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VOORWOORD

WelZijn in de Zorg
Inspiratie voor professionele ontwikkeling
De langdurige zorg is sterk in ontwikkeling. Steeds meer aandacht gaat
daarbij uit naar een meer belevingsgerichte benadering en het WelZijn van
de cliënt. Waarbij de zorg zo goed mogelijk wordt afgestemd op zijn/haar
persoonlijke wensen en mogelijkheden. Dat leidt uiteindelijk tot meer
kwaliteit van leven van de cliënten, maar ook tot meer zingeving en plezier
in jouw werk als professional.
Maar hoe kan je echt contact maken, ook als dit in de loop van het ziekteproces steeds lastiger wordt?
Hoe kan je de bewoners activeren en betrekken bij de dagelijkse activiteiten? Hoe kan je omgaan met
complex gedrag? In de praktijk blijkt dat soms een grote uitdaging. Terwijl alles om je heen verandert,
gaat je dagelijkse werk gewoon door. Het vraagt veel van je aanpassingsvermogen en vereist extra
aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling als professional.

StudieArena het centrum voor professionele
ontwikkeling en WelZijn in de langdurige zorg.
StudieArena zet zich in om vorm en inhoud te geven aan WelZijn in de langdurige zorg. Wij geloven in
de kracht van belevingsgerichte bejegening, het er echt ‘zijn’ en de kunst van het contact maken met
de persoon die je ondersteunt en waarvoor je zorg draagt. Dat kan via uiteenlopende methodieken als
de inzet van dans, muziek, bewegen als onderdeel van de dagelijkse zorg tot samen koken. Dit vraagt
soms met een andere bril naar de cliënten te kijken en nieuwe vaardigheden in het maken van echt
contact. Uiteindelijk is het een kwestie van lef en doen!
StudieArena begeleidt je graag in jouw professionele ontwikkeling. Met onze congresparades,
congressen, studiedagen en trainingen dragen wij hier graag aan bij.
Bekijk in dit magazine ons aanbod en wij hopen je
binnenkort weer te mogen ontmoeten!

Tot ziens!
Jeroen Meeder / directeur StudieArena

Volg ons en praat mee op Twitter en Facebook: #studiearena
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CONGRESPAR ADES / STUDIE DAGE N
StudieArena organiseert Arena’s waar professionals uit de zorg elkaar ontmoeten
en inspireren. Kennismaken is kennis delen is ons uitgangspunt en in onze ogen
essentieel als het gaat om het verbeteren van de zorg. Tijdens onze Congressen
en Studiedagen bieden wij je graag nieuwe inzichten en maak je kennis met
praktische interventies.
Op onze Congresparade beleef, ervaar en oefen jij hoe je het verschil kunt maken!
Een uniek evenement, met een mix van inspirerende presentaties en een met zorg
samengesteld paradeprogramma vol met kennis- en ervaringssessies.
STUD IE DAG

Persoonsgerichte zorg voor
oudere migranten
Nederland vergrijst. Ook het aantal ouderen met een migratieachtergrond
neemt toe. Naar verwachting is in 2030 één op de drie ouderen (65+) in de
grote steden migrant.
Oudere migranten hebben vaker te maken met een chronische aandoening
als diabetes, COPD en hart- en vaatziekten en/of dementie. Zij vinden doorgaans wel hun weg naar de huisarts, maar maken nog weinig gebruik van
aanvullende voorzieningen. Bovendien woont ongeveer 99% van de oudere
migranten met dementie thuis! Vanwaar de grote verschillen en hoe kan je
meer persoonsgerichte zorg aanbieden voor oudere migranten?

Datum en locatie
Maandag 23 september 2019
Soest

Ben je je bewust van je
eigen vooroordelen en
in hoeverre beïnvloeden
deze de dialoog?

Zie complete programma op: www.studiearena.nl.

C O N G R E S PA R A D E

WelZijn in de laatste levensfase
Voor mensen zorgen, die in de laatste fase van hun leven zijn, is bijzonder.
Zij laten het leven los. De nadruk van je werk komt veel meer te liggen op
het verlichten van symptomen en het bieden van comfort en emotionele
ondersteuning.
Het liefst wil je daarbij zo goed mogelijk met de cliënt afstemmen, maar
dit is niet altijd eenvoudig. Soms kunnen zij hun persoonlijke wensen en
behoeften ook niet meer duidelijk maken. Wat kan jij doen om zoveel
mogelijk bij te dragen aan het WelZijn van je cliënt en de kwaliteit van dit
laatste stukje van het leven?

Datum en locatie
Woensdag 30 september 2019
Lunteren

Kunst van het
contact maken.
Wat vraagt het
van jou?
Topspreker
	
Prof. dr. Manu Keirse, emeritus

Zie complete programma op: www.studiearena.nl.
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WelZijn in de zorg

hoogleraar Verliesverwerking

L ANDELIJK CONGRES

Dementie achter de voordeur
Het gewone leven komt ernstig in het gedrang wanneer mensen worden
geconfronteerd met dementie. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook
voor de partner, kinderen, vrienden en andere naasten. Men krijgt te maken
met ingrijpende levensvragen: hoe ziet mijn toekomst eruit, wat betekent
dit voor mijn relaties en kan ik nog mee blijven doen aan het sociale leven?
De omgeving vindt het vaak lastig om met mensen met dementie om te
gaan en ziet hen niet altijd meer voor vol aan.

