Epilepsie

Voor wie bedoeld?

Deze les is bedoeld voor iedereen die werkt met cliënten met epilepsie en die
een relevante opleiding hebben gevolgd.

Competenties

De deelnemer beschikt over en versterkt de volgende competenties uit het
ABC-profiel van de VGN:
Gestructureerd, methodisch en kostenbewust werken
o De beroepskracht is in staat methodisch te werken, waardoor
de werkwijze betrouwbaar is en het begeleidingsplan goed
onderbouwd en consistent is.
Omgaan met grenzen
o De beroepskracht is in staat haar grenzen te bepalen voor
zichzelf en in de omgang met de cliënt en daarnaar te
handelen, zodat ze met plezier werkt en de cliënt weet waar
hij aan toe is.
o De beroepskracht is in staat om in de omgang met de
zorgvrager specifieke wet- en regelgeving in het dagelijks
werk (BOPZ, BIG, ARBO, WGBO, WBP, klachtenrecht,
medezeggenschap, bewindvoering) toe te passen, waardoor
er geen onrechtmatige handelingen worden verricht.
Ondersteunen van de cliënt
o De beroepskracht is in staat verpleegtechnische handelingen
zo nauwgezet en secuur mogelijk uit te voeren. Hierdoor
wordt de kans op letsel bij cliënten zo veel mogelijk beperkt.
o De begeleider begeleidt en verpleegt de cliënt zo nauwgezet
en secuur mogelijk met betrekking tot de meervoudige
beperkingen. Zo worden doelen van de cliënt gerealiseerd en
wordt de kans op letsel bij cliënten zo veel mogelijk beperkt
(EMB profiel).

Resultaten

De deelnemer
herkent de verschillende aanvalstypen van epilepsie.
weet hoe te handelen bij een epileptische aanval.
leert hoe je een epileptische aanval in sommige situaties kunt
voorkomen.

Inhoud

De inhoud van de klinische les wordt afgestemd op vragen van de
deelnemers en is dus mede afhankelijk van de ervaring van de deelnemers
met cliënten met epilepsie.

Werkwijze

De klinische les epilepsie kenmerkt zich door actieve inbreng en participatie
van de deelnemers. De ervaringen van de deelnemers met cliënten met
epilepsie is het startpunt van de klinische les.
Na een introductieronde volgt er een theoriegedeelte, dat afgesloten wordt
met een video met een aantal voorbeelden van epileptische aanvallen en tips
geeft hoe te handelen. Daarna is er ruimte voor het bespreken van
casuïstiek.

Omvang van de
training

De training bestaat uit 1 klinische les

Materiaal

Er is een reader, een boek en video over epilepsie beschikbaar voor de
deelnemers.

Duur

3 uur

Tijd

In overleg van 9.00 – 12.00 uur of van 13.00 – 16.00 uur

Plaats

In overleg

Deelnemers

6 tot 8

Kosten
Externen kunnen voor informatie over de kosten of voor een vrijblijvende
offerte voor het begeleiden van incompany intervisie, contact opnemen met
SizaCollege.
Aanmelden/
informatie

Via sizacollege@siza.nl of 026-3777906

