CommuniCare
De cursus CommuniCare vloeit voort uit het
gelijknamige onderzoeksproject en beoogt de
communicatie tussen de persoon met afasie,
de zorgprofessional en de naasten van de
persoon met afasie te verbeteren. Zodoende
ervaart de persoon met afasie meer regie en
kan de zorg beter worden afgestemd op diens
wensen en behoeften. CommuniCare is een
interventie die incompany aan alle
zorgprofessionals van de betreffende
instelling aangeboden wordt. De interventie
bestaat uit


een training waarin basiskennis en
basistechnieken aangeboden en geoefend
worden.
 het ontwikkelen van situatie specifieke
hulpmiddelen t.b.v. de communicatie met
mensen met afasie.
 ondersteuning voor naasten van mensen met
afasie.
 een implementatieplan dat in samenspraak
met de instelling opgesteld wordt en dat
verbeterde participatie voor mensen met
afasie op de lange termijn borgt.
Zie ook: https://husite.nl/communicare/

Voor meer informatie en aanmelding:
https://www.hu.nl/deeltijdopleidingen/communicare

Zorg voor mensen met
Afasie in de 1e lijn
In deze 2 ½ dag durende cursus wordt vanuit
de veranderende rol van de logopedist
verschillende
behandelmogelijkheden
aangereikt,
waaronder
therapie
ter
verbetering van het spreken en begrijpen,
strategieën ter verbetering van de
communicatie en interventies ten aanzien
van de communicatieve omgeving van de
persoon met afasie. De invloed van veel
voorkomende veranderingen in cognitie,
emotie en gedrag op de diagnostiek en het
effect van de behandeling van afasie wordt
besproken.
Accreditatie bij ADAP: 37 punten
Startdatum: 6 november 2019

Participeren met Afasie
In deze 3 daagse cursus ontwikkelt de cursist
een instrument om in samenspraak met de
persoon met afasie, diens leven met afasie in
kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan
vastgesteld worden wat de belangrijkste
belemmeringen zijn om te participeren en
kunnen concrete doelen gesteld worden om
participatie te verbeteren. Als onderdeel van
de cursus gaat de cursist met een persoon
met afasie uit de eigen werksetting in gesprek
over diens leven met afasie, met behulp van
het ontwikkelde instrument. In de
daaropvolgende cursusdag worden de
ervaringen van de cursisten besproken, casus
gepresenteerd en mogelijkheden tot
interventie doorgenomen.
Accreditatie bij ADAP: 70 punten
Startdatum: 2 maart 2020

Voor meer informatie en aanmelding:
https://www.hu.nl/deeltijdopleidingen/zorg-voor-mensen-met-eenafasie-in-de-eerste-lijn
De data voor 2020 worden, zodra deze bekend
zijn, gepubliceerd op bovengenoemde site.

Voor meer informatie en aanmelding:
https://www.hu.nl/deeltijdopleidingen/participeren-met-afasie

