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Anders kijken naar 
‘probleemgedrag’

Roepen, dwalen, angst, agressie en apathie. Dit soort gedrag wordt 
in de langdurige zorg nogal eens als ‘probleemgedrag’ beschouwd, 
maar zouden wij niet eerder moeten spreken over ‘signaalgedrag’? 

Van probleemgedrag naar signaalgedrag
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In de training Anders kijken naar ‘probleemge-
drag’ onderzoek je de onderliggende oorzaak 
van gedrag. Misschien is het voor cliënten
een manier om zich te uiten, omdat ze niet het 
vermogen hebben om woorden te geven aan 
hun gevoelens. 

Geert Bettinger is trainer en coach van teams 
binnen zorg- en welzijnsinstellingen. Hij leert 
je wat cliënten met signaalgedrag duidelijk 
willen maken. Ook onderzoek je in deze trai-
ning van StudieArena wat dit gedrag met jou 
doet.

Inhoud
Tijdens de training Anders kijken naar ‘probleem-

gedrag’ kijk je naar signaalgedrag vanuit cliënt-

perspectief én vanuit jezelf als zorgverlener. In de 

training komen onder meer de volgende onderwer-

pen aan de orde:

  Hoe kun je anders kijken naar het (complex)  

gedrag van cliënten?

  In hoeverre zijn jouw gedrag en interventies van 

invloed  

op het gedrag van cliënten?

  Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?

  Hoe kun je voorkomen dat jij - of anderen -  

over je grenzen gaan?

  Wat heb jij minimaal nodig zodat het veilig  

voor je is?

Resultaat
Na deze trainingsdag heb je inzicht in mogelijke 

oorzaken van complex gedrag en zie je dit niet als 

een probleem, maar als een signaal. Je bent je ervan 

bewust dat cliënten met bepaald gedrag over jouw 

grenzen gaan en wat het gevolg daarvan is. Ook weet 

je wat jouw grenzen zijn binnen de zorgrelatie en hoe 

je deze kunt bewaken.

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals 

die zich inzetten voor mensen met dementie en/

of een verstandelijke beperking. De training is voor 

nieuwsgierige mensen die graag verder gaan in hun 

zorgrelatie en willen ontdekken hoe zij het wel-zijn 

van cliënten kunnen verbeteren.

Datum en locatie
Studieduur: 1 dag

Tijdstip:  09.30 - 16.30 uur

Zie voor de eerst volgende trainingsdatum en 

locatie: www.studiearena.nl.

Deelnamekosten
€ 250,- (excl. btw) per persoon incl. lunch, koffie/thee 

en inhoudelijke achtergrondinformatie.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:

 Kwaliteitsregister verpleegkundigen en 

 verzorgenden

 SRVB Register Vaktherapie

Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag 

accreditatie ontvangen? Neem dan contact op met 

StudieArena. Je ontvangt na afloop van de training 

een deelnamecertificaat.

Over de trainer
Geert Bettinger is trainer en coach van teams binnen 

zorg- en welzijnsinstellingen. Hij leert medewerkers 

anders te kijken naar ‘probleemgedrag’. Door dit 

te vertalen naar signaalgedrag worden zij op een 

positieve wijze uitgedaagd creatief om te gaan met 

hun eigen opvattingen en mogelijkheden. Hij geeft 

intervisie aan teams die werken met mensen met 

dementie of een verstandelijke beperking en schreef 

het boek Door stil te staan kom je verder. Een andere 

kijk op ‘probleemgedrag’.

Incompany
Wil je een training volledig op maat voor je team of 

organisatie? Dan is een incompany training van de 

StudieArena dé oplossing. Neem contact met ons op 

voor een vrijblijvende offerte.

Anders kijken naar ‘probleemgedrag’

T   035 -  539 40 05
info@studiearena.nl   /   www.studiearena.nl


