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Incompany trainingen en inspiratiebijeenkomsten
Wist je dat StudieArena ook incompany trainingen en inspiratiebijeenkomsten organiseert?
Inspiratiebijeenkomsten en trainingen van StudieArena kunnen wij ook bij jouw op locatie verzorgen.
Met al bijna 14 jaar ervaring met kennisontwikkeling in de langdurige zorg en een groot netwerk aan
experts, gastsprekers en trainers kunnen wij een inspirerend scholingsprogramma samenstellen.
Aansluitend op de visie van de organisatie en scholingswensen van de medewerkers.
Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Voor meer informatie kan je contact
opnemen met StudieArena via info@studiearena.nl of 035 - 78 56 020.

Kijk voor meer informatie: W W W . S T U D I E A R E N A . N L

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

www.studiearena.nl
Volg ons en praat mee op Twitter en Facebook: #studiearena
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TRAINING

Bewegen als onderdeel
van de dagelijkse zorg

Beoordeling
deelnemers:

8, 5

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.
Jij als zorgprofessional speelt hierbij een belangrijke rol.
Want bewegen kan altijd en overal. Tijdens de training
Bewegen als onderdeel van de dagelijkse zorg van StudieArena leer je op een energieke en creatieve manier hoe je
beweegactiviteiten gedurende de hele dag kunt inzetten.
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WelZijn in de zorg

Praktische informatie
Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
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.

Aandacht voor activeren, vitaliteit
en leefplezier van de cliënten
Inhoud

Trainer Azmi Alubeid

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?

Azmi Alubeid is bewegingsagoog. Daarnaast is hij bestuurslid van Movere, de vakvereniging Bewegingsagogie. In het werk van Azmi staat het leefplezier 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.

Incompany
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.

Accreditatie
Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

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

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.

Reactie van enkele deelnemers:
‘Zijn sterke kracht is de wijze waarop hij in staat
is om zijn eigen enthousiasme en bevlogenheid
over te brengen op de ander.’
‘Goede afwisseling van theorie en praktijk en
lekker energiek.’
‘Door Azmi’s persoonlijke drijfveren en passie voor
bewegen met je te delen, maakt hij me enthousiast
om dagelijks met de praktische bewegingstips die
hij je geeft aan de slag te gaan.’

M E E R I N F O R M AT I E : K L I K H I E R
Jouw scholingsagenda voor 2021
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TRAINING

Anders kijken naar
complex gedrag

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’?

Praktische informatie

In de training Anders kijken naar complex gedrag 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.
Je leert wat cliënten met signaalgedrag duidelijk willen maken. Ook onderzoek je in deze training van StudieArena wat
dit gedrag met jou doet.

www.studiearena.nl
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WelZijn in de zorg

Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
09.30 - 16.30 uur

Zie voor de eerst volgende
trainingsdatum en locatie:

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

Omdenken van ‘probleemgedrag’
naar signaalgedrag
Inhoud

Over de trainer

Tijdens deze training 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?

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’.

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 welzijn van cliënten kunnen
verbeteren.

Accreditatie

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.

Reactie van enkele deelnemers:
‘Deze training heeft mij echt anders leren kijken
naar het gedrag van de cliënten.’
‘Door complex gedrag te zien als een signaal
leer je de bewoner heel anders te benaderen.’

Beoordeling
deelnemers:

8, 5

Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

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

M E E R I N F O R M AT I E : K L I K H I E R
Jouw scholingsagenda voor 2021
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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.

Beoordeling
deelnemers:

8,7

Praktische informatie
Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
09.30 - 16.30 uur

Zie voor de eerst volgende
trainingsdatum en locatie:

www.studiearena.nl
Deelnamekosten

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

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

Dans als middel 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?
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.

Accreditatie
Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

Trainer
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! Andrew verzorgt
trainingen voor StudieArena en is daarnaast regelmatig
gastspreker op onze congressen.
Let op: de training wordt gegeven in toegankelijk
Engels. De trainer verstaat wel Nederlands.

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.

Reactie van enkele deelnemers:
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 wist je te raken, had oog voor al de
cursisten. Door het doen, ervaren beklijft het
goed. Hij nam je mee in zijn enthousiasme,
heel mooi.’
‘Andrew weet hoe hij een persoon en een groep
in beweging kan krijgen en zo echt contact
kan maken’.

