Oor- en oogproblematiek heeft een grote impact op het dagelijkse
leven

Oor- en oogproblematiek is een veelvoorkomende beperking binnen de

(complexe) ouderenzorg. Een op de vijf zelfstandig wonende ouderen

heeft te maken met zowel oor- als oogproblemen. Hierdoor vermindert

het welbevinden, het gevoel van veiligheid, de zelfredzaamheid en het
aangaan van sociale contacten. Het maakt de oudere kwetsbaar en
eenzaam.

Waarom een training over oor- en oogproblematiek bij ouderen?

Structureel aandacht besteden aan oor- en oogproblematiek draagt bij

aan de kwaliteit van leven. Door te signaleren, simpele handelingen te
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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.

In hoeverre besteedt u structureel aandacht aan oor- en oogproblematiek?
Voor wie?

De training ‘Oor- en oogproblematiek bij ouderen’ is speciaal

ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de

ouderenzorg. Het geleerde is zowel inzetbaar in de intramurale zorg als
bij zelfstandig wonende ouderen.
Wat leert u in deze training?

In deze training staan de volgende onderwerpen centraal:

· basiskennis en –vaardigheden over oor- en oogproblematiek
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· 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

· opstellen van doelen in het zorgdossier

Basistraining

Meer informatie en aanmelden

een basistraining of als een uitgebreide training. De basistraining

basistraining of een kennismakingsgesprek voor de uitgebreide

U kunt de training ‘Oor- en oogproblematiek bij ouderen’ volgen als

bestaat uit één dagdeel en heeft een open inschrijving. Op

www.ggmd.nl staat op de Activiteitenkalender wanneer en waar deze
training gegeven wordt.

Uitgebreide incompanytraining

De uitgebreide training bestaat uit drie dagdelen en wordt incompany
aangeboden. Om maatwerk te kunnen bieden, wordt het programma
afgestemd met de zorginstelling. De uitgebreide training leidt

medewerkers op tot aandachtsvelder Oor en Oog. Naast het trainen van

Neem voor meer informatie, om u direct aan te melden voor de
incompanytraining, contact op met GGMD:
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Chat:

op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via
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de medewerkers ondersteunen we bij het implementeren van oor- en

oogzorg in de instelling. De dagen waarop de training plaatsvindt en de
locatie worden in overleg met de zorginstelling vastgesteld.
Accreditatie

De training ‘Oor- en oogproblematiek bij ouderen’ is geaccrediteerd door

de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en

Verzorgenden voor de algemeen verzorgenden en verpleegkundigen. Voor

de basistraining ontvangt u 3 punten. De uitgebreide training staat voor

9 punten.
Kosten

GGMD heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een

gehoor- en visuele beperking. Wij beschouwen het als onze opdracht

onze expertise ter beschikking te stellen aan andere instellingen. Voor

de basistraining betaalt u alleen een onkostenvergoeding van €35,- per

persoon. Hiervoor ontvangt u de reader ‘Vergeetachtig? Dat niet! Over

oor- en oogproblematiek bij ouderen’ en het lesboek voor

Verzorgenden en Verpleegkundigen ‘Als Horen en Zien me vergaan’.

Voor de uitgebreide incompanytraining maken we een offerte op maat.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en

Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.

Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
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