Leertraject somatiek
voor verzorgenden
De zorg voor ouderen is de laatste jaren flink veranderd. Verzorgenden krijgen
steeds meer te maken met situaties waar ze niet (voldoende) voor zijn opgeleid.
Door het leertraject somatiek voor verzorgenden kunt u uw kennis
opfrissen/aanvullen en zich zo verder bekwamen in de zorg voor het lichamelijk
welbevinden in relatie tot de ziektebeelden van de cliënten in de ouderenzorg.
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We krijgen steeds meer vragen voor
een leertraject over kennis en inzicht in
somatische ziektebeelden en de
gevolgen daarvan voor de zorg. Met het
leertraject Somatiek voor verzorgenden
voorzien wij in deze behoefte.
Via het inzicht in de belangrijkste
ziektebeelden gaan we met name in op
de
zorg voor
het
lichamelijk
welbevinden van cliënten.
Wordt deze zorg als goed ervaren, dan
ontstaat
er ook
ruimte voor
participatie, mentaal welbevinden en
woon- en leefomstandigheden. Per
somatisch ziektebeeld zoomen we in op
het lichamelijk welbevinden van de
cliënt en bespreken we van daaruit de
andere drie domeinen. Hieraan
verbinden we de meest voorkomende
doelen en activiteiten.
Doelgroep
De inhoud en de aanpak zijn afgestemd
op gediplomeerde verzorgenden niveau
3 (of gelijkwaardig opleidingsniveau).
Andere doelgroepen kunnen in overleg
deelnemen op basis van maatwerk.
Hedendaagse aanpak
Het leertraject wordt uitgevoerd in een
samenhangend
geheel
van
bijeenkomsten en (samenwerkend)
leren via internet in een VLC. Hierdoor
is
sprake
van
een
groot
opleidingsrendement en relatief minder
verletkosten.
De inhoud van het programma is
gebaseerd op de meest voorkomende
somatische ziektebeelden in de VVT.
Het leertraject bestaat uit een

startbijeenkomst en vervolgens afwisselend
begeleid leren via de VLC e-learning omgeving
en zes bijeenkomsten van ieder een dagdeel.
Inhoudelijk is het programma opgebouwd op
basis van de volgende thema’s:
1: Basiskennis oud worden
 Oud worden
 Biologische, cognitieve en
psychosociale veroudering van het
lichaam
 Pathologische veroudering
2: Hart en longen
 Hartfalen
 Vaatlijden; arteriosclerose, trombose
 COPD
 Longontsteking
3: Neurologie
 CVA en Tia
 Ziekte van Parkinson
 ALS/MS
4: Interne ziektebeelden
 Obstipatie, diarree, ileus
 Diabetes mellitus
 Oncologische ziekten.
5: Bewegingsapparaat
 Reumatoïde artritis
 Artrose
 Osteoporose
 Revalidatie na chirurgische ingreep
6: Rondom levenseinde
 Zorgpad stervensfase
 Vocht, voeding, versterven
 Begeleiding cliënt en omgeving
 Veel voorkomende zorgbehoeften

Wijze van leren
De cliënt en zijn naasten vormen, met
hun vragen, wensen en behoeften, het
middelpunt van het leertraject. Wij
werken vanuit het Waarderend
Perspectief en zien de praktijk als de
meest krachtige leeromgeving. De
cursist gebruikt voortdurend eigen
ervaringen en vraagstukken uit de eigen
werksituatie om met en van elkaar te
leren. We gaan uit van inhoudelijke
kennis en inzicht en combineren dat
met het zorgleefplan. De vier
domeinen, gebruiken we expliciet als
hulpmiddel om het geleerde direct toe
te passen in de praktijk. Met behulp van
de
web
leeromgeving
hebben
deelnemers de mogelijkheid om
onderling met elkaar en de begeleider
in contact te zijn, elkaar feedback te
geven, informatie en beeldmateriaal te
bestuderen en opdrachten te maken.
Juist in het maken van de verbinding
tussen de cursist, de werkcontext, de
organisatie en de trainer zijn wij sterk.
De
groepsgrootte
voor
de
leerbijeenkomsten is maximaal 15. Het
is mogelijk om meerdere groepen
parallel aan het leertraject deel te laten
nemen.
Leerinhoud en praktijkopdrachten
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Het werken aan praktijkopdrachten
wordt ondersteund door het verwerken
van vakinhoudelijke kennis (waaronder
anatomie en pathologie).
Met de praktijkopdrachten tonen de
deelnemers aan wat zij hebben gedaan,
hoe zij dit hebben gedaan en welke
ontwikkeling zij hebben doorgemaakt.
.
Certificaat
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Na het volgen van het volledige
leertraject krijgen de deelnemers een
certificaat.
Planning
Samen met u maken wij een planning,
waarbij de bijeenkomsten om de drie
weken worden gepland en er in de
tussenliggende periode gewerkt wordt

aan verwerkings- en praktijkopdrachten.
Het leertraject kent een doorlooptijd van
ongeveer een half jaar.
Investering
Uitgaande van een incompany traject
waar 30 deelnemers in twee parallelle
groepen van 15 personen aan deelnemen
bedraagt de investering ongeveer € 750,per deelnemer.
Op aanvraag maken wij een offerte.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Bureau G&D,
tel. 0416 651666 of mailen naar
m.gerritzen@gdnet.nl
Bureau G&D
Bureau G&D is een door de VVT branche
erkende opleidingsorganisatie voor de
GVP- en de EVV-opleiding.
.
Bureau G&D biedt onder meer een scala
aan leertrajecten voor medewerkers in
de ouderenzorg:
 Anders kijken; mensen met dementie
zien vanuit een menselijk en
professioneel perspectief.
 Gespecialiseerd Verzorgende
Psychogeriatrie (GVP). Branche
erkende opleiding.
 Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
(EVV). Branche erkende opleiding.
 Coördinatie van zorg. Afgestemd op
de competenties van
zorgcoördinatoren.
 Train de intervisor. Wij leiden uw
eigen intervisoren op.
 Omgaan met onbegrepen/complex
gedrag voor verzorgenden.
 Individuele coaching en
groepssupervisie

