BASISCURSUS EPILEPSIE: OPEN INSCHRIJVING
Voor zorgprofessionals in loondienst en ZZP-ers in de VG-zorg
Bent u werkzaam in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking? En
heeft u te maken met cliënten met
epilepsie? Dan is het erg belangrijk dat
u zich handelingsbekwaam voelt en weet
wat u moet doen als een cliënt een
epileptische aanval krijgt. Daarom
ontwikkelde Leerhuis Epilepsie de
basiscursus epilepsie. In de basiscursus
epilepsie brengen we u kennis bij over
epilepsie met behulp van creatieve
werkvormen en actueel beeldmateriaal.
U leert observeren en vervolgens wordt
de vertaalslag gemaakt naar ervaringen
uit de eigen beroepspraktijk. Eerste hulp
bij aanvallen is een belangrijk onderdeel
van deze cursus.
Veelal bieden we deze scholing op locatie aan
teams en groepen collega’s. Maar voor zorgprofessionals die in loondienst zijn van een organisatie of
als ZZP-er in de VG zorg werken is er nu ook de
mogelijkheid zich individueel aan te melden. De
meest recente data en locatie waarop we deze
scholing aanbieden vindt u op de websites van
SEIN en Kempenhaeghe.
Kosten en aanmelden
De kosten voor deze scholing bedragen €125,00
ex. btw per persoon. U kunt zich aanmelden door
een mail te sturen aan secretariaat@leerhuisepilepsie.nl. Via dit mailadres kunt u ook vrijblijvend
meer informatie over de basiscursus epilepsie
aanvragen.
Over de basiscurus epilepsie
‘Een cliënt krijgt een epileptische aanval. Wat
gebeurt er in zijn brein en wat moet ik doen?’ We
vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in de
langdurig verstandelijk gehandicaptenzorg zich
handelingsbekwaam voelen in de begeleiding van
cliënten met epilepsie en dat ze dat ook zijn.

In de basiscursus epilepsie besteden onze
praktijkervaren trainers aandacht aan vormen,
oorzaken en gevolgen van epilepsie en de manier
waarop u hiermee om kunt en moet gaan. Er
komen verschillende typen epileptische aanvallen
en de manier waarop ze geclassificeerd worden
aan bod. Een goede classificatie is van belang
voor een goede behandeling. Vooral het agogische
aspect van de zorg voor mensen met epilepsie
komt uitgebreid aanbod.

Wat betekent epilepsie voor een cliënt; voor zijn
welzijn en dagprogramma; voor zijn omgeving en
voor u als professional?
Er is veel aandacht voor eigen ervaringen van
deelnemers en reflectie. Praktijkvoorbeelden en
beeldmateriaal spelen een belangrijke rol in de
scholing. Onze trainers maken gebruik van
verschillende interactieve, didactische werkvormen
aansluitend op de behoeften van de groep.
U voelt zich na de basiscursus epilepsie vertrouwd
in uw handelen met cliënten met epilepsie. U bent
zich bewust van aspecten die kunnen samenhangen
met epilepsie, kunt preventief handelen en risico’s
afwegen, heeft vaardigheden om adequaat te
reageren op epileptische aanvallen en biedt de
juiste zorg tijdens en na een epileptische aanval.
Duur van de basiscursus epilepsie: 3 uur
Aan het einde van de basiscursus epilepsie
weet u:
 Wat epilepsie is;
 Hoe u epileptische aanvallen herkent;
 Hoe u een epileptische aanval kunt beschrijven;
 Welke eerste hulp u kunt bieden bij diverse
aanvallen;
 Meer begrip op te brengen voor de gevolgen
van epilepsie.
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