Unieke en
exclusieve
nascholing
met bijzonder
programma

Excellent Course ‘Kunstenmakers’
Ontdek de diepere zorgbehoefte van
mensen met dementie door kunst
2 dagdelen (van 14:00 - 21:00 uur) - 9 accreditatiepunten Inclusief locatiebezoeken, diner, netwerkborrel en bijzondere
presentaties - Fysieke nascholing
www.zbvo.nl/kunstenmakers

Een onvergetelijke beleving die op
een bijzondere manier verdieping
biedt in dementie.
Op zoek naar een unieke nascholing over dementie?
Doe dan mee met de enerverende Excellent Coursenascholing ‘Kunstenmakers’ van de ZBVO Academy.
Deze boeiende cursus kan je als zorgverlener in de
ouderenzorg niet missen!
Patiënten met dementie moeten veel opgeven. Kunst
beoefenen of aanschouwen kan dan een lichtpunt
bieden, zowel voor de patiënt als de behandelaar. In
deze tweedelige cursus zoomen we in op de medischwetenschappelijke kant van expressie van patiënten
door middel van kunstvormen: Wat zegt een patiënt
nu echt, al is dat soms zonder woorden? En wat kan jij
er, als zorgverlener, mee?
Programma
•

•

Dinsdag 22/09/2022 - 4 accr. punten
Schilderkunst en literatuur als stille signalen
Art & Dining Dordrecht - 14:00 – 21:00 uur
Deelname fee: €375,Zaterdag 05/10/2022 - 5 accr. punten
Muziek en dans als uitlaatklep
Evoluon Eindhoven - 14.00 - 21.00 uur
Deelname fee: €375,COMBI-AANBIEDING: Schrijf je in voor beide
dagen voor slechts €599,- i.p.v. €750,Mis het niet!
Geaccrediteerd voor huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde, verpleegkundig
specialisten en physician assistants. Maximaal
40 deelnemers per dag.
Ga naar zbvo.nl/kunstenmakers voor meer
informatie. Heb je vragen? Stel ze gerust via
info@zbvo.nl

In kunstbeoefening door patiënten zitten namelijk
meer verborgen aanwijzingen dan je zou denken.
Daarbij gaan we onder meer in op:
- Wat je kan afleiden uit de kunstbeoefening door
patiënten ten behoeve van de behandeling van
dementie?
- Welke signalen passen bij de medische conditie/
persoonlijkheid en evt. bijbehorende problematiek?
- De vertaling van alle signalen in een adequatere
behandeling van het ziektebeeld en/of prettigere
omgang?
- Hoe reageert de patiënt op de tegemoetkoming aan
(onbewuste) onvervulde behoeften?
Je gaat leren hoe je beter én kritischer kan kijken
naar de signalen tijdens kunstbeoefening door de
patiënt zodat je het om kan zetten in passendere en
persoonlijke zorg. Daarnaast trainen we je om goed
en tussen de regels door te luisteren zodat je de échte
behoefte van de patiënt ziet. Tenslotte gaan we deze
informatie omzetten zodat je benadering past bij de
patiënt.
Je krijgt gastlessen van o.a.:
• Operazangeres Maartje de Lint
• Hoogleraar Letteren en Kunst en Prof. Aging
Studies Aagje Swinnen
• Kunsthistorica Vanessa van´t Hoogt
• AIOS Ouderengeneeskunde en dichteres Monique
van den Berg
• Muziektherapeute en -onderzoekster Annemieke
De Vries
• Danstherapeut Ellen Jacobs-van den Berg
Daarnaast neem je deel aan o.a. een workshop in
stemgebruik en visual thinking strategies.
Op bijzondere locaties ontdek je de wetenschappelijke
relatie tussen dementie en signalen uit
kunstbeoefening. Tussen de gastlessen en workshops
zorgen we voor een luxe en inspirerend diner. Na
afloop hebben we een gezellige netwerkborrel met
alle deelnemers van deze nascholing.

