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Cursussen & Trainingen Zorg & Welzijn / Zorg  

Medewerker kleinschalige dementiezorg 

12 bijeenkomsten van 6 klokuren 
Tijd en plaats in overleg 
 
Voor wie? 
Medewerkers die werkzaam zijn in een kleinscha-
lige woonvorm voor mensen met dementie. 
 
 
Doel 
De cursist bevordert het welzijn van de bewoners 
door eigen regie van de bewoner te onderkennen 
en te respecteren. De cursist reflecteert daarbij 
op het eigen gedrag. 
 
 
Inhoud 
Werken met ouderen met dementie in een klein-
schalige woonomgeving vraagt andere competen-
ties dan de traditionele verzorging. Het lespro-
gramma is ontwikkeld op basis van het compe-
tentieprofiel ‘kleinschalige dementiezorg’.  
 
Het programma is een cross-over van zorg naar 
welzijn. Kleinschalig wonen voor mensen met 
dementie is wonen zoals thuis maar met zorg, 
begeleiding en behandeling. 
 
Onderwerpen die aan bod komen in de cursus:  
 Visie; ik en kleinschalige dementiezorg 
 Wonen en het runnen van een bijzonder huis-

houden 
 Wet- en regelgeving HACCP, BOPZ en Arbo 
 Belevingsgerichte zorg en omgangsadvies 
 Werken vanuit contact 
 Gesprekstechnieken 
 Zorgleefplan; Domeinen Mentaal welbevinden 

en Participatie 
 Kennis van psychogeriatrie en gerontologie 
 Healing environment  
 Zintuigactivering 
 Familieparticipatie en vrijwilligersinzet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 
In een gevarieerd programma leert de cursist te 
kijken over de grenzen van het eigen 
(zorg)beroep. Een vast onderdeel van de cursus 
is een werkbezoek aan een collega en de presen-
tatie daarvan aan elkaar. Er wordt gewerkt met 
activerende werkvormen en met veel beeldmate-
riaal. Er worden zelfingebrachte situaties geoe-
fend met behulp van een trainingsacteur. 
Intervisie maakt integraal deel uit van het pro-
gramma. 
 
 
Vooropleiding/voorkennis 
Verzorgende IG of gelijkwaardig. 
 
 
Thuisstudie 
2-4 uur per bijeenkomst. 
 
 
Afsluiting 
Bewijs van deelname. 
 
 
Vervolgcursussen 
Geen. 
 
 
Bijzonderheden 
Open inschrijving en incompany. 
Voor incompany kan deze cursus in overleg met 
uw instelling op uw specifieke wensen afgestemd 
worden.  
 
 


