Sociale Benadering Dementie in de praktijk

School of Care

Wij helpen zorgprofessionals om hun cliënten met
dementie meer te ondersteunen op psychologisch en
sociaal gebied, en kijken hoe dit is in te passen in hun
werkpraktijk.

De langdurige zorg verandert. Kwaliteit van leven wordt inmiddels
gezien als een belangrijke uitkomstmaat. In de praktijk is het
niet altijd makkelijk om inhoud te geven aan ‘kwaliteit van leven’,
vooral bij dementie. Werkdruk, bezuinigingen en regelgeving
maken het nog ingewikkelder. De School of Care helpt inhoud
te geven aan kwaliteit van leven vanuit de Sociale Benadering
Dementie.

Sociale Benadering Dementie

Bij dementie gaat het niet alleen om de ziekte (medisch domein),
maar ook om hoe iemand met zijn veranderende leven omgaat
(psychologisch domein) en de impact die de ziekte heeft op relaties
(sociaal domein). De drie domeinen beïnvloeden elkaar. Met het
vorderen van de dementie veranderen ook de mogelijkheden
en behoeften van alle betrokkenen, voor ieder vanuit een eigen
perspectief (persoon met dementie, naaste, zorgprofessional).
Dit steeds veranderende samenspel bepaalt de kwaliteit van leven
voor mensen met dementie en hun naasten. Het evenredig verdelen
van aandacht over het medische, psychologische en sociale domein
ten behoeve van de kwaliteit van leven noemen wij de Sociale
Benadering Dementie.

Leren in de praktijk
De School of Care leert u de Sociale Benadering toe te passen
in de praktijk. Door middel van praktijkgestuurd leren gaan
zorgprofessionals:
• onderzoeken hoe zij denken over dementie, cliënten en hun
naasten, het wonen in een verpleeghuis én hoe dat hun dagelijks
handelen beïnvloedt
• nieuwe inzichten verwerven in het perspectief van cliënten met
dementie én hun naasten
• de behoeften van de cliënt en naasten analyseren en samen zoeken
naar oplossingen om nog beter aan die behoeften te voldoen
• samenwerking zoeken met de familie/naasten en vrijwilligers
• de Sociale Benadering een vast onderdeel maken van hun manier
van werken (borgen)
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Scholingsaanbod
De School of Care biedt maatwerk en sluit aan bij specifieke onder
steuningsbehoeften van teams. Vooraf vindt een uitgebreide intake
plaats om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van het team.
Er zijn drie scholingstrajecten, in oplopende intensiteit:
1 collegereeks (interactief programma voor teams met minimale
behoefte aan ondersteuning bij het in de praktijk brengen van de
theoretische kennis)
2 collegereeks aangevuld met verschillende modules (maatwerk per
team)
3 intensief verandertraject (inclusief coaching on the job,
familieparticipatie)
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Welke variant het beste past hangt af van hoe het team functioneert
aan het begin van de scholing.

Meer weten?
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met:
Mark Smit, onderzoeker
Tao of Care/opleider
School of Care

Tao of Care
Zwanenburgwal 206
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020 820 1188 | 06 243 00 643
mark.smit@tao-of-care.nl
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