
Blijven groeien, samen sterker in zorg voor personen met dementie 

VORMINGSOVERZICHT
ECD PARADOX 2020

Naast het open aanbod kan je ook steeds bij ons terecht voor vormingen op maat bij u in de organisatie. Contacteer ons voor meer info! 

OPLEIDINGEN:

Diepgaande vierdaagse rond 
dementie

Deze vierdaagse opleiding richt zich 
naar mensen die willen kennis maken 

met de wereld van dementie op een gebundelde 
en doorgedreven manier. In de vier dagen leer je 
over de medische aspecten, belevingswereld en 
communicatie, moeilijk hanteerbaar gedrag, familie en 
juridische aspecten. 

Startdatum: 29/09/2020 

Opleiding tot maaltijdcoach 
dementie

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.
In deze 3,5 daagse opleiding verwerf je niet alleen 
kennis en inzicht, maar krijg je ook tools en bagage 
om jouw collega’s te ondersteunen en te coachen.

Startdatum: 10/09/2020 VOLZET!

STUDIEDAGEN:

Inspiratienamiddag: Tijdig 
starten met palliatieve zorg 
in het WZC (bij personen met 
dementie) 

In samenwerking met Palliatieve Zorg Gent-Eeklo. 
 
Datum: 08/09/2020

VORMINGSMOMENTEN:

Aan de slag met
De tuin van Victoria

Je reserveerde de escapegame en kan 
nog wel wat ondersteuning gebruiken 

om deze te begeleiden? In deze train-de-trainer sessie 
leer je de game op te zetten, krijgen je tips hoe je het 
spel kan begeleiden én krijg je tools aangereikt om een 
kwalitatieve nabespreking te voorzien. Natuurlijk kan je 
dat allemaal het beste ervaren door de game ook zelf 
een keer te spelen.

Datum: 24/09/2020

Escapegame
De tuin van Victoria

In dit spel krijg je als hulpverlener op een 
originele manier meer inzicht in de wereld 

van dementie. Aan de hand van puzzels die allemaal een 
link hebben met dementie,  doe je allerhande ervaringen 
op die je doen stilstaan bij de ziekte. Een diepgaande 
en kwalitatieve nabespreking door Expertisecentrum 
Dementie Paradox zorgt ervoor dat je deze ervaringen 
weet om te zetten bij jou op de werkvloer.

Datum: 28/09/2020
 

Intervisie jongdementie

Specifiek voor organisaties die een 
afdeling hebben voor personen met 
jongdementie.  

 
Datum: 24/11/2020

Volg ons op facebook en blijf als 
eerste op de op de hoogte van 
onze activiteiten!

Info en inschrijvingsmodaliteiten:
 
paradox@dementie.be
www.dementie.be/paradox

Wijzigingen in activiteiten zijn steeds mogelijk.


