
	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Opleiding GHP 
Gespecialiseerd Helpende Psychogeriatrie 
Deskundige helpende werkzaam binnen de psychogeriatrie 
 
Wij zijn van mening dat de Helpenden een toegevoegde waarde kunnen vervullen in de teams, mits zij beschikken over een 
aantal competenties gericht op de doelgroep die zij veelal helpen en ondersteunen, mensen met een psychogeriatrische 
aandoening, kwetsbare mensen. 
 
GHP  
De gespecialiseerde helpende psychogeriatrie is vooral een deskundige in het begeleiden en ondersteunen van mensen 
met dementie, binnen de eigen handelingsbekwaamheid, taak en rol en verantwoordelijkheid als helpende. 
De GHP is een specialist in dementie met de focus op wonen en welzijn van deze mens. 
De helpende richt zich op de zorg en ondersteuning van de individuele cliënt of een groep cliënten in een woning voor 
mensen met een vorm van dementie. 
 

Algemene doelstelling 
De Helpende Psychogeriatrie in een deskundige en 
specialist in het begeleiden en ondersteunen van de 
mens  met dementie (en hun familie), bij wonen en 
welzijn in het dagelijkse leven. De GHP draagt bij aan het 
bevorderen van wonen en welzijn. 
Certificaat 
De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname: 

• minimaal 7 lesdagen gevolgd 
• praktijkopdracht voldaan 
• Proefwerk behaald 
• Eindpresentie  

Doelgroep  
 
Medewerkers met het diploma Helpende zorg en welzijn.  
Werkzaam in de thuiszorg, op een pg woning of afdeling. 
Medewerkers met de motivatie en wens om te leren en te 
ontwikkelen in psychogeriatrie. 
 

Tarief: 1.500,-- pp 

 

Programma 

• 8 dagen van 6 uur; ( 9:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00) 
• Intervisiebijeenkomst 2 x halve dag 
• Praktijkopdrachten rondom een cliënt 

 

Open inschrijving  
We verzorgen de opleiding zowel in de open inschrijving 
als incompany. 
Informatie: norma@avzn.nl of 0681340010 
 
Start 16 november 2022 

 



	

Programma per dag 
 

Dag 1  
• Kennismaken 
• Rol en beeld van GHP, visie op wonen en welzijn 
• Kaders van de zorg oa: Wet zorg en dwang, 

vrijheidsbeperkende maatregelen 
• De ouder wordende mens: regie en autonomie 
• Omgevingszorg en hersenkunde 
• Psychogeriatrie, dementie, vergeetachtigheid: 

uitwerking van deze begrippen 
 

Dag 2 en 3  
• Op lesdag 2, 3, 4 en 5 Presentaties ziektebeelden en 

symptomen zoals: het geheugen, Alzheimer, Lewy Body, 
Vasculaire dementie, fronto-temporale dementie, delier, 
hallucinaties, wanen, depressie 

• Praktijkopdracht 1 De mens in beeld; concrete vragen 
maken bij “De mens in beeld” 

• Fases van dementie 
• Emoties, gedrag, onbegrepen gedrag, angst en 

onveiligheid 
• Rouwverwerking  
• Somatische veranderingen en gedragsveranderingen 
 

Dag 4 afronding training 
• Bijdragen aan een zinvol dagelijkse leven en welzijn 
• Normen en waarden: autonomie, waardigheid, 

vertrouwen, integriteit en authenticiteit 
• Behoeftes in welbevinden 
• Methodisch werken aan welzijn (Wellbeing indicator)  
• Praktijkopdracht 2 Kruip in de huid 
 

Dag 5 
• Een werkplan maken 
• Maak werkplan maken van een welzijnspunt  
• Welbevinden en bewegen 
• Benadering en bejegening 
• In contact en gesprek met je cliënt  
 

Dag 6 
• Gewoontes en rituelen 
• Gezondheid en voeding 
• Omgaan en meebewegen met de tijdsbeleving van de 

cliënt;  
• tijdsbeleving van de cliënt 
• tijdsbeleving van de helpende 
• Benadering en bejegening met Trainingsacteur  
 

Dag 7 
• Haptonomische bandering en bejegening 
• PDL factoren: liggen, zitten, eten en drinken, gewassen 

worden, gekleed worden, verschoond worden en 
Verplaatst worden toepassen 

• Comfort voor de cliënt én comfort voor de medewerker 
 
 

Dag 8 
 
• Gelijkwaardigheid en samenwerken  
• Veranderen en weerstand 
• Middag: Eindpresentaties jouw ontwikkeling als 

GHP en bijdragen aan wonen en welzijn. 
 

Begeleiding in de opleiding 
De trainer begeleid en beoordeelt een deel van de 
praktijkopdrachten. 
Daarnaast begeleidt en beoordeelt de werkbegeleider de 
praktijkopdrachten. 
Advies om de deelnemers te laten begeleiden door bv GVP-ers 

 
 


