Omgaan met mensen met
p s yc h i s c h e k l a c h t e n
 Incompany  2 dagen  Instroomniveau minimaal MBO
In de maatschappij en in de zorg in het bijzonder, is een gestage toename zichtbaar
van mensen met psychische klachten. Het komt in toenemende mate voor bij ouderen
(dementie) maar ook bij jonge(re) mensen. Denk aan mensen met bijvoorbeeld een
verslaving, depressie, autisme of ADHD. Het omgaan met mensen met een psychische
stoornis is vaak lastig en moeilijk. Ze reageren soms vreemd of onvoorspelbaar, kennen een geheel eigen belevingswereld en maken maar moeilijk contact met de buitenwereld. Heb jij in je werk te maken met lastig en agressief gedrag dat wordt veroorzaakt door een psychische stoornis? Wil je leren hoe je daar beter mee om kan gaan
zodat je prettiger en effectiever kunt werken? Dat kan in deze training.
Doel
In deze training leer je de verschillende ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen herkennen. Ook leer je de diagnostische taal van de geestelijke gezondheidszorg te begrijpen.
doelgroep
Deze training is bedoeld voor iedereen die intensief met mensen werkt. Psychische klachten doen zich in alle geledingen van
de maatschappij voor.
Verwachte resultaten

Agressie-preventie

In het algemeen groeit je zelfvertrouwen en wordt je omgang met mensen met psychische
klachten effectiever, zodat zich minder incidenten voordoen. Jouw handelen leidt daardoor
tot een hogere klanttevredenheid en je zult merken dat je prettiger kunt werken. Na afloop
van de training

OVER ONS
ken je

- de opbouw van de DSM IV;
- diagnostische criteria voor diverse ziekte beelden, van zowel As I als As II;
- je eigen kwaliteiten in de omgang met mensen met psychische klachten;
- je eigen ontwikkelpunten in de omgang met mensen met psychische klachten.

"Ons doel is het verbeteren
van de inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit van medewerkers, door middel van
praktische

begrijp je

- wat de ontstaansgeschiedenis kan zijn van de psychische klachten;
- meer van de belevingswereld van mensen met psychische klachten;
- wat deze mensen nodig hebben;

kan je

oplossingen voor

knelpunten bij fysieke belasting, ergonomie en agressie
op de werkvloer.

- afwijkend of gestoord gedrag herkennen en duiden;
- bieden wat de cliënt nodig heeft en zo de-escalerend optreden;

We zijn pragmatisch, gedre-

- duidelijk je eigen grenzen op een professionele manier aangeven.

ven en werken voor opdrachtgevers in heel Nederland.

Op

www.corpussanum.com

leest u meer over hoe we u
kunnen helpen.”

Inhoud

ONZE TRAINERS

Alle deelnemers vullen vooraf een intakeformulier in waarmee het programma op maat
gemaakt wordt.

opleidingen worden verzorgd



Opzet van diagnostiek en de DSM IV;



As I stoornissen (bijv. depressie, angst en psychose);



As II stoornissen (bijv. paranoïde, schizoïde en borderline persoonlijkheidsstoornis-

door senior trainers met ruime

sen;


Vermijdende-, afhankelijke-, obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen;



Persoonlijkheidstrekken in relatie tot stoornissen;



Veel voorkomende stoornissen als ADHD, autisme, verstandelijke beperkingen en



Alle trainingen, workshops en

ervaring in profit en/of nonprofit branches. Zij werken
vanuit een totaalvisie op Gezond en Veilig Werken.

dementie;

De aanpak en werkwijze van-

Praktijksimulaties.

uit het gedragsmodel zijn
onderscheidend en toonaan-

In het programma ligt de nadruk op ervaringsgericht leren. Daarom is op beide dagen een

gevend.

trainingsacteur aanwezig. De situaties (casuïstiek) worden bij voorkeur door de deelnemers
zelf ingebracht. Er wordt met zorg begeleid en de spelregel is: ‘Zorg goed voor jezelf, werken
WERKWIJZE

met de acteur is niet verplicht’.

We hanteren een unieke werk-

Werkwijzen: Onderwijsleergesprek, opdrachten, beeldmateriaal, rollenspel, thuisopdrachten.

wijze waarin ervaringsgericht
(experimenteel) en oplossingsgericht leren centraal staat.
Kernwoorden zijn: doen, anders en eenvoud. Deelnemers

Agressie-preventie

krijgen opdrachten en worden
gevraagd casuïstiek in te bren-

“

Deze training vergoot het inzicht in
het gedrag van de ander en daarmee mijn eigen effectiviteit

gen.

”

OPEN INSCHRIJVING
Veel trainingen bieden we ook
aan als Open Inschrijving. Kijk
op www.corpussanum.com of
www.ergocoach-academie.nl
voor meer informatie.

Bel voor meer informatie of een offerte

(024) 348 24 95

Eerste Oude Heselaan 340 - 6541 PH - NIJMEGEN
Kantoor@corpussanum.com

