Geriatrische Revalidatiezorg na CVA:
rollen van de psycholoog
vrijdag 7 februari, 6 maart, 3 april, 24 april
en 5 juni 2020
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INLEIDING
Iedere dag krijgen circa 100 mensen in Nederland een beroerte.

Het merendeel is de gepensioneerde leeftijd ruim gepasseerd. De laatste
jaren is er een toenemende aandacht voor de zorg voor deze cliënten.
Daarbij wordt geprobeerd de mogelijkheden van ziekenhuis, verpleeghuis
en de zorg in het verzorgingshuis of thuis beter op elkaar te laten aansluiten.
Deze vorm van zorg wordt Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) genoemd.
GRZ is een multidisciplinaire vorm van zorg en samenwerking, gericht op
herstel en/of verbetering van functioneren met als doel terugkeer naar de
oude woonsituatie. De bijdrage van de psycholoog aan de GRZ bij CVA is
essentieel. De cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van een
beroerte spelen immers een cruciale rol in het revalidatieproces en de
uiteindelijke mate van zelfredzaamheid en welbevinden van de cliënt.
Dit vraagt niet alleen om gedegen diagnostiek van psychische gevolgen en
gedragsveranderingen, maar ook om passende interventies gericht op de
cliënt en zijn naasten, evenals gerichte samenwerking met andere disciplines
en visie op geriatrische revalidatiezorg.
Doelstelling
Cursisten (1) kennen actuele ontwikkelingen op het gebied van psychologische
diagnostiek en behandeling bij CVA-revalidanten, (2) kennen de verschillende
rollen van de psycholoog in het revalidatie traject, (3) oefenen belangrijke
vaardigheden, en (4) laten zien dat zij het geleerde kunnen vertalen naar de
eigen klinische praktijk.
Doelgroep
Psychologen in de verpleeghuiszorg, die werkzaam zijn in de GRZ na CVA.
Opzet van de cursus
De cursus bestaat uit vijf dagen verspreid over vijf maanden. Door deze
fasering is er gelegenheid voor voorbereidingsopdrachten en oefening in de
praktijk met eigen casuïstiek. Voor iedere cursusdag kan de cursist rekenen
op gemiddeld een dag voorbereiding en zelfstudie. De omvang van de
cursusgroep blijft beperkt tot maximaal 16. Dit geeft ruimte om in te kunnen
spelen op individuele leerdoelen en voor toepassing van verschillende
onderwijsvormen zoals vaardigheidstraining en intervisie.
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Cursusbegeleiding

Drs. Anneke Demmendal, GZ-psycholoog, AxionContinu divisie revalidatie
en herstel, mobiel geriatrisch team
Drs. Anne-Marie Donselaar, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts
geriatrische revalidatie Rivas Zorggroep, Gorinchem en stafdocent GERION
VUmc
Drs. Marion Klaver, gezondheidszorgpsycholoog/cognitief gedragstherapeut
Careyn, locatie Maria-Oord, Vinkeveen
Drs. Ir. Marieke Terwel, GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut,
Basalt Revalidatie in Leiden en Saffier in Den Haag
Dr. Saskia Teunisse, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en
stafdocent GERION VUmc
Reacties van cursisten

- “heel motiverend, mede dankzij inspirerende begeleiding”
- “de rol van de psycholoog in de CVA revalidatie is breder dan ik dacht”
- “verschillende invalshoeken worden belicht en uitgediept”
- “veel ruimte voor vragen en eigen inbreng vanuit de groep”
- “diverse lesvormen en variatie in onderwerpen, erg prettig”
Data : vrijdag 7 februari, 6 maart, 3 april, 24 april en 5 juni 2020
Tijd: 9.30-16.30 uur
Plaats: GERION VUmc, OZW, De Boelelaan 1109, Amsterdam
Kosten: 1375,- euro (inclusief koffie/thee en lunch)
Deelnemers: maximaal 16

Online inschrijven via www.gerion.nl