Datum en locatie

Een bijzonder programma over de ingrijpende veranderingen in het leven
van mensen met dementie en hun naasten.

Topspreker

Maandag 4 november 2019
Lunteren

WelZijn en de
Sociale Benadering
Dementie
	
Anne-Mei The, bijzonder

hoogleraar Langdurige Zorg
en Dementie

Zie complete programma op: www.studiearena.nl.

STUD IE DAG

Omgaan met complex gedrag
in het verpleeghuis
Soms kan je als zorgverlener in de langdurige zorg niet goed uit de voeten
met het gedrag van je cliënten. Dit gedrag hangt vaak nauw samen met
prikkels uit de omgeving en het welbevinden van de cliënt. Mogelijk kunnen
zij geen woorden geven aan hun gevoelens en uiten zij dit in zogenaamd
complex gedrag. Tijdig inspelen op dit gedrag vraagt specifieke kennis en
een andere manier van kijken en benaderen.
Zie complete programma op: www.studiearena.nl.

Datum en locatie
Dinsdag 12 november 2019
Soest

Welke omgevingsfactoren beïnvloeden
het gedrag?

C O N G R E S PA R A D E

WelZijn, activeren en bewegen in
de dagelijkse zorg
Bewegen en een actieve leefstijl dragen bij aan kwaliteit van leven. Dit geldt
ook voor bewoners van het verpleeghuis en mensen met een verstandelijke
beperking. Het draagt bij aan de vitaliteit, weerbaarheid, sociale interactie en
het leefplezier van de cliënten. Bovendien zorgt meer bewegen ervoor dat
zij langer eigen regie kunnen voeren en minder snel afhankelijk worden van
intensieve hulp.

Datum en locatie

Jij als zorgprofessional hebt hierbij een belangrijke functie. Zowel in de directe
ondersteuning en het activeren van de cliënten, als het coachen van je collega’s hoe zij hier in de dagelijkse zorg handen en voeten aan kunnen geven.

Kom in beweging!
Maak het verschil voor
jouw bewoners.

Maandag 18 november 2019
Lunteren

Zie complete programma op: www.studiearena.nl.

Jouw scholingsagenda voor najaar 2019
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TRAINING

Alles is bewegen...

Bewegen en een actieve leefstijl dragen bij aan kwaliteit van
leven! Dit geldt ook voor verpleeghuisbewoners en mensen
met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Bewegen
betekent meer vitaliteit, weerbaarheid, sociale interactie en
vooral leefplezier van cliënten.

Datum

Jij als zorgprofessional speelt hierbij een belangrijke rol.
Want bewegen kan altijd en overal. Tijdens de training
neemt bewegingsagoog Azmi Alubeid je op een energieke
en creatieve manier mee in zijn verhaal. Hij geeft je praktische handvatten zodat je beweegactiviteiten gedurende
de hele dag kunt inzetten.

Locatie

M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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WelZijn in de zorg

Dinsdag 24 september 2019
Maandag 11 november 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Soest

Studieduur
1 dag

Bewegen als onderdeel van de
dagelijkse zorg
Inhoud

Accreditatie

Tijdens deze training krijg je praktische kennis en
handvatten om meer te gaan bewegen met je cliënten.
De volgende punten komen aan de orde:
	Hoe verleid en motiveer je jouw cliënten om meer te
gaan bewegen?
	Hoe kun je met behulp van attributen je woonkamer
ombouwen tot ‘gymzaal’?
	Hoe kun je op een praktische en creatieve
manier dagelijkse (zorg)momenten ombuigen
tot plezierige beweegmomenten?

Accreditatie is toegekend door:
Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden
SRVB Register Vaktherapie

Resultaat
Na deze training ben je je bewust van het belang van
bewegen en kun je cliënten motiveren om meer te
bewegen. Je bent in staat zelf een plezierige en zinvolle
beweegactiviteit te starten. Tijdens de training word je
geïnspireerd tot meer bewegingsactiviteiten binnen de
ADL, maar leer je ook hoe bewegen als interventie of
preventie kan worden toegepast.

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

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.

Trainer Azmi Alubeid
Azmi Alubeid is bewegingsagoog bij het welzijnsteam
van Verpleeghuis Oudshoorn van de Alrijne Zorggroep.
Daarnaast is hij bestuurslid van Movere; de vakvereniging Bewegingsagogie. In het werk van Azmi staat het
‘welzijn’ van de bewoner centraal. Bewegen en activeren
zijn volgens hem hulpmiddelen om daadwerkelijk met
de bewoners in contact te komen en hen te helpen hun
vitaliteit zoveel mogelijk intact te houden of zelfs te
verbeteren. ‘Het is mooi om te zien hoe een bewoner
soms geëmotioneerd raakt van zijn eigen prestaties,’
aldus Azmi. Ook ziet hij bewegen als een manier om
op een andere manier contact te hebben. Door Azmi’s
persoonlijke drijfveren en passie voor bewegen met je te
delen, maakt hij je ongetwijfeld enthousiast om dagelijks
met de praktische bewegingstips die hij je geeft aan de
slag te gaan.

