VORMINGSPAKKET OP MAAT

‘COGNITIVE DISABILITIES
RECONSIDERED-MODEL (CDM)’
Een vormingspakket van SEN vzw
ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool Thomas More
Waarom een vorming over Cognitive Disability Model?
Therapeuten en zorgverleners werken regelmatig met cliënten met een ‘niet-aangeboren
hersenletsel, NAH’ die in hun dagdagelijkse activiteiten beperkt worden door cognitieve
problemen. Het ‘Cognitive Disabilities reconsidered-Model (CDM)’ reikt hen een kader aan
om ook eens op een andere, een meer ‘globale’ manier te kijken naar cognitieve
problematiek. Daarbij wordt het accent minder op de stoornissen op zich gelegd, maar
meer op de concrete gevolgen ervan in het dagelijks handelen. Zulke globale benadering
kan een goede manier zijn om op een relatief eenvoudige manier de aard en de ernst van
cognitieve problemen in te schatten, het gedrag van cliënten beter te begrijpen en
gepaste zorg- en therapieprogramma’s te ontwikkelen.
Het Cognitive Disabilities Model onderscheidt hiertoe zes niveau’s (‘levels’) van cognitief
functioneren. Per niveau wordt onder meer beschreven:

wat de cliënt nog wél kan en wat niet meer (handelingsbeperkingen);

wat de meest geschikte woonomgeving is voor de cliënt en hoeveel assistentie hij
hier nodig heeft;

hoe ADL-taken verlopen en hoe hij op dit vlak best geassisteerd en gestimuleerd
kan worden;

wat het leervermogen van de cliënt is en op welke manier hij best nieuwe
vaardigheden kan aanleren;

welke dagbesteding het meest geschikt is.

Voor wie is dit pakket?
Het Cognitive Disabilities-reconsidered Model (CDM) is bij uitstek een trans-disciplinair
model dat nuttig kan zijn voor alle therapeuten, begeleiders en zorgverleners die werken
met cliënten met een niet-aangeboren hersenletsels, NAH die (complexe) cognitieve
problemen hebben.

Het vormingspakket?
Het vormingsaanbod bestaat uit:

een collectieve basisvorming van een halve dag (drie uur + een pauze) in uw
organisatie, verzorgd door een van onze trainers,
In samenwerking met



toegang tot de website vanwaar u de syllabus (cursustekst) en de Nederlandse
vertaling van bijhorende materialen (adviesfiches, CPT, RTI-E) kunt downloaden, en
de toelating deze materialen vrij te gebruiken in de eigen organisatie,



bij voldoende interesse kan er bijkomende vorming of een terugkomdag
georganiseerd worden door Sig - zodat één of twee personeelsleden de
mogelijkheid krijgen zich nog verder te verdiepen in het model, de implementatie
ervan in de organisatie / op de afdeling en het gebruik van de bijhorende
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RECONSIDERED-MODEL (CDM)’
Wie geeft de vorming?
Bie Op de Beeck (Hogeschool Thomas More) die instond voor de samenstelling van dit
pakket, stond ook in voor de train the trainer.Een aantal trainers met ruime praktijkervaring
met cliënten met een NAH én met CDM staan klaar om dit model in uw organisatie te
introduceren.

Kostprijs?
Het vormingspakket (basissessie en digitale toegang) kost 300 euro + de
verplaatsingskosten van de trainer aan wettelijk tarief. Hierin zijn geen onkosten
bijgerekend voor de syllabus.

Contact opnemen?
Heeft u interesse om dit pakket in uw organisatie te laten plaatsvinden?
Neem contact op met ons.
Sig vzw
Kim Van Daele
Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem
TEL 053 38 28 18
kim.van.daele@sig-net.be
www.sig-net.be
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