2019.09 Leren van de clown - Module
Nee, zorgverleners moeten niet de clown gaan uithangen. Maar er valt wel bijzonder veel te leren uit de communicatie van deze ‘entertainers
van de lach en de traan’.
De dramatherapeuten van de Demiclowns helpen zorgverleners om terug contact te vinden met personen met dementie.
Optimum C organiseert dit voorjaar een vierdaagse module ‘Leren van de clown’ voor professionals die zorg dragen voor ouderen met
dementie.
Programma:
Dag 1 Basishouding
Wat is de beste basishouding van een hulpverlener in het geriatrisch werk. Wat kunnen we leren van de clown in de omgang met personen
met dementie? Een ervaringsgerichte dag vol concrete tools.
Dag 2 + dag 3 Communiceren
Een diepgaande focus op interactie met alle vormen van verbale en non-verbale communicatie tussen jou als zorgverlener en de persoon met
dementie: contact maken, signalen begrijpen en gepast reageren. Twee interactieve dagen rond de essentie van menselijke communicatie.
Dag 4 Fantasie en dementie
Fantaseren kun je leren! Ontdek waarom fantasie verbinding mogelijk maakt met personen met dementie. Gebruik je fantasie en duik in het
verhaal van een bewoner. Leer zijn/haar taal begrijpen én spreken! Een heerlijke en sprankelende afsluiter van de module.
Deze module is een must voor iedereen die een hart heeft voor ouderen met dementie!
Andere mogelijkheden:
Verkies je enkel in te schrijven voor dag 1, ga dan naar https://www.optimumc.be/optimumc/vorming/201909-leren-van-de-clown-basishouding
Verkies je in te schrijven voor dag 2 + 3, ga dan naar https://www.optimumc.be/optimumc/vorming/201910-leren-van-de-clown-communiceren
Verkies je enkel in te schijven voor dag 4, ga dan naar https://www.optimumc.be/optimumc/vorming/201912-fantasie-en-dementie

Thema: Dementie, Zorg
Doelgroep: Kine, ergo en logo, Verpleegkundigen, Zorgkundigen,
Animatoren
Prijs: ex. 21% btw
€144,50/dag x 4
Aantal cursisten: 12
Locatie: Kasteel Ter Ham
Duur van de opleiding: Een module van 32u met educatief verlof!
Extra info: Lunch is inbegrepen.
Vormingsdata:
Dag1
dinsdag, 17 september, 2019 - 09:00 tot 17:00
Dag2
dinsdag, 22 oktober, 2019 - 09:00 tot 17:00
Dag3
maandag, 18 november, 2019 - 09:00 tot 17:00
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Dag4
dinsdag, 3 december, 2019 - 09:00 tot 17:00

Alle praktische info (data, kostprijs, locatie) vind je op: https://optimumc.be/optimumc/vorming/201909-leren-van-de-clown-module.
Raadpleeg er onze uitgebreide vormingscatalogus.
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