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

Ook interessant voor jou:
Dans en kunst van het
bewegen
Bewegen aan tafel en
in de (rol)stoel

I N S C H R I J V E N : W W W. S T U D I E A R E N A . N L
Jouw scholingsagenda voor najaar 2019
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TRAINING

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’?
In de training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ 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.

Datum
Dinsdag 24 september 2019
Dinsdag 8 oktober 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Locatie
Soest

Studieduur
1 dag

M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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WelZijn in de zorg

Van probleemgedrag naar
signaalgedrag
Inhoud

Deelnamekosten

Tijdens de training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’
kijk je naar signaalgedrag vanuit cliëntperspectief én
vanuit jezelf als zorgverlener. In de training komen onder
meer de volgende onderwerpen 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?

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

Resultaat

Over de trainer

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.

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’.

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
	Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden
	SRVB Register Vaktherapie
	Registerplein
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.

Ook interessant voor jou:
Gedrag en invloed van
omgevingsprikkels
Visuele problemen in
relatie tot complex gedrag

I N S C H R I J V E N : W W W. S T U D I E A R E N A . N L
Jouw scholingsagenda voor najaar 2019
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TRAINING

Dans en kunst van
het bewegen

Van heel dichtbij maakte internationaal balletmeester
Andrew Greenwood mee wat dansen kan betekenen voor
mensen met een ziekte of beperking. Toen een goede vriend
de ziekte van Parkinson kreeg, ontwikkelde Andrew speciaal
voor hem persoonlijke dansoefeningen. Hij zag zijn fysieke
vooruitgang, maar ontdekte ook dat zijn vriend emotioneel
steun haalde uit dansen.

Datum en locatie
Dinsdag 8 oktober 2019 		
Soest
Zaterdag 23 november 2019
	Nationale Opera & Ballet
Amsterdam

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Inmiddels heeft Andrew zijn methodiek verder ontwikkeld
en zet hij zich ook in voor mensen met een verstandelijke
beperking, MS en dementie.

M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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WelZijn in de zorg

Studieduur
1 dag

Creatief bewegen om mensen fysiek,
mentaal en sociaal te versterken
Dans geeft cliënten niet alleen een hulpmiddel om met
hun aandoening om te gaan en alledaagse uitdagingen
creatief op te lossen, het vertraagt ook de ontwikkeling
van de ziekte! Daarnaast is dans een sociale activiteit.
Werkelijk contact maken heeft een positieve invloed op
het emotionele welzijn en draagt bij aan de relatie tussen
de cliënt en de zorgverlener. Dans is zo een waardevol
instrument voor jou als zorgprofessional!

Inhoud
In de training word je op een creatieve manier uitgedaagd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale
dans-/ beweegoefeningen afgestemd op jouw cliënten.
Hoe kun je dans en samen bewegen inzetten om
echt in contact te komen?
Welke beweegoefeningen kun je inzetten om jouw
cliënten fysiek, mentaal en sociaal te versterken?
En welke muziek kun je daarbij gebruiken?

met dementie en/of een verstandelijke beperking. Dat je
kunt dansen is geen vereiste!

Deelnamekosten
€ 250,- per persoon incl. lunch, koffie/thee en digitale
reader met muzieklijsten.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden
SRVB Register Vaktherapie
ADAP
Staat jouw vereniging er niet bij en zou je toch graag
accreditatie ontvangen? Neem dan contact op met
StudieArena. Na afloop van de training ontvang je een
deelnamecertificaat.

Trainer
Tijdens deze training van StudieArena ga je praktisch
aan de slag. Andrew maakt je enthousiast om dans en
bewegen succesvol in te zetten in de dagelijkse zorg.
Het programma van de training sluit aan bij jouw eigen
praktijksituaties, zodat je direct met je nieuwe kennis
aan de slag kunt.

Resultaat
Je hebt ontdekt wat de positieve invloed is van dans
op het fysieke, mentale en sociale welzijn van jouw
cliënt. Je weet hoe je dans kunt inzetten in de dagelijkse
praktijk, als bijzonder waardevol instrument voor jou
als zorgprofessional! Daarnaast word jij als vanzelf een
ambassadeur om ook je collega’s te enthousiasmeren
om dansen als methodiek in te zetten binnen jouw
zorginstelling.

Andrew Greenwood is internationaal balletmeester en
initiatiefnemer van Switch2Move. Hij heeft zich jaren
ingezet om het fysieke en mentale welzijn van professionele dansers te ondersteunen. Zo begeleidde hij balletdansers bij letselpreventie en revalidatie. Hij ontdekte
dat de danswereld niet alleen de zorg nodig had, maar
dat de zorg ook dans nodig heeft!
Let op: de training wordt gegeven in toegankelijk
Engels. De trainer verstaat wel Nederlands.

Ook interessant voor jou:

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals, van
(activiteiten)begeleider en verzorgende tot bewegingsagoog en fysiotherapeut, die zich inzetten voor mensen

Psychomotorische
begeleiding bij complex
gedrag
Alles is bewegen...

