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Trainingen 
 
DAZ verzorgt vanaf heden verschillende trainingen aan de hand van beide boeken.  Wij geven 
de trainingen zowel aan professionals in zorg en welzijn, als aan mantelzorgende familieleden 
en vrijwilligers. DAZ heeft een netwerk van ervaren trainers en bouwt dit verder uit. We 
verzorgen deze trainingen in het hele land. De trainingen zijn altijd een combinatie van 
kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden.  
 

De ‘Had-ik-het-maar-geweten’ training: 
Een basistraining van 5 dagdelen voor moderne dementiezorg die zich 
met name richt op wat mensen met dementie nog wel kunnen. Aandacht 
wordt besteed aan: 
 Achtergronden van het ziektebeeld 
 Visie op zorg en zorgverlening 
 Gedrag en houding van zorgverleners en/of familie 
 Communicatie 
 Omgang met gedragsverandering 
 Aanpassingen van de leefomgeving en moderne hulpmiddelen 
 Activiteiten 
 Mantelzorg en familiezorg  
Zowel voor zorgverleners als familieleden. 
 

 
De ‘(Op)nieuw-geleerd-oud-gedaan’ training: 
Deze training van 5 dagdelen richt zich helemaal op het lerend vermogen 
van mensen met dementie. Aandacht wordt besteed aan: 
 De werking van de hersenen en de aantasting door dementie 
 Verschillende vormen van leren 
 De visie op het lerend vermogen en de resultaten daarvan 
 De kunst van het verleiden en andere communicatievormen 
 Zelfredzaamheid 
 Omgang met moderne hulpmiddelen 
 Afleren van probleemgedrag 
 Aanpassingen van de fysieke omgeving 
 Invloed van het sociale netwerk 
Zowel voor zorgverleners als familieleden. 
 

Naast deze basistrainingen over de omgang met dementie en het toepassen van het lerend 
vermogen van mensen met dementie, verzorgen wij ook trainingen op maat bij zorg- en 
welzijnsinstellingen. Op uw verzoek ’lopen’ wij desgewenst mee op een afdeling, om 
vervolgens in overleg met u op basis van uw wensen en onze waarnemingen een specifieke 
training te verzorgen.  
 
Kent u een groep collega’s, familieleden of andere belangstellenden voor deze trainingen, 
neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek.  
 

035-6220336 of info@anderszorgen.nl 


