
Zorgen voor jezelf
27/04 om 13u30

Escapegame: "de tuin van Victoria"
15/04 om 13u30

Anders kijken naar palliatieve zorg
1/03 om 13u30

Animatieve grondhouding en 
zinvolle dagbesteding
15/06 om 13u30

1/10 - 15/10 - 29/10 - 17/12 (namiddag)
Locatie: ECD brOes, Brussel

Voor meer informatie en inschrijvingen:

paradox@dementie.be
www.dementie.be/paradox

Met de escapegame maak je op een ervaringsgerichte manier
kennis met de wereld van dementie. Het spel helpt je dementie
beter te begrijpen. De ervaringen van de deelnemers vormen
het vertrekpunt voor nabespreking en dialoog rond dementie. 

Heb je de opleiding referentiepersoon dementie afgerond en
heb je honger naar meer informatie, bijscholing en intervisie?
Neem deel aan de terugkomdagen: vier boeiende dagen met
diverse thema's die je de nodige ondersteuning bieden. 

Opleidingen

Vormingsoverzicht 
ECD Paradox 

Terugkomdagen voor 
referentiepersonen dementie

Deze vierdaagse opleiding richt zich naar mensen die willen
kennis maken met de wereld van dementie op een gebundelde
en diepgaande manier. In de vier dagen leer je over de
medische aspecten, de belevingswereld en communicatie,
moeilijk hanteerbaar gedrag, familie en juridische aspecten. De
vierdaagse wordt afgesloten met een namiddag casuïstiek. 

BASISREEKS
11/03 (online): je functie waarmaken
11/05: communicatie in de zorg
7/09: verborgen zorgvrager
7/12: hoe hou ik het vol? 

   Over los laten en zorg dragen

Kennis maken met een toolbox die jou en jouw organisatie
helpt als ondersteuning om vroegtijdige zorgplanning,
palliatieve zorg en levenseindezorg kwaliteitsvol te integreren
binnen jouw organisatie. Je krijgt een overzicht van de
beschikbare documenten en tips hoe je er mee aan de slag kan
gaan binnen jouw organisatie.

Vormingsnamiddagen

VERDIEPENDE
2/03 (online): nachtelijke onrust
20/05: seksualiteit en intimiteit
14/09: jongdementie: 
           gewoon of ongewoon
14/12: thema in te vullen volgens 
           noden van de groep

23/03: medische aspecten
30/03: de belevingswereld van de persoon met dementie
20/04: juridische aspecten & omgaan met familie
27/04: omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag & casuïstiek 

Opleiding tot 
maaltijdcoach dementie
Deze opleiding loopt in 2021 in samenwerking met ECD brOes

Maaltijdcoaches dementie zijn personen die binnen de
organisatie als aanspreekpunt fungeren, om na te denken over
en het implementeren van een kwaliteitsvol beleid rond
maaltijdzorg, samen met een deskundig team. De opleiding
bestaat uit drie volledige dagen en één halve dag. Tijdens deze
dagen verwerf je kennis en inzicht, maar krijg je ook tools en
bagage om jouw collega's te ondersteunen en coachen. 

Vind jij de juiste balans tussen draagkracht en draaglast? Ken
je de stappen tot zelfzorg en neem je de tijd om te reflecteren?
Je leert tijdens deze vorming hoe je je vaardigheden in de zorg
kan versterken, en in het bijzonder in het werken met personen
met dementie. 

Hoe pas je activiteiten aan zodat ze tegemoet komen aan de
noden? We vertrekkend vanuit de belevingswereld van de
persoon met dementie. Samen gaan we op zoek hoe we de
zorg kunnen afstemmen op de persoon met dementie zodat de
kwaliteit van leven, het algemeen welbevinden, bevorderd
wordt. 

Agressie
28/09 om 13u30

Tijdens deze vorming staan we stil bij wat ‘agressief gedrag’ nu
eigenlijk is en wanneer we echt spreken van agressie. Van waar
komt dit gedrag en wat is de relatie ervan met dementie? Je
krijgt tips en handvatten aangereikt hoe je dit gedrag een
plaats kan geven en hoe je ermee kan omgaan. Na deze
vorming sta je alvast sterker in je schoenen en heb je een
brede kijk op het begrip ‘agressie bij personen met dementie’.

Wijzigingen in activiteiten zijn steeds mogelijk

Diepgaande vierdaagse 
rond dementie

2021


