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LEERGANG SPECIALISTISCH CONTACTVERZORGENDE PSYCHOGERIATRIE

Leergang: Specialistisch Contactverzorgende Psychogeriatrie.     
- met kennis, betrokkenheid en lef, staan voor betekenisvolle zorg voor je bewoner! -

Deze in company leergang richt zich op de specialistische rol van contactverzorgen-
de binnen een woongroep voor mensen met psychogeriatrische- en gerontopsychi-
atrische complexiteit. De leergang verdiept op het gebied van kennis, vaardigheden 
en het communicatief kunnen overdragen van het geleerde in de praktijk. Een 
gespecialiseerde contactverzorgende houdt zich bezig met alles rondom de zorg 
van de mens met dementie. 

De leergang richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden binnen de 
volgende kerntaken :
-  Het behartigen van kwaliteit van leven rondom psychogeriatrische- en 
 kwetsbare mensen.
-  Het adviseren, coachen en professionaliseren van collega’s en vrijwilligers.
- Het ondersteunen, voorlichten, adviseren en begeleiden van mantelzorg   
 rondom de zorg voor psychogeriatrische- en kwetsbare mensen. 

Naast inhoudelijke kennis brengen we een bewustwording op gang van persoon-
lijke normen, waarden, patronen en vaardigheden. We versterken vaardigheden op 
het gebied van inleven, sensitief ervaren, authenticiteit maar ook in overdracht en 
tegenoverdracht, het ombuigen van weerstanden, persoonlijk leiderschap en me-
thodiek. Aan de hand van beroepscompetenties worden de deelnemers getoetst. 

Resultaat
Na afloop van deze leergang:
- kent u de nieuwe inzichten met betrekking tot psychogeriatrische- en geronto 
 psychiatrische ziektebeelden,
-  kent u de theorieën over hersenontwikkeling en hersendegeneratie en de in 
 vloed hiervan op de mens met dementie,
- heeft u zich verdiept in omgangskundige- en mensgerichte kennis en vaardig- 
 heden en ben u in staat deze toe te passen in de praktijk,
-  bent u in staat voorlichting te geven aan collega’s, vrijwilligers en mantelzorg  
 over omgangskundige benaderingsadviezen en hen deskundig te begeleiden,
-  heeft u uw eigen rol in het proces met en rond de cliënt versterkt, bent u in staat  
 uw functie te vertegenwoordigen en samen te werken binnen een netwerk van  
 deskundigen en leidinggevenden,  
-  heeft u uw eigen kracht als zingevend mens (her)ontdekt, aansluitend bij de  
 belevingswereld en mogelijkheden van de kwetsbare en afhankelijke mens met  
 dementie,
-  heeft u actief en authentiek aan de leergang deelgenomen waardoor u zich  
 bewuster bent geworden van uw vaste patronen en wijze van handelen. 

Criteria
Contactverzorgende werkzaam voor mensen met een psychogeriatrisch   
ziektebeeld en minimaal een jaar ervaring. 
De functienaam Contactverzorgende kan ook gelezen worden als EVV-er,   
Persoonlijk Begeleider, Thuiszorgverpleegkundige, Zorgcoördinator, Buddy of   
een vergelijkbare benaming van de functie. 

Opbouw
De leergang bestaat uit zes modulen, totaal 12 dagdelen*. 

*Op maat kunnen verschillende talent ontwikkelende trainingen* worden inge-
voegd en/of specifieke thema’s die binnen uw organisatie spelen en/of gerelateerd 
zijn aan de functie worden ontwikkeld en ingepast. 
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LEERGANG SPECIALISTISCH CONTACTVERZORGENDE PSYCHOGERIATRIE

Overzicht modulen Leergang Specialistisch Contactverzorgende Psychogeriatrie,  
verdeeld over 12 dagdelen:

1.  Praktijk- en functieverkenning: bewustwording & ontdekking.            
  Mensgerichte en zingevende zorg: zie de mens, niet de dementie.
  Visie, motivatie, houdingsvaardigheden, persoonlijke drijfveren en 
  leersituatie.
  
2.  Psychogeriatrie en gerontopsychiatrie: kennis & kunde.
  Hersendegeneratie herkennen binnen de eigen werksituatie.  
  Fysieke veranderingen en consequenties.
  Passende woon-leefomgeving.  
  Toepassen van methodische hulpmiddelen.
 
3.  Effectieve gespreksvaardigheden.
  Didactisch voorlichten, informatie delen.
  Lichaamstaal, profileren & presenteren.

4.    Persoonlijk leiderschap versus de kracht om te volgen. 
  Overdracht en tegenoverdracht.
  Ombuigen van weerstanden.
  Samenwerken en verbinden.

5.  Communicatiesleutel naar familie en vrijwilligers. 
  Overleg- en onderhandel strategieën. 
  Vaardigheden oefenen in aanwezigheid van acteur.

6.  Reflectie eigen ontwikkelingsproces en specifieke casuïstiek. 
  Toepassen van kennis, vaardigheden en methodiek.
  Welbevinden cliënt/bewoner vertalen naar concrete acties en interventies.
  

Algemene informatie
    
Kwaliteit 
  Mensbeeld werkt via de beroepscode van het NVO2. 
  De trainers staan geregistreerd in het Centraal Kort Beroeps Onderwijs  
  (CRKBO) en beschikken over een VOG bewijs.

Certificaat 
  De deelnemers aan het traject ontvangen een certificaat van Bureau   
  Mensbeeld, indien zij alle van toepassing zijnde modules van het 
  programma hebben gevolgd en de tussentijdse opdrachten succesvol 
  hebben afgerond.

Kosten
  Uw investering in deze modulaire incompany leergang zal op uw specifieke  
  situatie op maat worden afgestemd.


