Training “Oor- en oogproblematiek bij ouderen”
Oor- en oogproblematiek bij ouderen is een veelvoorkomend probleem. In deze praktische
training voor professionals in de ouderenzorg staan de volgende onderwerpen centraal:
· basiskennis en –vaardigheden over oor- en oogproblematiek
· kennis van de psychosociale gevolgen
· onderdompeling in de wereld van beperkt zijn in horen en zien
· stapsgewijs de oor- en oogproblematiek in kaart brengen
· herkennen van signalen die duiden op oor– en oogproblemen
· samenwerking met ketenpartners in de regio
· adviezen over een goede bejegening
Voor wie:

Professionals (verpleegkundigen en verzorgenden) werkzaam binnen de
ouderenzorg.
Ook voor ergotherapeuten is deze training interessant. Voor hen is de
training echter niet geaccrediteerd.

Wanneer:

Dinsdag 7 mei 2019

Tijden:

Van 12.30 tot 16.00 uur.

Waar:

GGMD, locatie Apeldoorn
Kanaalstraat 140, 7311 MV Apeldoorn

Trainer

Trudy van de Merbel

Groepsgrootte:

Maximaal 12 deelnemers.

Doel:

Structureel aandacht besteden aan oor- en oogproblematiek draagt bij
aan de kwaliteit van leven. Door te signaleren, simpele handelingen te
verrichten en adviezen te geven, door kennis te hebben van de
beperkingen en aandacht te besteden aan een goede bejegening, is er
veel winst te behalen.

Kosten:

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Extra informatie:

· Bij deze training is inbegrepen de reader ‘Vergeetachtig? Dat niet! Over
oor- en oogproblematiek bij ouderen’.
· Deze training is door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden voor de algemeen
verzorgenden en verpleegkundigen geaccrediteerd met 3 punten.

Aanmelden voor deze training doet u door een mail te sturen naar
contact@ggmd.nl
Vermeld in uw mail: aanmelding training oor- en oog, 7 mei Apeldoorn, en uw naam, functie
en organisatie
Wilt u meer informatie? Mail dan naar Thea van der Wilt via
t.van.der.wilt@ggmd.nl.
GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.
Meer informatie vindt u op www.ggmd.nl.

