Dementie bij ouderen met een verstandelijke beperking
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil je meer inzicht krijgen in de specifieke begeleidingsbehoefte van de oudere, dementerende cliënt met een verstandelijke
beperking? Dan is deze cursus echt iets voor jou.
Dementie bij ouderen met een verstandelijke beperking komt steeds vaker voor. Net als anderen hebben deze cliënten
ondersteuning en begeleiding nodig die bij hen past. De behoefte aan ondersteuning verandert wanneer de cliënt oud of
dement wordt, omdat dit gepaard gaat met allerlei lichamelijke en psychische veranderingen. Het is belangrijk om de
symptomen die hierbij horen te (her)kennen, zodat je steeds de juiste zorg en begeleiding kunt bieden.

Inhoud
Tijdens deze training verdiep je je in de meest actuele kennis op het gebied van psychogeriatrische ziektebeelden. Je
maakt kennis met een aantal nuttige observatie instrumenten. Je oefent in je eigen beroepspraktijk
begeleidingsvaardigheden die je inzet bij de ondersteuning van de psychogeriatrische cliënt met een verstandelijke
beperking. Dit is een competentiegerichte training waarbij het werkveld een grote inbreng heeft. Onderstaande
competenties zijn het uitgangspunt:
inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie
beroepseigen gedrag van de professie
problemen signaleren en oplossen
zorgvernieuwing en beleid
De volgende onderwerpen komen aan bod: algemene kennis psychogeriatrie bij ouderen (met een verstandelijke
beperking), herkennen van symptomen die horen bij het dementeringsproces, benaderingswijzen,
begeleidingsvaardigheden en praktijkopdracht en terugkoppeling vanuit de eigen beroepspraktijk en intervisie.

Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

middag, avond

Startdata:

Incompany incompany (in overleg)

Toelating
Deze training is een maatwerktraject voor organisaties, individuele instroom is helaas niet mogelijk.

Studielast
Studieduur

3 dagdelen

Leeruren

9 lesuren (3 dagen) en circa 6 uur zelfstudie per week

Lesmoment

nader te bepalen, schoolvakanties vrij

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

maatwerk

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:

maatwerk

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:
Subsidies voor deze opleiding
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Check hier alle subsidiemogelijkheden

Examen
Er is geen afsluitend examen.

Diploma
Als je de training met voldoende resultaat afsluit ontvang je een bewijs van deelname van ROC Friese Poort
Bedrijfsopleidingen.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