Voor wie?
Deze eendaagse training is voor zorgprofessionals, van
(activiteiten)begeleider en verzorgende tot bewegingsagoog en fysiotherapeut, die zich inzetten voor mensen
met dementie en/of een verstandelijke beperking. Dat je
kunt dansen is geen vereiste!

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

M E E R I N F O R M AT I E : K L I K H I E R
Jouw scholingsagenda voor 2021
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TRAINING

De kunst van het echt
contact maken

Je neemt graag de tijd voor je cliënten en hebt de wens om
oprecht met hen in contact te komen, bijvoorbeeld om te
ontdekken wat ze echt nodig hebben. Toch lukt dat jammer
genoeg, in alle hectiek van de dag, niet altijd. Echt contact
maken hoeft echter geen extra tijd te kosten! Het gaat om
verbinding maken met de ander, non-verbaal of met hulp van
je eigen stem. Waardoor je beter kunt aansluiten bij de mens
achter de cliënt.

Praktische informatie
Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
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.
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De ander echt zien, accepteren
en waarderen draagt bij aan het
welzijn én leefplezier
In deze ervaringstraining van StudieArena leer je hoe je
in verbinding kunt komen en blijven door met een open
blik te kijken naar de mens achter de ziekte of beperking.
En ontdek je dat gedachten als: ‘ Dat kunnen onze
bewoners niet meer’, ‘Ik wil je helpen’ of ‘Je gedrag
irriteert me’ in de weg kunnen staan om de ander echt
als mens te zien.

maken en hoe je hierbij gebruik kunt maken van geluid
en je stem. 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. Jou geeft het meer
voldoening en werkplezier. En je kunt het direct toepassen, zowel in je werk als privé!

Voor wie?
Je leert hoe je eigen stemming of onbewuste oordeel
soms in de weg kunnen zitten en hoe je deze opzij kunt
zetten. Je ervaart wat het effect is van geluid en leert hoe
je je (zang)stem kunt gebruiken om af te stemmen op de
cliënt, zelfs als deze boos of verdrietig is, of heel erg in
een eigen wereld leeft.

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.

Inhoud

Accreditatie

Echt contact leren maken is een kwestie van ervaren en
doen. Via eenvoudige oefeningen 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!

Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

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?
	
Hoe maak je meer gebruik van geluid en je (zang)
stem in de dagelijkse zorg?

Over de trainer
Pieternel van Amelsvoort is initiatiefnemer,artistiek leider
van Diva Dichtbij en trainer van StudieArena. 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.

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.

Resultaat
Na deze training weet je hoe je oprecht contact kunt

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

M E E R I N F O R M AT I E : K L I K H I E R
Jouw scholingsagenda voor 2021
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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 leer
je hoe je bewegen aan tafel kunt stimuleren. Het mooie
is dat deze activiteit je nauwelijks extra tijd kost. Je krijgt
praktische tips, zodat je gelijk op je eigen afdeling met
beweegactiviteiten aan de slag kunt.
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Praktische informatie
Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
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.

Spelenderwijs bewegen draagt
bij aan kwaliteit van leven
Inhoud

Over de trainers

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.

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. Zowel Joke als Trees verzorgen regelmatig trainingen voor StudieArena en hun workshops
op onze congressen worden altijd zeer gewaardeerd.

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.

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.

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.

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.

Reactie van enkele deelnemers:
‘Door de wol geverfde vakmensen, die het aanleren
van bewegingslessen aan ouderen, praktijkgericht
aanbieden.’
‘Het was fijn dat we ook veel zelf konden doen,
dus niet alleen maar luisteren. Zelf laten beleven,
leer ik altijd meer van. Heel fijn!’

Accreditatie
Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

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

Beoordeling
deelnemers:

8,6

M E E R I N F O R M AT I E : K L I K H I E R
Jouw scholingsagenda voor 2021

13

TRAINING

Visuele problemen bij
dementie

30% van de verpleeghuisbewoners heeft oogheelkundige
problemen. 10 tot 15% van de mensen met Alzheimer heeft
een vorm van dementie die begint met visuele problemen!
Bij dementie zijn de hersenen vaak niet meer goed in staat
om te begrijpen wat de ogen waarnemen. Dit alles kan zich
onder andere uiten in complex gedrag. Als zorgverlener
ben je je niet altijd bewust van waar dit gedrag vandaan
komt.
Beoordeling
deelnemers:

8, 8
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Praktische informatie
Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
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.