I N S C H R I J V E N : W W W. S T U D I E A R E N A . N L
Jouw scholingsagenda voor najaar 2019

11

TRAINING

Contact maken zonder
oordeel

Je neemt graag tijd voor je cliënten en hebt de wens om met
hen in contact te komen. Toch lukt dat jammer genoeg niet
altijd. Bijvoorbeeld omdat je het bij sommige mensen lastig
vindt om te ontdekken wat ze nodig hebben. Daardoor vul je
dingen misschien te snel in, of staat je (onbewuste) oordeel
over de ander in de weg.
In deze training van StudieArena leer je om met een open blik
naar je cliënten te kijken. Je gaat zelf ervaren hoe je contact
kunt maken zonder oordeel, waarbij je de mens ziet die er
achter de ziekte of beperking nog altijd is. Ook leer je hoe je
in verbinding kunt komen en blijven. Zelfs als een cliënt boos
of verdrietig is, of heel erg in een eigen wereld leeft.
M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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WelZijn in de zorg

Datum
Dinsdag 24 september 2019
Maandag 9 december 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Locatie
Soest

Studieduur
1 dag

De cliënt echt zien, accepteren en
waarderen geeft meer werkplezier
Inhoud

Deelnamekosten

Beter contact maken is een kwestie van ervaren en
oefenen. Via rollenspellen ervaar je zelf hoe een
bepaalde manier van contact voelt. Je oefent hoe je je
cliënten op een andere manier tegemoet kunnen treden.
Er gaat een wereld voor je open! Een wereld van authentieke emoties. Met oprecht contact zonder oordeel,
waarbij je dicht bij jezelf blijft.

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

In de training komen onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde:
	
Hoe geef je een cliënt de ruimte om leidend
te zijn in contact?
	
Hoe ga je oprecht en zorgvuldig om met emoties
van cliënten?
	
Afstand, houding, non-verbale communicatie,
mimiek en stemgebruik - wat doen deze met
cliënten?
	
Waar ligt jouw eigen kracht in het maken van
contact?

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.

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
	
Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden
	
SRVB Register Vaktherapie

Over de trainer
Pieternel van Amelsvoort is directeur en trainer van Diva
Dichtbij. De ‘Diva’s’ verzorgen intieme optredens voor
langdurig zieken die niet zelf naar het theater kunnen.
Naast professionele zang brengen zij oprechte persoonlijke aandacht van mens tot mens.

Resultaat
Na deze training weet je hoe je authentiek contact kunt
maken. Je ziet, accepteert en waardeert je cliënt zoals
hij of zij op dat moment is. Dit leidt tot minder onrust bij
cliënten en het verbetert hun welzijn. Joú geeft het meer
voldoening en werkplezier.

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

Ook interessant voor jou:
Bejegening en contact
maken met Haptonomie
en Shantala
Psychomotorische
begeleiding bij complex
gedrag

I N S C H R I J V E N : W W W. S T U D I E A R E N A . N L
Jouw scholingsagenda voor najaar 2019
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TRAINING

Bewegen aan tafel en
in de (rol)stoel

Elke dag zijn er momenten dat je met cliënten aan tafel zit.
Dé gelegenheid om met ze te bewegen en ze te activeren,
gewoon vanuit hun (rol)stoel. Dit geeft niet alleen veel
plezier, het draagt ook bij aan hun fysieke en mentale
gezondheid.
In de training Bewegen aan tafel en in de (rol)stoel vertellen
fysiotherapeuten Trees Werring-Lammers en Joke Winkler
hoe je bewegen aan tafel kunt stimuleren. Het mooie is dat
deze activiteit je nauwelijks extra tijd kost. Trees en Joke
voorzien je in deze training van StudieArena van praktische
tips en leren je hoe je met beweegactiviteiten aan de slag
kunt.
M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R

14

WelZijn in de zorg

Datum
Dinsdag 8 oktober 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Locatie
Soest

Studieduur
1 dag

Spelenderwijs bewegen draagt
bij aan kwaliteit van leven
Inhoud

Deelnamekosten

In deze praktische training leer en ervaar je verschillende
manieren om bewegen onderdeel te laten zijn van je
dagelijkse werk. Ook als een cliënt in een (rol)stoel zit.

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

Accreditatie
In de training komen onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde:
	
Praktische beweegvormen voor aan tafel
en op een stoel.
	
Werken met muziek en hulpmiddelen.
	
Ontwerpen van een verantwoorde beweegactiviteit.
	
Mensen activeren en op hun eigen niveau
laten bewegen.

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
Resultaat
Na afloop van deze training ben je in staat om op
een verantwoorde manier met kwetsbare groepen te
bewegen. Je beschikt over kennis en vaardigheden om
bewegen onderdeel te laten zijn van je dagelijks werk.

Trees Werring-Lammers en Joke Winkler zijn al jaren
actief als fysiotherapeut om meer bewegen in de huiskamers te stimuleren. Trees schreef onder meer het boek
Spelenderwijs in beweging, actief aan tafel. Het boek
staat vol met praktische tips hoe je zelf met beweegactiviteiten aan de slag kunt.

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

Ook interessant voor jou:
Eten en drinken als
waardevolle activiteit
Alles is bewegen...

I N S C H R I J V E N : W W W. S T U D I E A R E N A . N L
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TRAINING

Visuele problemen in
relatie tot complex gedrag

Bij dementie en/of een verstandelijke beperking zijn de
hersenen soms niet meer goed in staat om te begrijpen wat
de ogen waarnemen. Hierdoor gaan mensen met dementie
slechter zien, wat kan resulteren in complex gedrag. Als
zorgverlener ben je je niet altijd bewust van waar dit gedrag
vandaan komt.
Tijdens de training ‘Visuele problemen in relatie tot complex
gedrag’, leer en ervaar je zelf welke rol de hersenen spelen
bij het zien. Ook ontdek je wat de invloed is op het gezichtsvermogen als je hersenen ‘in de war’ worden gebracht.

