Trainingsaanbod Zorg4Zorg - Saskia Danen – de Vries
Dementie
Inleiding Dementie voor zorgprofessionals en mantelzorgers. Wat is Dementie, hoe vaak komt het voor, welke vromen van
dementie zijn er, wat gebeurt er in de hersenen van mensen die dementie hebben. Hoe kan de omgeving daar het beste op
reageren?

Delier
Acuut optredende verwardheid is een fenomeen wat veel voor komt bij ouderen maar helaas niet altijd tijdig wordt herkend.
Wat is een delier, wat zijn risicofactoren, hoe kun je het herkennen en wat kun je als familielid of professional doen?

Psychogeriatrische brein binnenstebuiten
Vaak wordt (onbegrepen) gedrag van mensen met een psychogeriatrische aandoening veroorzaakt door een brein wat afneemt
in zijn functioneren. Om te kunnen begrijpen waarom deze mensen doen zoals ze doen en zijn wie ze zijn kan inzicht in het
normale functioneren van het brein en de problemen die ontstaan bij breinschade een bijdrage leveren.
Deze training geef ik samen met Berna Rood, expert op het gebied van cognitie, neurorevalidatie en parkinson.
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Spreken over het levenseinde bij dementie
Tijdig spreken over het levenseinde bij mensen met dementie is niet makkelijk maar wel noodzakelijk. Het kan voorkomen dat
het te laat is om belangrijke zaken te bespreken. Maar hoe begin je het gesprek? Welke woorden gebruik je? en welke vragen
kun je stellen om de verwachtingen van je cliënt en zijn of haar naasten over het levenseinde te verkennen?
Deze training is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk casemanagers dementie (onderdeel V&VN Maatschappij en
gezondheid) in samenwerking met de NVVE.

Vrijheidsbeperking in de zorg
Vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg worden in principe niet toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de
cliënt. Een mooi uitgangspunt, maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe maak je een afweging tussen vrijheid en veiligheid?
En welke alternatieven zijn er voor maatregelen die nu worden gebruikt?

Mantelzorg & dementie
Op dit moment lijdt een kwart miljoen mensen aan dementie. Veel van hem worden ondersteund of verzorgd door één of
meer mantelzorger. Waar lopen deze mantelzorgers tegenaan en wat kun je doen om hen te ondersteunen?

Netwerken voor zorg – en welzijn professionals
Netwerken met disciplines binnen je eigen organisatie maar ook met partijen in de wijk op het gebied van zorg, wonen en
welzijn wordt een steeds belangrijker onderdeel voor zorgprofessionals in de langdurige zorg. Herkenbaar zijn en jezelf
profileren: hoe doe je dat?

Al deze onderwerpen kunnen als lezing van 1- 1,5 uur of in de vorm van een workshop van 2,5 – 3 uur
gegeven worden.
Uitgebreide beschrijving op aanvraag beschikbaar.

