3. Teamwork!
Tijdens dit derde dagdeel maken we een verdere verdieping in de mens met dementie. Wat
laten bewoners zien? Is iemand een zenner, een doler of een evenwichtzoeker? Waarom
doet een bewoner wat hij doet? En hoe kan de medewerker hier helpend in zijn?
We gaan aan de slag met de meegenomen huiswerkopdracht, de deelnemers gaan de
casussen met elkaar bespreken. Zij maken zich als team sterk voor de bewoners met
dementie.

Trainen met brein inzicht:
• Verdiepingsopdrachten m.b.t. dementie
• Eigen casussen
• Bij meerdaagse trainingen: prikkelende huiswerkopdrachten
• Afwisselende werkvormen
• Mooie pakkende presentatie met veel inspirerende filmpjes en afbeeldingen
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Doelstellingen:
Na afloop van de training
• begrijpt de deelnemer beter wat er in het hoofd van de bewoner omgaat
• is de deelnemer zich bewust van de verschillende behoeften van de bewoners
• kent de deelnemer de verschillende benaderingswijzen voor de omgang met mensen met
dementie.
• weet de deelnemer tot welke beperkingen dementie leidt en hoe dat de benadering van
mensen met dementie beïnvloedt
• kan de deelnemer beter ingaan op signaalgedrag van de bewoner met dementie
• heeft de deelnemer oog voor collega’s en zijn/haar taken
• kan de collega beter samenwerken rond een persoon met dementie

Tarief of meer informatie:
Neem contact op voor een offerte en afstemming hierover met heidi@breininzicht.com
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