M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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Datum
Dinsdag 24 september 2019
Maandag 11 november 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Locatie
Soest

Studieduur
1 dag

Zien doe je met je hersens. Kijken en
ervaren door de ogen van de cliënt
In deze training van StudieArena krijg je praktische handvatten hoe je er in de dagelijkse zorg mee kunt omgaan
als cliënten met dementie slecht zien en complex gedrag
vertonen. De training wordt gegeven door Greetje
Koevoets. Zij is ambulant begeleidster bij Stichting Bartiméus. Dit is de grootste organisatie in Nederland voor
dienstverlening aan mensen met een visuele beperking.

verstandelijke beperking. De training is voor nieuwsgierige mensen die graag verder gaan in hun zorgrelatie en
willen ontdekken hoe zij het welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

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

Inhoud
Je leert tijdens deze training welke invloed visuele waarnemingsstoornissen of slechtziendheid kunnen hebben
op gedrag. Zo komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
	Informatie over slechtziendheid en visuele waarnemingsstoornissen door, of in combinatie met,
een hersenaandoening.
	Oefeningen waarmee je kunt ervaren hoe het is om
slechtziend te zijn en hoe moeilijk zien kan zijn als je
een hersenaandoening hebt.
	Omgangs - en omgevingsadviezen voor het
dagelijkse werk in de zorg.
	Je maakt kennis met hoe lastig dagelijkse dingen
opeens zijn als je slecht ziet. Zo ervaar je hoe het
is om te eten in het donker.

Resultaat
Doordat je tijdens deze training ‘door de ogen’ van een
cliënt gaat kijken, word je meer bewust van hun belevingswereld en de visuele problemen waar zij tegenaan
lopen. Hierdoor begrijp je cliënten beter en heb je voldoende praktische handvatten gekregen om hen beter
te ondersteunen en meer grip te krijgen op mogelijk
complex gedrag.

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
Greetje Koevoets is ambulant begeleidster bij Stichting
Bartiméus en lid van de Kennisgroep Niet Aangeboren
Hersenletsel van Stichting Bartiméus. Zij heeft veel
ervaring in onderzoek en advisering bij mensen een
hersenaandoening zoals CVA, dementie of een psychiatrische aandoening. Ook verzorgt zij scholingen voor
zorginstellingen over de visuele waarneming bij mensen
met een meervoudige beperking.

Ook interessant voor jou:

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals die
zich inzetten voor mensen met dementie en/of een

Anders kijken naar
probleemgedrag
Gedrag en invloed van
omgevingsprikkels
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Eten en drinken als
waardevolle activiteit

‘Lekker, vers eten en samen koken toegankelijk maken voor
mensen die permanent in instellingen wonen.’ Dit is de missie van Lisette Bossert, culinair coach en voormalig chef-kok.
Voor veel cliënten zijn de momenten waarop iets gegeten of
gedronken wordt het hoogtepunt van de dag, een moment
om naar uit te kijken. Hoe kunnen deze waardevolle eet- en
drinkmomenten optimaal worden benut? Wat kan lekker en
vers gemaakt eten in een huiselijke sfeer toevoegen aan de
kwaliteit van leven van cliënten?

Datum
Woensdag 2 oktober 2019
Woensdag 20 november 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Locatie
Soest

Studieduur
1 dag

M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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WelZijn in de zorg

Lekker eten en samen koken draagt
bij aan het welzijn
Speciaal voor StudieArena verzorgt Lisette de training
Eten en drinken als waardevolle activiteit. Of je het nu
hebt over samen met cliënten aardappelen schillen om
de motoriek op orde te houden of smaakvolle appelmoes maken, eten en drinken is zoveel meer dan een
optelsom van voedingsstoffen. Tijdens deze training leer
je diverse manieren waarop je met eten en drinken aan
de slag kunt tijdens je dagelijkse werkzaamheden.

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

Deelnamekosten
Inhoud
In deze training ontdek je hoe je met kleine inspanningen de geur- en smaakbeleving van een maaltijd kunt
verbeteren, smaak herinneringen kunt inzetten en hoe je
een eetmoment zo aangenaam mogelijk kunt laten zijn.
En passant leert chef-kok Lisette je ook nog de kneepjes
van haar vak. Na deze training ga je vol nieuwe kennis en
inspiratie naar huis.
De volgende onderwerpen aan de orde:
	
Hoe kun je eten en drinken inzetten als middel om je
cliënten te activeren en in hun kracht te zetten?
	
Hoe prikkel je met kleine inspanningen de zintuigen
en kun je de geur- en smaakbeleving van een maaltijd
verbeteren?
	
Hoe kun je fingerfood aanbieden en waarom zou je
dat eigenlijk doen?
	
Wat zijn smaak herinneringen en hoe kunnen ze je
helpen om het menu nog beter af te stemmen op de
smaakvoorkeuren van de cliënten?
	
Wat is gastvrijheid en hoe betrek je door middel van
eten en drinken de familie bij het dagelijks leven van
de cliënten?

