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Toegepaste Hersenkunde 

volgens de  
Brein Omgeving Methodiek™ 

 
 

www.breincollectief.nl 

 

Door dr. Anneke van der Plaats 
en het BreinCollectief Deskundigen 

die de moderne ‘Hersenkunde’ toepassen in 
de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en 
welzijn. 

Moderne Hersenkunde De leergang 

‘Omgaan met dementie en niet begrepen 
(probleem)gedrag volgens de Brein Omgeving 
Methodiek™’ is gebaseerd op recente kennis 
uit de neurowetenschappen over hoe het 
brein bij mensen met dementie functioneert. 
Door de omgeving aan te passen wordt veel 
onbegrepen (probleem)gedrag voorkomen en 
ontstaat meer adequaat en genormaliseerd 
gedrag. 

Brein Omgeving Methodiek™ 
Deze methodiek is ontwikkeld door dr. 
Anneke van der Plaats en helpt om 
systematisch de omgeving van mensen met 
dementie te observeren en na te denken over 
verbeteringen die kunnen worden 
aangebracht om het woon- leefklimaat af te 
stemmen op de behoeften van de doelgroep. 
Onder de omgeving verstaan wij:  

 De bouw en inrichting van de woon-
leefomgeving binnen een unit; 

 De manier waarop hulp, zorg en 
tijdbesteding wordt aangeboden; 

 De bejegening.  

Basisopleiding  

 
‘Omgaan met dementie en niet 
begrepen (probleem)gedrag’ 
volgens de Brein Omgeving 

Methodiek™ 
 

Intramuraal & Extramuraal 

Resultaat U leert het gedrag van mensen 

met dementie te begrijpen en hen beter te 
begeleiden. U leert wat u kunt doen om hen 
een gevoel van welbevinden te geven. U kunt 
deze kennis overdragen aan collega’s.   

Globale inhoud Tijdens de opleiding 

komen de volgende leerinhouden aan de orde: 

 Kennis van de werking van gezonde 
hersenen en van de hersenen van 
mensen met dementie; 

 Bouwen en inrichten voor mensen met 
dementie; 

 Veranderen, verbeteren, begeleiden 
en borgen binnen het zorgsysteem; 

 Werkprocessen en bejegening; 
 Maken van een Brein Omgeving Plan.  

Voor wie Tenminste 2 jaar werkzaam in 

de psychogeriatrische zorg. Ruime ervaring in 
de omgang met mensen met dementie.  

Duur van de cursus en data Een 

hele dag en vier halve dagen gedurende zes 
maanden. De cursus wordt vijf keer per jaar 

aangeboden.         

Toetsing en certificering De cursus 

wordt afgesloten met een toets. Behalen van 
het certificaat geeft toelating tot de 
opleiding VeranderCoach.  

Accreditatie is toegekend. 

Kosten € 599,- incl. BTW.  
 

Locatie In Wolfheze, bij het NS station.  

 

Aanmelden Voor meer informatie en 

aanmelden: www.dementie-winkel.nl Of stuur 
een e-mail naar info@dementie-winkel.nl. 

http://www.dementie-winkel.nl/basisopleiding-omgaan-met-dementie-en-probleemgedrag-volgens-de-brein-omgeving-methodiek
mailto:info@dementie-winkel.nl


VeranderCoach 

 
‘Omgaan met dementie en niet 
begrepen (probleem)gedrag’ 
volgens de Brein Omgeving 

Methodiek™ 

Intramuraal & Extramuraal 

Opleiding én veranderproces    
De opleiding tot VeranderCoach is meer is dan 
een opleiding. Gelijktijdig zet u in de praktijk 
een veranderingsproces van een jaar in gang 
waarbij ook de collega’s betrokken zijn.  
Zij worden als het ware indirect geschoold. 

U leert de Brein Omgeving Methodiek™ toe te 

passen. U bent in staat zorgcollega’s, mantel-
zorgers en vrijwilligers te coachen bij het 
bedenken en doorvoeren van veranderingen 
die nodig zijn om een meer gunstige omgeving 
voor het brein van mensen met dementie te 
creëren. U heeft de eerste veranderingen ook 
al geïmplementeerd.   

Globale inhoud Tijdens de opleiding 

komen de volgende leerinhouden aan de orde:  

 Kennis van de werking van gezonde 
hersenen en van de hersenen van 
mensen met dementie; 

 Optimaal bouwen en inrichten voor 
mensen met dementie; 

 Veranderen en verbeteren als proces 
 Toegepaste hersenkunde bij mensen 

met dementie; 
 Omgaan met probleemgedrag; 
 De rol van bejegening en dagbeleving 
 Werkprocessen, woon-leef-processen 

en dagbeleving; 
 De Brein Omgeving Methodiek™; 
 Maken van een Brein Omgeving Plan; 
 Omgaan met kansen en bedreigingen 

in een veranderproces; 
 Coachen van collega’s tijdens een 

veranderproces; 
 Veranderen/verbeteren en de relatie 

met kwaliteitszorg.  

Voor wie Verpleegkundige, Arts, 

Psycholoog, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, 
Activiteitenbegeleider, Maatschappelijk-
werker. GVP-er na intakegesprek of heeft de 
basisopleiding met goed gevolg afgerond. 

Dringend advies: twee deelnemers per 
locatie voor optimaal resultaat. 

Duur van de opleiding en data     
De theoretische opleiding omvat tien dagen 
gedurende één jaar en additioneel er zijn drie 
dagdelen supervisie op de eigen locatie per 
deelnemer. De opleiding wordt twee keer per 
jaar aangeboden.          

 

Toetsing en certificering De 

opleiding bestaat uit drie onderdelen die 
worden afgesloten met een toetsmoment. 

 
1. Bouwen en inrichten voor mensen met 
dementie Plan voor en gedeeltelijke 
aanpassing van de huiskamer, gang en 
slaapkamer in een instelling of woning in de 
thuissituatie.  

2. Werkprocessen en de woon-leef-
processen Een aangepast werkproces of 
woon-leef-proces en een plan voor verdere 
aanpassing van de overige belangrijke 
werkprocessen 

3. Veranderen / verbeteren / begeleiden en 
het belang van kwaliteitszorg Beschrijving 
van de implementatie van een verbetering en 
de manier waarop deze geborgd is in het 
kwaliteitssysteem van de zorginstelling. 

Accreditatie Is toegekend. 

 

Kosten € 3.950,- incl. BTW.  
 

Locatie In Wolfheze, bij het NS station.  

 

Aanmelden Voor meer informatie en 

aanmelden: www.dementie-winkel.nl of stuur 
een e-mail naar info@dementie-winkel.nl. 

http://www.dementie-winkel.nl/opleiding-verandercoach-omgaan-met-dementie-en-probleemgedrag-volgens-de-brein-omgeving-methodiek
mailto:info@dementie-winkel.nl

