Accreditatie

Accreditatie met 6 punten is door de AbSg verleend voor (her-)
registratie

Docenten en
trainer

Dr. Frits Winter, psycholoog en auteur van o.a. ‘Brein de Baas’
Drs. Jan D. Verhoeven, psycholoog en fysio- manueel therapeut

Cursusdatum en
cursuslocatie

Zie www.condite.nl

Cursustijden

Van 9.30 tot 16.30 uur

Kosten

€ 425,- (excl. btw) inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch
Het boek ‘Brein de Baas’ is tevens bij de prijs inbegrepen.
De cursus kan desgewenst incompany worden verzorgd.

Aantal deelnemers

Maximaal 15

Zelfstudie-uren

2 uren, ter voorbereiding ontvangt u literatuur en een opdracht

Certificaat

U ontvangt een certificaat als bewijs van deelname

Aanmelding

Via ons aanmeldformulier op www.condite.nl

Informatie

Zie www.condite.nl of neem contact op met drs. J.D. Verhoeven

Interactieve training

Met het brein aan het werk
Training voor bedrijfs- verzekeringsartsen
en medisch adviseurs

Bezoekadres
Colosseum 40
7521 PT Enschede

Postadres
Postbus 6194
7503 GD Enschede

Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail
Website

053-428 11 44
053-428 11 40
info@condite.nl
www.condite.nl

Inhoud
U bent in gesprek met een werknemer/verzekerde en u neemt daarbij geen klinisch
evidente cognitieve stoornissen waar. Niettemin acht betrokkene zich niet in staat
vanwege concentratiestoornissen en/of geheugenproblemen zijn huidige werk uit te
oefenen. Een situatie die veelvuldig voorkomt, omdat bij werken alsmaar vaker de
belasting op het psychomentale vlak ligt. Is er niets aan de hand of komt u in actie?
Bij de claimbeoordeling en verzuimbegeleiding is het (medische) ziektemodel veelal
nog leidend. Cognitieve stoornissen die mede bepalend zijn voor het werkvermogen,
zijn vanuit het ziektemodel vaak niet te verklaren. De relatie tussen hersenschade,
testbevindingen en de klachten die betrokkene ervaart is meestal zwak. Niet een
beschadiging van het brein, maar een ondeugdelijk functioneren is bij cognitieve
stoornissen doorgaans de kern van het probleem. Als het brein daarbij niet de kans
krijgt zich te herpakken, ontstaan er veranderingen in dit systeem. Wanneer betrokkene
opnieuw aan een taak begint, zal hij dan ook niet op dezelfde manier reageren. De
goed presterende wordt steeds beter, maar de minder presterende alsmaar slechter.

Programma training
Met het brein aan het werk
Tijd

Programmaonderdeel

09.30 - 10.30

Aandachtsstoornissen en vergeetachtigheid, wat is normaal?

10.30 - 11.00

Predisponerende, provocerende en perpetuerende factoren van
cognitieve stoornissen

11.00 - 11.15

Pauze

Cognitieve vaardigheden zijn met een goede aanpak te verbeteren. Daarnaast zijn
cognitieve prestaties sterk situatie gerelateerd. In deze training staat centraal hoe u met
een adviesgesprek, een adequate verzuimbegeleiding en ook met de claimbeoordeling
kunt bijdragen aan het optimaal benutten van de cognitieve vaardigheden in het werk.

11.15 - 11.45

Arbeidsverzuim door cognitieve stoornissen
Casus: ’Mijn hersenen zijn beschadigd’

11.45 - 12.30

Brein de Baas

Onderdelen van de training

12.30 - 13.15

Lunch

13.15 - 13.45

Het brein en stress

13.45 - 14.15

Psycho- en neuro-educatie
Het adviesgesprek bij arbeidsrelevante cognitieve stoornissen

14.15 - 15.00

Individugerichte interventie bij cognitieve stoornissen
Actieplanning in het kader van cognitieve re-integratie

15.00 - 15.15

Pauze

15.15 - 16.15

Werkgerichte interventies bij cognitieve stoornissen
Optimale werkstrategie bij cognitieve re-integratie

16.15 - 16.30

Samenvatting en evaluatie









Determinanten van cognitieve beperkingen;
Van stoornis naar functioneren;
Interactie tussen cognitief functioneren en stress;
Brein de Baas;
Het adviesgesprek bij werkgeheugenproblemen;
Individugerichte maatregelen bij cognitieve stoornissen;
Werkgerichte interventie bij cognitieve stoornissen.

Doelgroep
Bedrijfs- verzekeringsartsen en medisch adviseurs.

Doel
Met deze training versterkt u de competentie om werknemers/verzekerden met
werkgerelateerde cognitieve stoornissen adequaat te adviseren en te begeleiden.