Resultaat
Je hebt praktische handvatten gekregen waarmee je met
kleine inspanningen de eet- en drinkmomenten ten volle
kunt benutten. Je weet nu hoe je eten en drinken als
zinvolle bezigheid kunt aanbieden en je bent in staat om
dit meteen in de praktijk toe te passen. Daarnaast weet
je hoe je eenvoudig een lekkere maaltijd op tafel kunt
zetten voor een grote groep.

€ 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
Lisette Bossert werkte lange tijd als chef-kok in de
keuken van Kloosterhotel ZIN. Sinds 2004 heeft ze haar
eigen bedrijf Bossert Kookwerken. Ze werkt als culinair
coach in de ouderen- en gehandicaptenzorg en inspireert medewerkers uit alle lagen van de zorgorganisatie
om samen koken en lekker eten op de kaart te zetten.
Daarnaast ontwikkelde Lisette ‘de tafel van de smaak
herinnering’, een proef-, beleef- en kookactiviteit voor
mensen met dementie en is zij auteur van het boekje
‘Toen was koken heel gewoon’.

Ook interessant voor jou:
Bewegen aan tafel en
in de (rol)stoel
Alles is bewegen...
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Gedrag en invloed van
omgevingsprikkels

Prikkelverwerking doen we de hele dag door, ons hele leven
lang. Onze hersenen zijn er maar druk mee. Zoals jij prikkels
op je eigen manier verwerkt, doen je cliënten dat ook. Bij
mensen met dementie of een verstandelijke beperking kan
die prikkelverwerking moeilijker gaan. Dit kan zich uiten in
(complex) gedrag.

Datum
Maandag 11 november 2019
Maandag 9 december 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Locatie
Soest

Studieduur
1 dag

M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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WelZijn in de zorg

Kwaliteit van leven verhogen door
oog te hebben voor prikkels
In de training Gedrag en invloed van omgevingsprikkels
van StudieArena leer je van Robert de Hoog anders te
kijken naar de omgeving en hoe je kunt inspelen op de
prikkelverwerking van jouw cliënten, zodat zij zich prettiger en veiliger voelen.

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

Inhoud

Deelnamekosten

Kennis over de manier waarop prikkels worden verwerkt,
maakt dat je begrip kunt hebben voor gedrag van
cliënten en dat je hier vervolgens ook wat aan kunt doen!
Dat kan bijvoorbeeld door de omgeving aan te passen,
door de hoeveelheid licht te veranderen of door geur en
geluiden toe te voegen of juist te vermijden. Hierdoor
kun je op verschillende manieren invloed uitoefenen op
het gedrag van cliënten.

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

In de training komen onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde:
	
Wat is prikkelverwerking?
	
Wat is de kracht van sensorische informatie?
	
Wat is het sensorisch profiel (over- en ondergevoeligheden) van je cliënten?
	
Wat is het sensorisch profiel van jou als
medewerker?
	
Wat is de invloed van omgevingsprikkels op
cliënten?
	
Op welke manier kunnen activiteiten en hulpmiddelen cliënten ondersteunen bij het
verwerken van het prikkelaanbod?

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
Robert de Hoog is specialist Sensorische Informatieverwerking en als Prikkelcoach dé expert in Nederland
als het gaat om de invloed van omgevingsprikkels en
prikkelverwerking. Robert is gespecialiseerd in de
sensorische informatieverwerking. Verder is hij co-auteur
van het boek Prikkels in de Groep! [Garant, 2012].
Robert is actief bij het CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise, waar hij zowel kinderen, tieners als wel
volwassenen en ouderen begeleidt.

Resultaat
Na het volgen van de training Gedrag en invloed van
omgevingsprikkels kun je (complex) gedrag met een
sensorische oorzaak beter herkennen. Je kunt gerichte
keuzes maken in het prikkelaanbod en de woonomgeving van cliënten sensorisch waardevol inrichten.

Ook interessant voor jou:

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals die

Anders kijken naar
probleemgedrag
Visuele problemen in
relatie tot complex gedrag
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TRAINING

In gesprek over Verlies
en Rouw

Als er sprake is van hoge kwetsbaarheid of een ongeneeslijke ziekte zoals dementie, dan is het van groot belang na te
denken en te praten (en vast te leggen) over wat de wensen
en behoeften zijn voor het leven dat nog voor iemand ligt.
Levenseindegesprekken gaan dan ook zeker niet alléén over
de dood. ‘Wat is belangrijk voor je? Wat maakt voor jou het
leven waardevol? Welke angsten heb je? Waar hoop je op?’
Deze en andere vragen kunnen helpen ruimte te geven
aan wat iemand nog wil in dit leven. Margot van Acker is
Verlies- en Rouwbegeleider en geeft je in deze training van
StudieArena vaardigheden hoe je in gesprek kunt gaan over
verlies en rouw.
M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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WelZijn in de zorg

Datum
Maandag 11 november 2019
Maandag 9 december 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Locatie
Soest

Studieduur
1 dag

Persoonlijke aandacht voor behoeften
en wensen in de laatste levensfase
Inhoud

Deelnamekosten

Herkennen van rouw en de daarbij behorende emoties
kan de zorgverlener handvatten geven om lastige situaties te kunnen inschatten en erop te anticiperen.
Alle zorg aan kwetsbare ouderen - of deze nu thuis wordt
gegeven of in een woonvoorziening - zal gericht moeten
zijn op een zo fijn mogelijk leven in de dagen die nog
resten. Vroegtijdig in gesprek gaan met de cliënt en zijn
naasten over wat wenselijk is en wat niet, is een belangrijk onderdeel van zorg in de laatste levensfase.

