
Star Training:
● korte, eenvoudige leermodules ● zeer toegankelijk 
trainingsmateriaal in verschillende talen (EN, NL, SE, 
IT, RO) ● cursusmateriaal en documentatie verzorgd 
door vooraanstaande dementie experts ● interac-
tief, multimediaal trainingsmateriaal gericht op de 
beleving van gebruikers en ervaringsleren ● infor-
matie over nieuwe technologieën voor toezicht en 
ondersteuning ● toegankelijk en gericht op zorg in 
de thuissituatie ● verspreiding via internet, mobiele 
telefoon en TV ● heeft een online communicatie-
structuur die mantelzorgers, professionals en
experts samenbrengt ● biedt een online platform 
voor zorgverleners in Europa om onderwerpen 
rondom dementie(zorg) te bespreken ● bereikt 
diverse belanghebbenden in de zorg rond dementie 
in Europa door een verbeterde, meertalige online en 
digitale cursus8
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                 HALFGEVORDERD en GEVORDERD

                   EMOTIONELE GEVOLGEN EN VOOR   
                   JEZELF ZORGEN ALS MANTELZORGER

In deze module leert u meer over:

● het belang van goed voor uzelf te zorgen, om de  
   beste zorg aan uw naaste met dementie te 
   kunnen bieden

● de mogelijke nadelige invloed van het zorgen op 
   de psyschishe gesteldheid van mantelzorgers

● hoe u het beste met problemen om kunt gaan

● het belang van het delen van de zorg met 
   anderen

● het inschakelen van professionele 
   begeleiding

                 HALFGEVORDERD en GEVORDERD

                   POSITIEVE EN EMPATHISCHE 
                   COMMUNICATIE

In deze module leert u:

● waarom het belangrijk is te blijven 
   communiceren met mensen in de verschillende 
   stadia van dementie

● het bedrag van mensen met dementie beter te
   begrijpen

● manieren om het leven van mensen met 
   dementie en hun verzorgers te verrijken

● communiceren met mensen met dementie

● communiceren met verzorgers/families

ONLINE TRAINING 
IN DEMENTIEZORG

C mbiwel
buurtwerk

Informatie
Voor informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met:
Joke Bos, leidinggevende AOC De Pijp
tel. 06-10848325 |  j.bos@combiwel.nl

Adres en telefoonnummer
AOC De Pijp
Multifunctioneel buurtcentrum de Edelsteen
Smaragdplein 3, 1074 HA Amsterdam | tel. 020-6624754

In samenwerking met
De Amsterdamse Ontmoetingcentra Noord en De Pijp zijn een 
initiatief van Combiwel Buurtwerk en het VU-Medisch Centrum 
(www.ontmoetingscentradementie.nl). Wij werken samen met 
Amsterdamse ketenpartners op het gebied van zorg en welzijn.

Training modules



               BEGINNER

                 WAT IS DEMENTIE?

In deze module leert u meer over:

● enkele basisfeiten en veel voorkomende 
   misverstanden over dementie
 
● veel voorkomende symptomen

● verschillende typen dementie en 
   kernsymptomen

● hoe dementie verschillende gebieden in de 
   hersenen beïnvloedt

● factoren die de kans op dementie vergroten 
   of verkleinen

               HALFGEVORDED en GEVORDERD

                EEN DIAGNOSE KRIJGEN & 
                WAAROM DAT BELANGRIJK IS

In deze module leert u meer over:

● het diagnostisch proces en de impact daarvan

● beschikbare hulp en ondersteuning

● professionele rollen en vaardigheden en 
   ondersteundende disciplines

Behandelingsvormen:

(a) psychologische en psychosociale 
     behandelingsvormen
(b )behandelingen met geneesmiddelen

                HALFGEVORDERD en GEVORDERD

                 STRATEGIEËN OM MENSEN TE  
                 ONDERSTEUNEN BIJ HET OMGAAN  
                 MET DE GEVOLGEN VAN DENTIE

In deze module leert u meer over:

● de belangrijkste begeleidingsstrategieën in 
   de psychosociale hulpverlening

● psychosociale behandelmethoden

● hoe om te gaan met gedragsproblemen als 
   zorgverlener

● manieren om mensen met dementie te helpen 
   zich cognitief, emotioneel en sociaal aan te  
   passen

● hoe de kwaliteit van leven van mensen met 
   dementie en hun mantelzorgers verbeterd 
   kan worden

● relevante medicamenteuze behandelingen
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2 3                HALFGEVORDERD en GEVORDERD

                EMOTIONELE IMPACT VAN DMENTIE:
                HOE ADAPTATIE EN COPING GEDRAG  
                EN STEMMING BEINVLOEDEN

In deze module leert u meer over:

● waarom gedrags- en stemmingsveranderingen  
   kunnen optreden bij dementie

● strategieën en behandelvormen die deze 
   problemen kunnen verminderen, zoals:
   - manieren om mensen met dementie te 
     begeleiden in het omgaan met de 
     gevolgen van dementie
   - manieren om de kwaliteit van leven van 
     mensen met dementie en hun 
     mantelzorgers te verbeteren

               BEGINNER

L               EVEN MET DEMENTIE

In deze module leert u meer over:

● de persoon met dementie als uniek individu

● het belang van kennis over achtergrond en 
   levensverhaal

● vaardigheden die mensen met dementie 
   behouden ondanks de problemen waarmee 
   zij geconfronteerd worden
 
● de invloed van dementie op families, 
   vrienden en de omgeving, en welke steun 
   nodig is

                HALFGEVORDERD en GEVORDERD

                PRAKTISCHE PROBLEMEN IN HET       
                DAGELIJKS LEVEN & HOE U 
                DAARBIJ KUNT HELPEN
In deze module leert u meer over:

● hoe dementie iedere persoon anders 
   beïnvloedt

● problemen met geheugenverlies en 
   oriëntatie & hoe u daarbij kunt helpen

● probemen met waarneming en herkenning 
   & hoe u daarbij kunt helpen

● taalproblemen & hoe u daarbij kunt helpen
   problemen met het uitvoeren van dagelijkse 

● activiteiten & hoe u daarbij kunt helpen

● woonruimte en omgeving

● wettelijke aspecten van de zorg


