Apozem is een opleidingsinstituut dat zich met name
bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van
leergangen/trainingen op het gebied van de
gezondheidszorg en welzijn.

Bijscholing
Onbegrepen gedrag
Open je armen voor verandering,
Maar laat je eigen waarde niet los.
(Dalai Lama)
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Bijscholing Onbegrepen Gedrag
Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zal het aantal mensen met dementie de aankomende
jaren alleen maar toe nemen. Het zijn vaak ouderen en ze kunnen niet altijd zelf meer aangeven wat ze
nodig hebben. Ook kan het gedrag van deze mensen veranderen. Daardoor komt het regelmatig voor dat
mensen met dementie door hun omgeving en zorgverleners niet worden begrepen. Ze kunnen dan
agressief, maar ook bijvoorbeeld heel passief worden. Dat wordt onbegrepen gedrag genoemd. Als
zorgverleners oudere mensen met dementie niet begrijpen, leidt dat tot risico’s voor de clienten. Om
deze groep goed te kunnen verzorgen, leren zorgverleners anders te werken. Daar gaat deze bijscholing
over. (bron: www.igz.nl)

Doel van de bijscholing
Het doel van deze bijscholing is, dat de deelnemer aan het eind van de dag:
•
•

Gedragsverandering onder invloed van dementie herkennen
Tools in handen hebben om het gedrag van mensen met dementie te reguleren.

Doelgroep
Verpleegkundigen op het niveau 4 en 5, verzorgenden

Werkwijze
Tijdens de bijscholing komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
•
•
•
•

Cognitieve stoornissen en dementie
Probleemgedrag en gedragsveranderingen bij dementie
Belevingsgericht werken
Het levensboek

Tijdens de bijeenkomst zal er, naast de kennisoverdracht, op interactieve wijze worden gesproken
over de diverse thema’s.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een toets. Indien deze toets met minimaal een voldoende wordt
afgerond, worden de PE punten toegekend. De deelnemer heeft recht op één herkansing.
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Groepsgrootte

Data en locatie

Docent

De bijscholing kent een minimum aantal van twaalf en
een maximum aantal van zestien deelnemers.
De bijscholing wordt onder meer georganiseerd op onze
trainingslocatie aan de Solingenstraat te Deventer. Voor
data en andere locaties: zie onze website
www.apozem.nl
Mevrouw Vera Wierstra-Van Zuijlen, verpleegkundige en
trainer geaccrediteerde BIG-scholingen voor V&VN.
Van de deelnemer wordt verwacht dat de volgende
literatuur is bestudeerd:

Voorbereiding

Afronding

VOLGT
De bijeenkomst wordt afgesloten met een toets, bij een
voldoende beoordeling worden de PE-punten toegekend.
Deze bijscholing is voor ……. PE-punten geaccrediteerd bij
de V&VN.
Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.
Uw investering voor deze bijscholing bedraagt € 125,-.
Dit bedrag is inclusief de cursusmap, het cursusmateriaal
en koffie/thee.

Kosten en inschrijving

U kunt zich voor deze leergang inschrijven via onze
website www.apozem.nl.
De coördinator van deze bijscholing is Bob Schouten. Hij
is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Zijn
contactgegevens zijn:

Inlichtingen

e-mail:

bobschouten@apozem.nl

telefoon:

085 – 047 9063

