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Omschrijving van de cursus:
Voor zorgboeren die in hun werk betrokken zijn bij mensen met een Niet Aangeboren
Hersenletsel
Inleiding:
Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op cognitief, emotioneel en
gedragsmatig gebied ontstaan. Deze veranderingen beïnvloeden de dagelijkse
leefsituatie van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun directe omgeving.
In Nederland is er meer en meer aandacht voor deze problematiek. Aan de behandeling
en begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel worden hoge eisen
gesteld, omdat deze groep een complexe zorgvraag heeft.
In dagelijkse werksituaties lopen mensen tegen vragen en problemen aan waarop ze
nog geen antwoord kunnen geven.
Omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel vereist dan ook specifieke
deskundigheid.
In de cursus gedragsveranderingen van mensen na het ontstaan van Niet Aangeboren
Hersenletsel biedt medewerkers de mogelijkheid hun deskundigheid op dit gebied te
vergroten.
1.1

Deze verkorte cursus bestaat uit tweemodulen.

Module 1: Achtergronden van niet-aangeboren hersenletsel
Doel:
De cursus biedt een hechte basis voor deskundigheid. Door basaal inzicht in de werking
van de hersenen en de hersen-veranderingen bij beschadiging ontstaat een gefundeerde
kijk op specifiek gedrag.
Het doel van de cursus is de begeleiding af te stemmen op de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de cliënten die werken bij een zorgboerderij.
Inhoud:
Bouw en werking van de hersenen
Functie van de hersengebieden
Stoornissen als gevolg van hersenletsel
Herstelmogelijkheden
Beperkingen en handicaps
Gevolgen voor het dagelijks leven
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Module 2: Omgaan met specifiek gedrag
Doel:
De deelnemers leren op basis van observatie en analyse van gedrag hoe ze specifiek
gedrag van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel positief kunnen beïnvloeden.
Daarnaast leren ze reacties te herkennen die kunnen duiden op verwerking zowel bij
getroffene als bij partner, familie en daarbij hun positie te bepalen.
Inhoud:
Observeren, interpreteren en concluderen
Samenhang tussen klacht en hersenletsel
Vormen van specifiek gedrag
Positief beïnvloeden van specifiek gedrag
Verwerkingsprocessen, hersenletsel en coping
Positie van de begeleider/verzorgende bij verwerking
1.2. Competenties:
Een deelnemer kan na de cursus:
De belangrijkste oorzaken en gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel schetsen.
In overleg met collega’s een profielschets maken of helpen maken van een cliënt met
NAH.
In de begeleiding adequate keuzes maken die geënt zijn op inzicht in de specifieke
dynamiek die in gedragingen, emoties en verwerkingsreacties zichtbaar zijn.
1.3. Organisatie:
De cursus wordt gegeven door deskundige docenten.
De modulen worden gegeven op zowel MBO als op HBO niveau. Vooraf vindt overleg
plaats met de organisatie welk niveau het best bij de deelnemers past.
De cursus wordt gegeven in company en bestaat uit maximaal 15 deelnemers.
1.4. Eindtermen:
Wat is te verwachten van de mensen die een verkorte cursus hebben gevolgd:
Na deze 4 avonden is er een basis inzicht in de oorzaken en gevolgen van hersenletsel
en het gedrag wat daarvan het gevolg is.
De zorgboer is in staat om de begeleiding aan de mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel op deze inzichten af te stemmen.
1.5. Afsluiting:
De cursus wordt afgesloten waarna een certificaat wordt uitgereikt.
Norm voor aanwezigheid is minimaal 3 cursusavonden.
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