Immers, ook na een diagnose dementie is er nog een waardevolle tijd van leven!

Vanuit het hart geschreven, vanuit het hart gegeven
Bij BreinPlaats ervaren we dat er nog zoveel wél mogelijk is. Wij reiken u specifieke kennis aan
vanuit de hersenkunde en de omgevingskunde. Naast deze voorlichting begeleiden
en adviseren we u persoonlijk in het proces van omdenken, aanpassen en
herinrichten, omdat we geloven in een betekenisvol bestaan.

Ons aanbod:

• Mantelzorg en familieondersteuning
• Training omgevingszorg voor zorgprofessionals volgens
de Brein-Omgeving Methodiek™
• Opleidingen, cursussen en workshops in eigen opleidingslocatie
ook in-company
• Observatie en advies woon- en leefsituatie volgens de
Brein-Omgeving Methodiek™
• Advies, interieurontwerp beleefgebieden en beleefplekken

Voordelen op een rijtje

• Betaalbaar
-Geen dure tussenpersonen
-Eigen goed bereikbare opleidingslocatie
-Docenten via het Breincollectief en uit eigen netwerk
• Laagdrempelig
• Nog werkzaam als verpleegkundige en casemanager
• Spreken de taal van de zorgverlener en mantelzorger
• Kennis uit de eerste hand (Dr. Anneke van der Plaats)
• Vele jaren werkervaring in de zorg
• Praktijkgericht
• Dag,- en avondopleidingen
• Erkend Certificaat Breincollectief

Wat is de Brein-Omgeving Methodiek™

De Brein-Omgeving Methodiek is een toegankelijke
methode, ontwikkeld door Dr. Anneke van der Plaats. Zij is
sociaal geriater, was jarenlang verpleeghuisarts en schreef
verschillende praktijkgerichte boeken.

Met de methode wordt op verschillende deelgebieden een
gunstige ’omgeving’ gecreëerd voor mensen met dementie en
of ander hersenschade. Voor een fijner leven en verlichting van
de zorg.

In een gunstige ‘omgeving’ zijn vier aspecten belangrijk:

• Bejegening; Communicatie en het inspelen op emotie.
• Fysieke omgeving; Bouw, inrichting en stoffering van
woonomgeving en buitenruimtes.
• Het dagelijkse leven; Ondersteuning bij de dagelijkse dingen.
• Dag- en tijdsbesteding; Passende en prettige bezigheden.

breinplaats.nl

Kennismaken met de Brein Omgeving Methodiek
Een hele dag of twee avonden waarin de Brein-Omgeving
Methodiek wordt uitgelegd. Waarom mensen met een beschadigd
brein zich vaak niet veilig voelen en hoe u kunt helpen een
gunstige omgeving te creëren.
Dagcursus met lunch 		
Avondcursus (2 avonden)		

Kosten: €165,Kosten: €155,-

Begrijpen wat een zinvolle dagbesteding is en daarmee
deskundig de BOM inzetten voor tijdsbesteding.
De workshop richt zich op zorgondersteuners en
huiskamerassistenten.

Kosten: €165,Kosten: €155,-

Dagcursus met lunch: 		
Avondcursus (2 avonden)		

Cursus – Omgevingszorg voor zorgondersteuners
(niveau 1 en 2)
Zorgondersteuners leren welke noodzakelijke rol zij vervullen
bij het creëren van een gunstige omgeving voor mensen met
dementie. Zij ontdekken wat ze wel én niet moeten doen om hen
goed te helpen.
Kosten: €240,-

Basisopleiding Brein Omgeving Methodiek™
Basiscursus Intramuraal en Kleinschalig Wonen.
De BOM is een methode met heel veel praktische handvatten voor
verzorgenden en verpleegkundigen.
De werking van de hersenen wordt zo uitgelegd dat u uw cliënten
gaat begrijpen.
Lessen: 6 dagdelen		

Kosten: €550,-

Kosten: €165,Kosten: €155,-

Praktische workshop Dagbesteding

Begrijp de werking van de hersenen in een Gunstige
Omgeving. Aan de hand van de BOM wordt onbegrepen
gedrag verklaard. Maar ook wordt uitgelegd hoe wij dat
kunnen veranderen.

Cursus: 3 dagdelen		

Hoe richt je een gunstige omgeving in voor mensen met
dementie? Doe je dat met fotomateriaal of juist niet?
Welk effect heeft een gunstige omgeving op onbegrepen
gedrag, wat zou jij daarin kunnen betekenen?
Dagcursus met lunch		
Avondcursus (2 avonden)		

Klinische les Probleemgedrag

Dagcursus met lunch		
Avondcursus (2 avonden)		

Praktische workshop Fysieke Omgeving en
beleefplekken

Kosten: €165,Kosten: €155,-

Brein Omgeving Methodiek™ in de Thuiszorg
De BOM is relatief onbekend in de thuiszorg. In deze cursus
leren thuiszorgmedewerkers hoe zij bij de mensen thuis
de BOM kunnen introduceren en toepassen.
Cursus: 3 dagdelen 		

Kosten: €240,-

Praktijk & Opleidingslocatie
Peter Peltzer
Wolfhezerweg 75, 6874AC Wolfheze (Nederland)
Telefoon: 06-23966892
Cursusprijzen zijn excl. 21% btw en per persoon.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
(ook voor in-company trainingen en maatwerk).

Meer informatie? Neem dan contact
op met Peter Peltzer op 0623966892
of kijk op breinplaats.nl
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