De handen ineen voor PDL
Dat is de titel van het PDL-congres dat op 26 november wordt
gehouden in de Reehorst te Ede.
Jij komt toch ook? Dat wil je toch niet missen!
In onze vorige nieuwsbrief hebben we je laten kennismaken met
Jet Wiechers en Manu Keirse. In deze nieuwsbrief willen we je
graag wat meer vertellen over de workshops waaruit je kunt kiezen
workshops.

PDL in het DNA van de Organisatie:
Edith Zomerdijk , docent, trainer,
ergotherapeut, BartN Trainingen,
Haarlem
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De handen ineen voor PDL

De PDL-methodiek PDL is
belonend, in de zin dat een
glimlach op het gezicht van je
cliënt jou ook gelukkig zal maken.
Het is dan ook niet voor niets een
vorm van belevingsgerichte zorg genoemd. Edith Zomerdijk, legt
in deze workshop uit hoe je deze manier van liefdevolle zorg kunt
inbedden in de organisatie. Tijdens deze workshop worden ook
succesverhalen met jullie gedeeld van organisaties waar PDL al
succesvol is ingebed.
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twee nieuwe bestuursleden
4. PDL-scholingen
5. Agenda

PDL als vorm van zorg zonder dwang
Nienke de Haan, ergotherapeut, Liberein, Enschede
Per 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. Uitgangspunt
is om alleen vrijwillige zorg te bieden. Maar hoe weet je nu wat
vrijwillige en onvrijwillige zorg is wanneer de cliënt dit niet meer
concreet kan maken? Is ‘afweer’ wel altijd een signaal dat iemand
iets niet wil? Hoe interpreteer je onrust? En heeft vrijheidsbeperking
wel het effect dat we willen? Deze aspecten komen aan de orde
tijdens deze interactieve workshop.

PDL en onbegrepen gedrag
André Froklage, verzorgende 3 IG
en Sander Eshuis, psycholoog, Liberein, Enschede
In deze workshop zie je een mooie mix van theorie en praktijk. Psychoog Sander, en ‘man van de
praktijk’ André vertellen hoe je onbegrepen gedrag beter kun begrijpen door psychologische kennis
toe te passen. Hoe ‘leert iemand met een gevorderde dementie weerstand aan?’ Lijkt gek, maar
Sander en André leggen het je uit. En ze vertellen ook over wat kan helpen in de omgang met deze
weerstand.
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Effectmetingen bij PDL
Sylvia Meinders, PDL docent, fysiotherapeut en adviseur Beleid en
Kwaliteit, Liberein, Enschede
‘Het is mooi, het is simpel en het werkt’: dat was lang het credo
rond PDL. Maar hoe weet je nu of het echt werkt? Hoe kun je
aantonen dat jouw interventie het gewenste resultaat heeft? Vooral
wanneer de cliënt dit zelf niet meer kan vertellen? Hierop geeft
Sylvia antwoord in deze workshop.

Contact maken met mensen met een ernstig beschadigd brein
Elise Mensink, psycholoog, docent en supervisor
en Mieke Goossens, ergotherapeut, Novicare, Best
Binnen het PDL-concept speelt een haptonomische benadering
een belangrijke rol bij het maken van contact. Bij een ernstig
beschadigd brein is die benadering niet altijd toereikend. In deze
workshop gaat het over de voorwaarden die nodig zijn voor
contact met deze groep cliënten. Elise en Mieke gaan samen met
jullie aan de slag met alternatieve manieren om contact te maken
en te houden, zodat dit prettig kan verlopen voor zowel de cliënt
als jouzelf.

De invloed van PDL op de prikkelverwerking
Sylvia Barten, directeur/trainer, BartN Trainingen, Haarlem
Een prikkel is informatie die binnenkomt via onze zintuigen; zien,
horen, ruiken, proeven en voelen, via ons lichaam (externe prikkels)
of onze gedachten (interne prikkels). Deze informatie wordt
verwerkt in onze hersenen zodat we erop kunnen reageren. In
deze workshop laten we zien hoe verschillende PDL-technieken
kunnen ondersteunen bij de zorg voor bewoners met een teveel of
juist tekort aan prikkelverwerking.

Muziek als instrument binnen PDL
Mariska Pool, muziekdocent/ harpiste, BartN Trainingen, Haarlem
Waardevol contact door muziek in de zorg, zowel voor de cliënt als
voor jezelf. Door middel van muziek kunnen handelingen die stroef
verlopen, makkelijker worden uitgevoerd. Je lijf reageert instinctief
op muziek en de juiste muziek kalmeert de cliënt, waardoor beter
contact met de cliënt kan worden gemaakt en jij je kunt focussen
op het verlenen van goede zorg. Met muziek communiceer je en
kun je de gemoedstoestand van je cliënt verbeteren. Het verlenen
van zorg verloopt soepeler, waardoor jij meer tijd overhoudt voor
andere cliënten zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de
zorg.
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Agenda:
• 26 november 2019: PDL-congres: Thema: Handen ineen voor PDL
• Het bestuur van stichting PDL vergadert op: 9 oktober en 4 december 2019
• Docentendag 11 maart 2020
Informatie over PDL-scholingen en workshops:
• Albeda College te Rotterdam
• Academie voor Zorgend Nederland te Hedel
• BartN trainingen te Haarlem
• Liberein te Enschede
• Rosa Training en Advies te Leidschendam
• Zie voor meer informatie http://stichtingpdl.nl/scholing/
PDL-publicaties:
• Kennismaken met PDL
• Handboek PDL – liefdevolle ondersteuning van passiviteit
• PDL in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
• PDL: kwaliteit van leven is meer dan cijfers
• Functionele kleding: eenvoudig zelf (laten) maken
• Meetinstrumenten en PDL
• DVD: wassen en kleden op bed
• Deze publicaties zijn te bestellen bij Mobicare: Klik hier
PDL gecertificeerde instellingen:
• Azora: www.azora.nl
• Liberein, locatie Bruggerbosch: www.liberein.nl
• Zorgbalans, locatie Den Weeligenberg: www.zorgbalans.nl
• Prisma: www.prismanet.nl
• ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen: www.zorgsaam.org
• Informatie over certificeringen voor instellingen of producten www.mobicare-pdl.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting PDL
en verschijnt alleen digitaal.
Abonneren is mogelijk via de website of deze link
Vragen over PDL: mail ze ons: info@stichtingpdl.nl
Contactinformatie:
Website: www.stichtingpdl.nl/
E-mail: info@stichtingpdl.nl
Tips voor de redactie: stuur ons je mail
Realisatie: Mobicare, Enschede.
Vormgeving: CoMe! design, Enschede.
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