
            
 

Training:  

‘Basistraining dementie’ 
Gebaseerd op het populaire dementieboek ‘Had ik het maar geweten’ 

 
‘Had ik het maar geweten’ is de afgelopen jaren uitgegroeid tot verreweg het best verkochte 
basisboek over dementie. Het is een breed samengesteld boek, opgebouwd rond 100 
praktische tips. Het boek is geschreven door medewerkers van DAZ. Vanwege de populariteit 
van het boek heeft DAZ inmiddels een basistraining dementie ontwikkeld, die grotendeels 
gebaseerd is op dit boek. Deze basistraining is tot nu toe vooral gegeven aan teams van 
woonzorgcentra en verpleeghuizen. Net als het boek is de training heel praktisch en kent een 
positieve toonzetting, waarbij vooral geleerd wordt te kijken naar wat iemand met dementie nog 
wel kan.  
 
Aanpak 
De training duurt 5 dagdelen. Je krijgt diverse praktische methodes, instrumenten en ideeën 
aangereikt die je kunt inzetten om mensen met dementie zo goed mogelijk te kunnen 
ondersteunen.  
Aan de orde komt onder andere: 

 De werking van het geheugen van de hersenen 

 Verschillende vormen van dementie 

 Communicatie met mensen met dementie 

 Het belang van goed observeren 

 Het levensverhaal en het belang om hier bij aan te sluiten 

 De inrichting van de omgeving 

 Activiteiten met mensen met dementie 

 De invloed van bewegen 

 Gevoelens en emoties bij mensen met dementie 

 Familie en mantelzorg 
Kortom, een heel breed scala aan onderwerpen wordt aangesneden. Hetzelfde geldt voor de 
werkvormen; er worden vele afwisselde werkvormen gebruikt. De training sluit in belangrijke 
mate aan bij de uitgangspunten van belevingsgerichte zorg.  
 
Resultaat 
Na het volgen van de training heb je inzicht in de verschillende vormen van dementie en het 
belang van je eigen handelen voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van betrokkenen.  
 
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 