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

In de training komen onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde:
	
Waarom is het het belangrijk om deze gesprekken
te voeren?
	
Waarom is het van belang is om zelf comfortabel
te zijn met het onderwerp?
	
Bewustwording van je eigen visie en open staan
zonder oordeel over de visies van anderen.
	
De onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens
levenseindegesprekken.
	
Technieken om een gesprek op gang te brengen en
verder te verdiepen.

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.

Resultaat
Na het volgen van de training ben je in staat tijdig het
gesprek over de toekomst en het levenseinde aan te
gaan. Je kunt vroegtijdig de waarden, wensen, behoeften en verwachtingen over de toekomst met zowel de
cliënt/bewoner als diens naaste(n) verkennen en bespreken, vastleggen, evalueren en bijstellen.

Voor wie?

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
	
Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden
	
SRVB Register Vaktherapie
	
SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk
Verzorgers)

Over de trainer
Margot van Acker is Verlies- en Rouwbegeleider en
interne trainer bij Pieter van Foreest. De mens zien en
ontmoeten, óók als er sprake is van dementie of een
verstandelijke beperking, zijn haar drijfveren. In alles
wat Margot doet, is zij gericht op samenwerking; alleen
daarmee kan kwalitatieve zorg geboden worden aan
kwetsbare mensen. Zij werkt graag samen met de cliënt,
zijn/haar naaste(n), andere professionals en vrijwilligers
en vindt het een uitdaging om ieder vanuit het eigen
perspectief en vanuit de eigen beleving mee te laten
doen.

Ook interessant voor jou:

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

Bejegening en contact
maken met Haptonomie
en Shantala
Contact maken zonder
oordeel
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TRAINING

Bejegening en contact maken
met Haptonomie en Shantala

Als spreken lastig wordt, is de taal van het lichaam des te
belangrijker. Door een ander op een respectvolle manier aan
te raken kan je het gevoel ‘je bent goed zoals je bent’ overbrengen. Hierdoor kunnen heel mooie dingen ontstaan. Het
effect is dat cliënten meer zullen meewerken in plaats van
tegenwerken en dat er minder conflictsituaties zijn.

Datum
Maandag 11 november 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Locatie
Soest

Studieduur
1 dag

M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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WelZijn en ontspanning door
persoonsgerichteaandacht in de
dagelijkse zorg
Marca van den Broek is bewegingstherapeut en docent
aan de landelijke opleiding Shantala Speciale Zorg. In
deze training van StudieArena zal zij je de basisprincipes
van Haptonomie en Shantala bijbrengen; manieren om
door middel van aanraking de ander te laten merken dat
je hem accepteert zoals hij is. In alle rust en veiligheid.

Inhoud
Zowel Shantala Speciale Zorg als Haptonomie bieden je
de mogelijkheid respectvol met je bewoners in contact
te komen, door middel van gestructureerde aanraking.
Er wordt niet alleen aangeraakt maar bovenal contact
gemaakt, waardoor de ander zich gezien voelt. Zonder
dat het extra tijd hoeft te kosten.
In de training komen onder meer de volgende vragen
aan de orde:
	
Welke invloed heeft jouw lichaamshouding en
manier van werken op de levenskwaliteit van
jouw cliënt?
	
Versta en begrijp je de ander zijn lichaamstaal?
	
Hoe kan je Shantala en Haptonomie toepassen
tijdens de dagelijkse zorghandelingen, zoals
wassen, afdrogen, aan- en uitkleden, eten geven,
maar ook als interventie op zich?
	
Hoe kan je Shantala toepassen als ontspanningsof verwenmoment?

verstandelijke beperking. De training is voor nieuwsgierige mensen die graag verder gaan in hun zorgrelatie en
willen ontdekken hoe zij het welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

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
Marca van den Broek is bewegingstherapeut bij ORO
en docent aan de landelijke opleiding Shantala Speciale
Zorg. Zij kwam in 1997 voor het eerst in aanraking met
de Shantala Speciale Zorg gestructureerde aanrakingsmethode, die zich mede onderscheidt door een respectvolle bejegening. Ze zag direct de mogelijkheden van
deze methode om toe te passen binnen haar werk als
bewegingstherapeute bij ORO.

Resultaat
Aan het eind van deze training ben je in staat bewust
gebruik te maken van lichamelijke aanraking als middel
voor contact. Je weet wanneer je de basisprincipes van
Haptonomie en Shantala kan toepassen en hebt handvatten om deze in de praktijk toe te passen.

Ook interessant voor jou:

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals die
zich inzetten voor mensen met dementie en/of een

Psychomotorische
begeleiding bij complex
gedrag
In gesprek over
Verlies en Rouw
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Psychomotorische begeleiding
bij complex gedrag

De meeste mensen zijn verbaal ingesteld. Maar wat als je
door lichamelijke - en/of psychische problemen je gevoelens
en wensen moeilijk of niet kunt verwoorden? Dat kan lastig
en frustrerend zijn en zich bij de cliënt zelfs uiten in complex
gedrag. Betekent dit dat we ‘uitgepraat’ zijn? Nee!

