
OMGANG PSYCHOGERIATRISCHE PATIENTEN IN HET ZIEKENHUIS

Deze training richt zich op de specialistische omgang die noodzakelijke 
is in de omgang met psychogeriatrische patiënten op een afdeling in het 
ziekenhuis. Naar mate de groep ouderen en daarmee ook het aantal psy-
chogeriatrische mensen stijgt, komen afdelingen in het ziekenhuis steeds 
vaker in aanraking met mensen met dementie. Ziekenhuispersoneel weet 
soms niet adequaat te reageren op bepaalde vragen en gedrag.  

Resultaat
Na afloop van de training:
•	 kent u de nieuwe inzichten met betrekking tot psychogeriatrische 

ziektebeelden,
•	 kent u de theorieën over hersenontwikkeling en hersendegeneratie en 

de invloed hiervan op de mens met dementie,
•	 heeft u zich verdiept in omgangskundige- en mensgerichte kennis en 

vaardigheden en ben u in staat deze te vertalen naar uw werk in het 
ziekenhuis,  

•	 bent u in staat voorlichting te geven aan collega’s en mantelzorg over 
omgangskundige benaderingsadviezen en hen deskundig te begelei-
den, 

•	 heeft u uw eigen kracht als zingevend mens (her)ontdekt, aansluitend 
bij de belevingswereld en mogelijkheden van de kwetsbare en afhan-
kelijke mens met dementie,

•	 heeft u actief en authentiek aan de training deelgenomen en bent u 
zich bewuster bent geworden van uw vaste patronen en wijze van 
handelen.  

Criteria  
Werkzaam in het ziekenhuis waar u in aanraking komt met- of zorg draagt 
voor mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld.  
   
Opbouw 
De leergang bestaat uit zes modulen, totaal 10 dagdelen*. 

*Op maat kunnen verschillende talent ontwikkelende trainingen* worden 
ingevoegd en/of specifieke thema’s die binnen uw organisatie spelen en/of 
gerelateerd zijn aan de functie, worden ontwikkeld en ingepast. 

Overzicht modulen training Psychogeriatrische patiënten in het zieken-
huis, verdeeld over 10 dagdelen:

Praktijk- en functieverkenning: bewustwording & ontdekking.            
Mensgerichte en zingevende zorg: zie de mens, niet de dementie.
Visie, motivatie, houdingsvaardigheden, persoonlijke drijfveren en 
leersituatie.
Psychogeriatrie: kennis & kunde.
Hersendegeneratie herkennen binnen de eigen werksituatie.  
Fysieke veranderingen en consequenties.
Invloed van de omgeving.  
Toepassen van methodische hulpmiddelen.
Effectieve gespreksvaardigheden.
Didactisch voorlichten, informatie delen.
Lichaamstaal, profileren & presenteren.
Vaardigheden oefenen in aanwezigheid van acteur.
Reflectie eigen ontwikkelingsproces en specifieke casuïstiek. 



OMGANG PSYCHOGERIATRISCHE PATIENTEN IN HET ZIEKENHUIS

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 de training 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.

Kerndocenten
Freek Gillissen, provocatief coach/ verpleegkundig specialist VU-Amsterdam
Conny Groeneveld, trainer omgangskunde/geweldloze communicatie
Anja Leunissen, verslavingsconsulent/trainer voor artsen   
Joke van Diest, ervaringsdeskundige/ communicatietrainer/ trainersactrice
Colette Jeuken, opleidingsdeskundige/ communicatietrainer
Arie Berkhof, psychosociaal trainer/ directeur Mensbeeld

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

Mensbeeld is aangesloten bij het 
Trainersplatform, Gcoach en werkt 
volgens de beroepscode van NV02         

Informatie
T  078 69 329 69

info@mensbeeld.nl
KvK 24.34.55.77  