Zien doe je met je hersens. Kijken en
ervaren door de ogen van de cliënt
Tijdens de training Visuele problemen bij dementie 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.
Je krijgt zowel kennis als praktische handvatten hoe je
cliënten in de dagelijkse zorg kunt begeleiden, zodat zij
een waardevolle dag beleven en minder 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.

Voor wie?

Inhoud

Over de trainer

De volgende onderwerpen komen onder meer 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.

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 over de
visuele waarneming bij mensen met een meervoudige
beperking.

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 wel-zijn van
cliënten kunnen verbeteren.

Accreditatie
Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

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.

Resultaat
Doordat je de training Visuele problemen bij dementie
‘door de ogen’ van een cliënt gaat kijken, besef je dat er
bij hen dingen kunnen spelen waar je eerder geen weet
van had. Hierdoor begrijp je cliënten beter en heb je voldoende kennis en praktische handvatten gekregen om
hen goed te begeleiden, zodat gedrag minder complex
wordt en er meer aandacht is voor WelZijn.

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

Samen koken en lekker
eten in de zorg

Beoordeling
deelnemers:

8, 5

‘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?

16

WelZijn in de zorg

Praktische informatie
Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
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.

Eten en drinken als waardevolle activiteit
Speciaal voor StudieArena verzorgt Lisette de training
Samen koken en lekker eten in de zorg. 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.

Accreditatie
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.

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

Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

Over de trainer
Lisette Bossert werkte lange tijd als chef-kok in een
restaurant. Tegenwoordig zet zij zich in als culinair coach
in de ouderen- en gehandicaptenzorg en inspireert
zij medewerkers uit alle lagen van de zorgorganisatie
om samen koken en lekker eten op de kaart te zetten.
Lisette ontwikkelde ‘de tafel van de smaak herinnering’,
een proef-, beleef- en kookactiviteit voor mensen met
dementie. Tevens is zij auteur van het boekje ‘Toen was
koken heel gewoon’. Lisette is naast trainer voor StudieArena ook regelmatig gastspreker op onze congressen.

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.

Reactie van een deelnemers
‘Inspirerend dat deze training zowel aandacht
biedt aan het bereidenvan lekker eten als het
betrekken van de bewoners bij het samen koken.’
‘Bevlogen chef-kok met hart voor de zorg!’

M E E R I N F O R M AT I E : K L I K H I E R
Jouw scholingsagenda voor 2021
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TRAINING

Gedrag en invloed van
omgevingsprikkels

Beoordeling
deelnemers:

8,9

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.

Praktische informatie

In de training Gedrag en invloed van omgevingsprikkels van
StudieArena leer je van anders te kijken naar de omgeving
en hoe je kunt inspelen op de prikkelverwerking van jouw
cliënten, zodat zij zich prettiger en veiliger voelen.

Deelnamekosten
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WelZijn in de zorg

Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
09.30 - 16.30 uur

Zie voor de eerst volgende
trainingsdatum en locatie:

www.studiearena.nl

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

Kwaliteit van leven verhogen door
oog te hebben voor prikkels
Inhoud

Accreditatie

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.

Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

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?

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.

Voor wie?

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!. Robert is actief bij het
CCE, het Centrum voor Consultatie en Expertise, waar hij
zowel kinderen, tieners als wel volwassenen en ouderen
begeleidt.

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.

Reactie van enkele deelnemers:
‘Leve de prikkelzoekers! Je gaf ons steeds de
energie die we nodig hadden om de gehele dag
miljarden prikkels te laten verwerken.’
‘Heel bevlogen, enthousiast, opmerkzaam en
met humor luchtig gebracht. Voor mij heel fijn
om deelnemer van te mogen zijn!’

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.

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

Zingeving en werken
vanuit levensverhalen

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?

Praktische informatie

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?

Deelnamekosten
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WelZijn in de zorg

Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
09.30 - 16.30 uur

Zie voor de eerst volgende
trainingsdatum en locatie:

www.studiearena.nl

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

Ondersteunen bij verlies en veerkracht
bij dementie
Tijdens de training Zingeving en werken vanuit levensverhalen van StudieArena leer je gespreksvaardigheden
en krijg je handvatten hoe je het leven van mensen
dementie en hun naasten zo persoonsgericht mogelijk 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 onderwerpen 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.