Datum

Interactie tussen de cliënt en jou kan ook tot stand komen
door met elkaar te bewegen en zonder woorden te ervaren
wat dit betekent.

Locatie

Dinsdag 8 oktober 2019
Maandag 9 december 2019

Tijdstip
09.30 - 16.30 uur

Soest

Studieduur
1 dag

M E E R I N F O R M AT I E K L I K H I E R
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Bewegingsgerichte benadering als
middel voor contact
In deze training van StudieArena leer je van psychomotorisch therapeut Anneke van der Kamp hoe je, door
samen te bewegen, de cliënt kunt verstaan. Met als
resultaat dat hij zich sterker, meer weerbaar en dus
prettiger en gezien voelt.

Inhoud
Psychomotorische oefeningen kun je onder meer inzetten als een cliënt snel gefrustreerd of boos is, onrustig
en geagiteerd gedrag vertoont, angstig is, moeite heeft
met contact maken of niet kan of durft te praten over
dingen die gebeurd zijn. Door het doen en ervaren van
bewegingsgerichte en lichaamsgerichte activiteiten in
deze training, leer je eerst jezelf (nog) beter kennen.
Met het praktijkaanbod en de opgedane (zelf)kennis
en ervaringen, leer je vervolgens hoe je deze naar de
praktijk kunt vertalen. Met uiteindelijk als effect dat jouw
cliënt weer positief aanwezig is, uit bed wil komen, actief
wil meewerken bij het aankleden, wil eten en drinken en
aanschuiven bij een groepsactiviteit.
In de training worden praktijk en theorie met elkaar
afgewisseld. Centraal hierin staan de 7 basisprincipes
waarmee in de psychomotorische therapie wordt
gewerkt:
1. de ander (omgeving)
2. het andere (materiaal)
3. lichaamsbeleving (ervaren van het eigen lijf)
4. ruimte (nemen en geven)
5. kracht (lichamelijk en psychisch)
6. vertrouwen (in jezelf de ander, het andere)
7. relaxatie (ontspanning)
Tijdens de training krijg je onder meer antwoord
op de volgende vragen:
Hoe kan en wil ik, anders dan (alleen) praten,
in contact komen met de cliënt?
Wat heeft de cliënt nodig om in contact te komen
met zichzelf, de ander en het andere?
Wat kan bewegen en lichamelijkheid hieraan
bijdragen?
	
Hoe kan ik bovenstaande integreren in het
dagelijkse leven van de cliënt?

psychomotorische therapie te vertalen naar de dagelijkse zorg van jouw cliënten. Aan de hand hiervan kun je
bewegingsgerichte activiteiten aanbieden aan cliënten
met lichamelijke en/of psychische klachten. Door middel
van deze werkvormen kun je, daar waar praten alleen
niet volstaat, eenvoudig en laagdrempelig de interactie
aangaan met de cliënt.

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

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
Anneke van der Kamp werkt als psychomotorisch therapeut in een zorg- en welzijnsinstelling voor ouderen met
somatische, psychogeriatrische en psychogerontologische problematiek. Daarnaast coacht en adviseert zij het
zorgprofessionals op het gebied van beweegstimulering,
ontspanning en benaderingswijzen.

Ook interessant voor jou:

Resultaat
Na deze training ben je in staat de 7 basisprincipes van

Bejegening en contact
maken met Haptonomie
en Shantala
Contact maken zonder
oordeel
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Scholingsagenda

najaar 2019

SE P TEMBE R
23 sept
24 sept
24 sept
24 sept
24 sept
30 sept

Studiedag
Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten
Training
Alles is bewegen...
Training
Anders kijken naar ‘probleemgedrag’
Training
Visuele problemen in relatie tot complex gedrag
Training
Contact maken zonder oordeel
Congresparade
WelZijn in de laatste levensfase

OK TOBE R
2 okt		
8 okt		
8 okt		
8 okt		
8 okt		

Training
Training
Training
Training
Training

Eten en drinken als waardevolle activiteit
Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag
Anders kijken naar ‘probleemgedrag’
Dans en kunst van het bewegen
Bewegen aan tafel en in de (rol)stoel

NOVEMBE R
4 nov		
11 nov
11 nov
11 nov
11 nov
11 nov
12 nov
18 nov
20 nov
23 nov

Landelijk Congres
Dementie achter de voordeur
Training
Gedrag en invloed van omgevingsprikkels
Training
Alles is bewegen...
Training
Visuele problemen in relatie tot complex gedrag
Training
In gesprek over Verlies en Rouw
Training
Bejegening en contact maken met Haptonomie en Shantala
Studiedag
Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis
Congresparade
WelZijn, activeren en bewegen in de dagelijkse zorg
Training
Eten en drinken als waardevolle activiteit
Training
Dans en kunst van het bewegen

DECEMBE R
9 dec		
9 dec		

Training
Training

Gedrag en invloed van omgevingsprikkels
Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag

9 dec		
9 dec		

Training
Training

Contact maken zonder oordeel
In gesprek over Verlies en Rouw

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

Ontwerp: Van Lint in vorm (9009)

Kijk voor de actuele data en meer informatie
op www.studiearena.nl

