
                     
 

                 

Trainingen 
DAZ verzorgt vele uiteenlopende trainingen over dementie. Wij doen dit voor: 

 Zorginstellingen 

 Welzijnsorganisaties 

 Gemeenten 

 Woningbouwverenigingen 

 Mantelzorgorganisaties 

 Sport- en beweegorganisaties 
Naast trainingen in opdracht voor (teams van) organisaties, verzorgt DAZ ook trainingen met open inschrijvingen. 
Bij veel trainingen wordt gewerkt met gemengde trainingsgroepen van professionals, familie en vrijwilligers. 
 
Inhoudelijk gaan de dementietrainingen over vele uiteenlopende onderwerpen, zoals: 

 Basiskennis en vaardigheden 

 Communicatie 

 Lerend vermogen van mensen met dementie 

 Beïnvloeden van gedrag 

 Moderne hulpmiddelen 

 Invloed van de leefomgeving en woningaanpassingen 

 Kleinschalig wonen 

 Activering en belevingsgerichte zorg 

 Samenwerking informele en formele zorg 

 Netwerken en familiebetrokkenheid 
Bij in company-trainingen voor organisaties, ontwikkelen wij in overleg maatwerktrainingen die passen bij de doelen 
die die organisatie voor ogen heeft en werken wij veel  met eigen casuïstiek van de deelnemers.  
 
Kenmerkend voor alle trainingen van DAZ is dat zij vooral gericht zijn op wat mensen met dementie nog wel 
kunnen. DAZ beschikt over een uitgebreid netwerk van ervaren trainers. Bij DAZ is veel kennis en ervaring 
beschikbaar over dementie. Naast de trainingen is DAZ ook betrokken bij vele inhoudelijke projecten om de 
dementiezorg te vernieuwen en anders te organiseren. Hierbij is veel aandacht voor zelfredzaamheid, bewegen, 
samenwerking professionals-vrijwilligers-familie, moderne oplossingen.  
 
DAZ is de initiatiefnemer voor drie van de 
populairste dementieboeken in Nederland en 
België. Medewerkers van DAZ hebben aan 
deze boeken meegeschreven. Had ik het 
maar geweten is uitgegroeid tot het best 
verkochte basisboek over dementie. 
(Op)nieuw geleerd, oud gedaan gaat over het 
lerend vermogen van mensen met dementie. 
In dit boek is veel aandacht voor 
zelfredzaamheid, omgang met ‘storend 
gedrag’ en het hanteren van moderne 
hulpmiddelen. In het derde boek, Handig bij 
dementie, staat het toenemende gevoels- en emotieleven van mensen met dementie centraal. In dit boek is veel 
aandacht voor gedrag, aanpassing leefomgeving en hulpmiddelen. Het boek bevat grote gastartikelen over 
mantelzorg, bewegen, muziek, voeding en licht. 
Uiteraard worden de boeken regelmatig gebruikt bij trainingen.  
 
Heeft u belangstelling voor onze trainingen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend eerste gesprek:  
035-6220336 of info@anderszorgen.nl 

www.anderszorgen.nl of www.moderne-dementiezorg.nl of www.dementietraining.nl 

  
DAZ = Praktisch, confronterend, betrokken,  inspirerend, vernieuwend 


