Basiscursus ‘Hersenletsel…en dan?’

Cursus voor professionals die ondersteuning bieden aan mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH).
Elk jaar lopen in ons land circa 160.000 mensen een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op. De
ondersteuning van mensen met een NAH vraagt speciale kennis en vaardigheden. SWZ biedt opleidingen aan
personen die professioneel of vrijwillig ondersteuning bieden aan mensen met hersenletsel. Een van de
cursussen die SWZ aanbiedt en verzorgt is de ‘Basiscursus ‘Hersenletsel… en dan?’ voor professionals’.
Wat heeft de Basiscursus ‘Hersenletsel… en dan?’ te bieden?
Na het doorlopen van de gehele basiscursus heb je zicht op de achtergronden en oorzaken van NAH, de
gevolgen hiervan voor het dagelijks leven van de cliënt met NAH en zijn netwerk. En wat hierbij in de omgang
en begeleiding van belang is. Vervolgens krijg je handvatten om deze inzichten toe te passen in de praktijk en
oefen je hiermee in de praktijkcursus.
De cursus bestaat uit twee onderdelen:
•
Theoretische E-learning
Bij e-learning kan op een zelf gekozen moment, plaats en tempo de theorie van cursus digitaal worden
doorlopen. Deze e-learning is de theoretische basis voor de praktijkcursus. Iedere cursist heeft dus bij
deelname aan de praktijkbijeenkomsten eerst het e-learninggedeelte van de Basiscursus ‘Hersenletsel… en
dan?’ doorlopen.
•

Praktijkcursus onder begeleiding van een docent

De praktijkcursus bestaat uit 2 of 4 bijeenkomsten van 3 uur. De leerstof heeft betrekking op het toepassen
van de theorie in de praktijk. De omgang met en begeleiding aan mensen met een hersenletsel en zijn
systeem staan centraal. Er wordt gebruik gemaakt van casussen en ervaringen. De cursist werkt voor en na de
bijeenkomsten aan (praktijk-)opdrachten.
Aantal deelnemers
15 personen
Data en Tarieven
• In het Opleidingsprogramma vindt u de data en tarieven van de geplande opleidingen waarvoor u zich
kunt aanmelden.
•

Daarnaast bieden we deze cursus ook aan “in company” of “op maat” neem hiervoor contact op met het
informatiecentrum

