
ONDERZOEK  

Active Ageing is specialist in:  

 Het ontwikkelen van aangepaste E-
health toepassingen zoals digitale technologie die 
personen met dementie en hun mantelzorger 
ondersteunt. 

 Het uitwerken van innovatieve woonzorgvormen, 
bijvoorbeeld een lokaal project in samenwerking 
met de buurt rond nieuwe woonvormen. 

 Het ontwerpen van opleidings- en 
trainingsprogramma’s op maat; een 
bewegingsprogramma voor ouderen met 
spiervermoeidheid is een voorbeeld hiervan. 

 Het aanpakken van agressie in de ouderenzorg. 

 Het versterken van ouderen en het zorgberoep op 
de arbeidsmarkt. 

 De methodiek van levensecht leren; zorgverleners 
ervaren hoe het is om te leven met dement 

DIENSTVERLENING 

Via onze dienstverlening geven we onze expertise terug 
aan de samenleving door het organiseren van 
studiedagen, seminaries en vormingen. Steeds meer 
organisaties vragen dienstverlening die nauw aansluit bij 
de directe behoeften van hun medewerkers. Als antwoord 
op deze vragen verzorgen we vorming op maat.  

 

 
www.ucll.be/activeageing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan individueel op de campus LiZa of op de eigen 

locatie indien een groep van minimaal 15 personen 

bijgeschoold willen worden. 

 

Expertisecel Active Ageing 

MOVING  
MINDS 

CONNECTING 
EXPERTISE 

AANBOD 

VTO beleid 
U wordt wellicht ook overspoeld met een heleboel opleidingen, waar 
uw medewerkers enthousiast voor inschrijven, maar wat brengen zij 
terug naar de eigen werkplek, hoe informeren zij de collega’s, hoe snel 
dooft hetgeen ze leerden uit? Sluiten de opleidingen aan bij de missie 
van uw organisatie? Op al deze vragen bieden wij een antwoord in de 
begeleiding van een vormingsplan dat wordt gedragen door alle 
medewerkers van uw organisatie.   
 
Persoonsgerichte zorg voor personen met dementie 
Persoonsgerichte zorg biedt belangrijke handvatten om het 
welbevinden van bewoners met dementie en hun zorgverleners te 
verbeteren. UCLL wil samen met u nadenken over: Wat heeft een 
persoon met dementie nodig om een gelukkig leven te leiden in uw 
organisatie? Kent u zijn/haar behoeften? Hoe speelt u daarop in? 
 

Reflectietool 
De reflectietool is een handig instrument om samen over zorg te 
spreken en om persoonsgerichte oplossingen meer in de praktijk te 
brengen. Aan de hand van de tool gaan we samen op zoek naar een 
manier om werkzorgen te delen.    
 
Geprikkeld door dementie 
Ervaar dementie van binnen uit. Het ervaringsleren brengt de 
leefwereld van een persoon met dementie heel dicht bij jou, als 
zorgverlener.   
 
De schoolstraat 
De schoolstraat is een unieke leerervaring voor medewerkers die zorg 
dragen voor personen met dementie. De deelnemers beleven 
kleinschalige zorg in al zijn facetten. Ze doorlopen een programma van 
twee dagen in een nagebootste woning. 
 

Toolbox omgaan met agressie in de ouderenzorg 
De toolbox omgaan met agressie biedt materiaal zodat je als 
organisatie op een eenvoudige wijze aan de slag kunt in de aanpak van 
agressie tegen zorgpersoneel. De tool bevat methodieken en 
instrumenten gericht op verschillende fasen van een agressie-incident 
voor de verschillende niveaus binnen een organisatie.   
 
Het forumtheater 
Het forumtheater is een theatervorm waar het publiek sterk betrokken 
raakt op de inhoud. Het is dan ook een laagdrempelige manier om 
agressiesituaties bespreekbaar te maken binnen (zorg)teams. We 
beogen met deze vorming een sterk inzicht in de de-escalerende 
houding waarbij we enkele concepten aanreiken in functie van het 
voorkomen van agressie. 

 

 

Contact 
Anne Groenen, onderzoeksverantwoordelijke 
anne.groenen@ucll.be 
Sandra Martin, dienstverleningsverantwoordelijke 

sandra.martin@ucll.be 

 

Tel: 011 180 600 

UC Leuven-Limburg, Campus LiZa 
Schiepse Bos 5 
B-3600 Genk 
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