
WelZijn in de zorg

Als er sprake is van dementie, dan is het van groot belang 
in gesprek te gaan over het levensverhaal van je cliënt en te 
achterhalen wat de wensen en behoeften zijn voor het leven 
dat nog voor iemand ligt. Wat was en is nu in het leven van 
de cliënt belangrijk? Hoe kom je daarachter en hoe kan je 
daarbij aansluiten in je dagelijkse werk?

Daarnaast is het belangrijk om de naasten van mensen met 
dementie te ondersteunen. Hoe betrek je hen bij de zorg en 
help je hen bij het zoeken naar een nieuwe plek in het leven 
van hun dierbare in het verpleeghuis?  

Zingeving en werken 
vanuit levensverhalen

T R A I N I N G

Praktische informatie
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 achtergrond-

informatie.

 

https://www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/training_zingeving_en_werken_vanuit_levensverhalen
https://www.studiearena.nl
domeniquevanlint
Doorhalen
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Tijdens de training Zingeving en werken vanuit levens-

verhalen van StudieArena leer je gespreksvaardigheden 

en krijg je handvatten hoe je het leven van mensen 

dementie en hun naasten zo persoonsgericht moge-

lijk kunt ondersteunen en een bijdragen kunt leveren 

aan het leefplezier van de cliënten het welzijn van alle 

betrokkenen. 

Inhoud
In de training komen onder meer de volgende onderwer-

pen aan de orde:

    Hoe kan je het levensverhaal achterhalen van de  

cliënt en in je dagelijkse werk aansluiten bij wat voor 

de cliënt belangrijk was en in zijn verdere leven nog 

is?

    Hoe ondersteun en betrek je de naasten in de zorg en 

het leven van de cliënt?

    Bewustwording van je eigen visie en open staan  

(zonder oordeel) voor de visies van anderen.

    Technieken om een gesprek op gang te brengen en 

verder te verdiepen.

Resultaat
Na het volgen van de training ben je in staat te achter-

halen wie je cliënt is en wat belangrijk voor hem is. Je 

kunt vroegtijdig de waarden, wensen, behoeften en 

verwachtingen over de toekomst met zowel de cliënt 

als zijn naaste(n) verkennen en bespreken, vastleggen, 

evalueren en bijstellen.

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals die 

zich inzetten voor mensen met dementie. 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 - 6 punten

- Geriatrie-Gerontologie -6 punten

- Palliatieve Zorg - 6 punten

SRVB Register Vaktherapie - 6 punten

 SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk

Verzorgers) - 1,5 punt

Je ontvangt na afloop van de training een deelname-

certificaat.

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, 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 professi-

onals en vrijwilligers en vindt het een uitdaging om ieder 

vanuit het eigen perspectief en vanuit de eigen beleving 

mee te laten doen.

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.

Ondersteunen bij verlies en veerkracht 
bij dementie

Deze 
training kreeg 

gemiddeld een

9,0

Jouw scholingsagenda voor 2020      

https://www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/training_zingeving_en_werken_vanuit_levensverhalen



