Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van
congressen, cursussen en opleidingen.

Groepsdynamica in het verpleeghuis
Groepsgerichte zorg in het verpleeghuis

Woensdag 26 mei 2021

Online!

Programma
09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers
09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde Solis
09:45 - Laten we het vooral gezellig houden - groepsdynamica op uw afdeling
Gerben Bergsma, trainer, coach en adviseur
Wat zijn de principes van groepsdynamiek?
Gedwongen met elkaar samenwonen - soms gaat het goed, soms blijkt het lastig
Welke invloed kunt u als zorgprofessional uitoefenen op de groepsdynamiek? En hoe creëert u
een goed groepsklimaat?
10:45 - Koﬃe- en theepauze
11:00 - Psychiatrie en groepsdynamiek
Hennie Snoeren, trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', opleiding tot
sociotherapeut, ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura
Wat zijn veelvoorkomende psychiatrische ziektebeelden in het verpleeghuis?
Hoe beïnvloedt onbegrepen gedrag de groepsdynamiek?
Wat is normale groepsontwikkeling en wanneer komt hier een (negatieve) verandering in als er
sprake is van een psychiatrische aandoening
Welke interventies kunt u inzetten bij onbegrepen gedrag om de woonkamer voor iedereen
toegankelijk te houden?
Welke psychiatrische ziektebeelden kunnen elkaar (ongewild) beïnvloeden?

12:00 - Culturele diversiteit in de huiskamer
Cor Hoﬀer, cultureel antropoloog en zelfstandig trainer cultuursensitieve communicatie
Welke invloed heeft cultuur op ziektebeleving?
Wat betekenen cultuur en levensstijl voor het wonen en leven in een groep?
Hoe houdt u rekening met de verschillende culturen in uw woonkamer?
Zijn groepsvoorzieningen voor speciﬁeke doelgroepen zinvol?
13:00 - Lunchpauze
14:00 - Praktische lezing 'Rust in de huiskamer'
Gerben Bergsma, trainer, coach en adviseur
Soms zijn er momenten op de huiskamer dat even alles klopt. Al uw bewoners zijn ontspannen,
rustig en goed gestemd. Dat zijn de momenten dat u even in zichzelf verzucht, hier doe ik het
allemaal voor. Helaas komen dit soort momenten soms veel te weinig voor en zijn ze van korte duur.
Onrust, roepen en onderlinge ruzies. Als zorgprofessional heeft u vaak uw handen vol en heeft u het
gevoel dat u nog wel eens achter de feiten aanloopt. In deze praktische lezing staat Gerben Bergsma
stil bij de manier waarop u met uw multidisciplinaire team rust kunt aanbrengen in de huiskamer,
zodat bewoners zoveel mogelijk ontspannen zijn. Thema's die aan bod komen zijn: iedere bewoner
een eigen kader, een goede teamdynamiek bevordert een goede sfeer binnen de bewonersgroep.
Samen maakt u de vertaling van de theorie naar uw eigen bewonersgroep.
16:00 - Einde dag en afsluiting door de dagvoorzitter