Accreditatie
Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
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 professionals 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.

Resultaat
Na het volgen van de training ben je in staat te achterhalen 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.

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

Beoordeling
deelnemers:

9,0

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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TRAINING

Persoonsgerichte benadering
bij complex gedrag
Beoordeling
deelnemers:

9,0

De meeste mensen zijn verbaal ingesteld. Maar wat als je,
door een vorm van dementie of een verstandelijke beperking, 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!

Praktische informatie

In deze training van StudieArena krijg je inzicht en handvatten van bewegingstherapeut Marca van den Broek, hoe je
vanuit contact en een persoonsgerichte benadering anders
om kunt gaan met complex gedrag. Zodat jouw cliënt zich
gezien voelt, zijn omgeving als veiliger ervaart en je zo een
positieve bijdrage kunt leveren aan zijn of haar welzijn en
leefplezier. Zonder dat het jou extra tijd hoeft te kosten.

Deelnamekosten
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WelZijn in de zorg

Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
09.30 - 16.30 uur

Zie voor de eerst volgende
trainingsdatum en locatie:

www.studiearena.nl

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

In contact door aanraking
Inhoud

Accreditatie

Door het doen en ervaren van bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten in deze training, word je je bewust
van je eigen mogelijkheden om echt in contact te
komen. In de training maak je kennis met een aantal
basisprincipes als verbinding, veiligheid en vertrouwen
uit o.a. de Psychomotorische therapie, Haptonomie en
Shantala Speciale Zorg.

Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

In de training komen onder meer de volgende vragen
aan de orde:
Wat is de boodschap achter het gedrag van de cliënt?
	
Wat is de invloed van je eigen lichaamstaal en
houding?
	
Wat heeft de cliënt nodig om in contact te komen
met zichzelf en zijn omgeving?
	
Welke manieren zijn er om in contact komen
met de cliënt?
Wat wil ik bereiken en hoe pak ik dat aan?

Resultaat
Na deze training ben je in staat om op een andere wijze
te kijken naar complex gedrag. Je hebt geleerd bewust
gebruik te maken van enkele basisprincipes om het persoonlijk contact met je cliënt te verbeteren.

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.

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

Over de trainer
Marca van den Broek is bewegingstherapeut en docent
aan de landelijke opleiding Shantala Speciale Zorg.
Zij kwam in 1997 voor het eerst in aanraking met de
Shantala Speciale Zorg gestructureerde aanrakings
methode, 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. Daarnaast is Marca gespecialiseerd in Haptonomie en meer bewegingsgerichte
methodieken als Psychomotorische therapie.

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.

Reactie van enkele deelnemers:
‘Deze training raakt de essentie van mijn
dagelijkse werk. Vooral als het gaat om contact
maken bij situaties met complex gedrag.’
‘Wat een bijzondere training was het! Heb het idee
dat ik door deze manier van benaderen cliënten
beter kan begeleiden en er meer ruimte is voor
echt contact.’

M E E R I N F O R M AT I E : K L I K H I E R
Jouw scholingsagenda voor 2021
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TRAINING

Muziek als waardevol instrument
in de dagelijkse zorg

Muziek ontwapent, verbindt, ontroert, troost, zet mensen
in beweging en roept herinneringen op. Muziek is een
krachtige ‘instrument’ om in je dagelijkse werk echt contact
te maken de persoon met dementie. Maak kennis met de
wondere wereld van de muziek!

Praktische informatie
Studieduur:
Tijdstip:

1 dag
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.
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WelZijn in de zorg

Inzet van muziek bevordert het
leefplezier van de bewoners!
Muziek maakt mensen met dementie ‘wakker’, actiever
en toegankelijker. Door bewust muziek in te zetten
worden de dagelijkse zorgmomenten, bijvoorbeeld het
wassen, aankleden en naar bed gaan, eenvoudiger.
Ook kan muziek een positieve invloed uitoefenen op de
stemming van de bewoner en de sfeer in de huiskamer.
Samen muziek maken bevordert het contact en heeft
een belangrijk effect op zowel het leefplezier van
mensen met dementie als jouw werkplezier.

