
            
 

 

Training:  

‘Beïnvloeden van gedrag bij dementie’ 
Gebaseerd op het lerend vermogen van mensen met dementie 

 
Gedragsverandering hoort bij dementie. Hoe is daar slim mee om te gaan? Hoe bereik ik op de 
leukste manier het beste resultaat? Wat is de invloed van mijn eigen gedrag en handelen op het 
gedrag van de persoon met dementie?  Welk gedrag leren wij als begeleiders onbewust aan bij 
mensen met dementie? 
 
Dit soort vragen worden beantwoord in de DAZ-training: Beïnvloeden van gedrag bij dementie. 
Deze training duurt 3 dagdelen. De training is zowel geschikt voor de thuissituatie als voor 
intramurale setting.  
 
Mensen met dementie kunnen nog leren, ook bij gevorderde dementie. Dit blijkt o.a. uit 
wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse zorgpraktijk. Deze training is gebaseerd op dit 
lerend vermogen en spitst zich toe op de vraag hoe begeleiders van de mensen met dementie 
hier zo slim mogelijk mee om kunnen gaan. Het aan- en afleren van gedrag staat centraal. 
Gedrag dat aan de orde komt in de training is onder andere: roepen, agressie, initiatiefloosheid, 
verzameldrang, vaak repeterende vragen.  
 
Natuurlijk zitten aan het beïnvloeden van gedrag van mensen met dementie ook een aantal 
ethische kanten. Uiteraard is in deze training ook hiervoor aandacht.  
 
Aanpak 
Je krijgt diverse praktische methodes, instrumenten en ideeën aangereikt die je kunt inzetten 
om om te gaan met gedragsverandering van mensen met dementie. Je gaat hier ook al tijdens 
de training mee aan de slag, bij voorkeur aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek. In de 
training is veel aandacht voor het belang van goede observaties en interpretaties hiervan. Ook 
wordt geoefend met het formuleren van leerdoelen.  
 
Resultaat 
Na het volgen van de training ben je beter in staat om lastig gedrag van mensen met dementie 
te voorkomen. Als dit zich voordoet, heb je extra vaardigheden tot je beschikking om hiermee 
om te gaan. Hierdoor gaat de kwaliteit van leven van betrokken mensen met dementie erop 
vooruit. Jij krijgt meer plezier in je rol als ondersteuner en begeleider.  
 
Voor wie? 
Deze training is geschikt voor zowel professionals in de dementiezorg als voor vrijwilligers en 
familieleden. Bij trainingen in opdracht van zorg- en welzijnsorganisaties wordt in onderling 
overleg de samenstelling van de groep bepaald.  
Wij verzorgen de training ook met open inschrijving, zodat belangstellenden zich ook individueel 
kunnen aanmelden via onze website.  
 
Belangstelling? Neem gerust eens contact op: 035-6220336 of info@anderszorgen.nl 

www.anderszorgen.nl  

 

DAZ = Praktisch, confronterend, betrokken, inspirerend, vernieuwend 