Inhoud
Het goed inzetten van muziek tijdens de dagelijkse zorg
vraagt wel een gedegen aanpak. Ben je benieuwd hoe
je hier zelf mee aan de slag kunt? Dan is deze training
interessant voor jou!
In de training komen onder meer de volgende vragen
aan de orde:
 elke invloed heeft muziek op de bewoner met
W
dementie?
Welke mogelijkheden en momenten zijn er om muziek toe te passen in de dagelijkse zorg?
Welke muziek werkt het beste en waarom?
Hoe achterhaal je de persoonlijke muzieksmaak van
de bewoner?
Hoe betrek en activeer je jouw bewoners / cliënten?
Welke hulpmiddelen heb je nodig?

activeren. Het programma van de training sluit zoveel
mogelijk aan bij jouw praktijksituatie, zodat je direct met
de nieuwe kennis aan de slag kan.

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 de
bewoner kunnen verbeteren. Het is niet vereist dat je zelf
een muziekinstrument bespeelt.

Accreditatie
Voor actueel overzicht accreditatie verwijzen we graag
naar onze website. Na afloop van de training ontvang je
een deelname-certificaat.

Over de trainer
Manon Bruinsma is voorzitter van Music & Memory,
neurologisch muziektherapeut bij Muzis en verpleeghuis
Inovum. Manon is een energieke en inspirerende trainer
voor StudieArena en verzorgt regelmatig workshops op
onze Congresparades.

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.

Resultaat
Na afloop van de training ben je in staat muziek in te
zetten gedurende jouw dagelijkse werkzaamheden. Je
krijgt praktische informatiebladen en muzieklijsten mee,
waarmee je stap voor stap de juiste muziek voor een
bewoner kunt achterhalen, samenstellen en inzetten.
Daarnaast heb je geleerd hoe je door middel van muziek
contact kunt maken en bewoners kunt betrekken en
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WelZijn in de zorg

Stel je programma
samen uit 25 sessies!
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Voor kwetsbare mensen zorgen is bijzonder. Het liefst wil je zo goed mogelijk
afstemmen op hun persoonlijke wensen en verlangens. Je kan zoveel bijdragen
aan een waardevolle invulling van de dag en de kwaliteit van hun leven!
Speciale aandacht zou uit moeten gaan naar wat cliënten nog wel kunnen en hoe zij verbonden kunnen
blijven met zichzelf en hun omgeving. Waardoor zij gevoelens van blijheid, tevredenheid en erbij horen
kunnen ervaren. In je dagelijkse werk is het soms een uitdaging. Want hoe kan je het beste aansluiten bij
jouw cliënten, ook als de zorg steeds zwaarder wordt? En wat vraagt dit alles van jou als zorgprofessional?
Deze vragen staan centraal op de Dag van de activiteitenbegeleiding. Een uniek evenement met een mix
van inspirerende presentaties en een belevingsparade vol met kennis- en ervaringssessies. Beleef, ervaar
en oefen hoe jij het verschil kunt maken!

AC TIVE R E N & BE WEG E N • BE J EG E N I NG & CO NTAC T
KUNST & CR E ATI E F • Z I NTU IG E N & G E D R AG
LE R E N & PE R SOO N LI J K E O NT WI K K E LI NG • COM PLE M E NTAI R E ZO RG

Meer informatie: W W W . S T U D I E A R E N A . N L
WelZijn in de zorg

T 035 -785 60 20
info@studiearena.nl / www.studiearena.nl

Ontwerp: Van Lint in vorm (9259)

Kijk voor ons actuele aanbod en meer
informatie op www.studiearena.nl

Training
Bewegen als onderdeel van
de dagelijkse zorg

Training
Anders kijken naar complex
gedrag

Training
Dans en kunst van het
bewegen

Training
De kunst van het echt contact
maken

Training
Bewegen aan tafel en in
de (rol)stoel

Training
Visuele problemen
bij dementie

Training
Samen koken en lekker eten
in de zorg

Training
Gedrag en invloed van
omgevingsprikkels

Training
Zingeving en werken vanuit
levensverhalen

Training
Persoonsgerichte benadering
bij complex gedrag

Training
Muziek als waardevol instrument in de dagelijkse zorg

