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Opleiding zorgtrajectbegeleider
wat?
Ouders blijven na de diagnose van hun kind vaak wat verweesd achter en hebben het moeilijk om op het diagnostisch
verslag een zinvol én praktisch haalbaar zorgtraject te laten aansluiten. Ook als er reeds een zorgtraject gestart is kan
de vraag naar een nieuw of verder traject zich stellen. Deze opleiding heeft tot doel om zorgtrajectbegeleiders te
vormen die ouders kunnen helpen om het zorgtraject van het kind vanaf het moment van diagnose, gepersonaliseerd,
efficiënt en haalbaar uit te gaan stippelen, te concretiseren, organiseren en coördineren. Deze opleiding biedt een
introductie in een evidence-based zorgtraject dat ouders van kinderen met ADHD, vlak na diagnose of op hun vraag,
beter en sneller in staat kan stellen om een goed zorgtraject te kunnen opstarten en begeleiden.

voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die met ouders van en/of kinderen of jongeren met ADHD werken. De
deelnemers moeten basiskennis hebben van ADHD én minstens een A1 diploma in de humane of paramedische
wetenschappen. Kandidaten moeten bereid zijn om het zorgtraject bij ouders te introduceren, te coördineren en /of op
te volgen. Kandidaten die de opleiding hebben gevolgd krijgen een certificaat dat gedurende één jaar geldig is. Het
certificaat wordt jaarlijks verlengd door het volgen van 3u navorming. De navorming zal jaarlijks door Centrum
Zitstil worden aangeboden. Gecertificeerde zorgtrajectbegeleiders kunnen de zorgmap in de eigen praktijk gebruiken.

waarom?
De opleiding geeft theoretische achtergronden rond diagnostiek en behandeling én stelt een praktisch model van
zorgtrajectbegeleiding voor dat gebruikt kan worden in het werk met ouders van kinderen en jongeren met ADHD.
Dit model vond zijn vertaling in de zorgmap die als tool binnen de zorgtrajectbegeleiding gehanteerd kan worden.
Kandidaten die de opleiding hebben gevolgd krijgen een licentie en hebben daardoor ook het recht om de zorgmap
voor ouders in de eigen praktijk te introduceren.

werkwijze en programma?
Theoretische achtergrond wordt aangevuld met praktische oefeningen. Volgende thema's komen aan bod:


Evidence based werken met ADHD: diagnostiek en behandeling



Een multimodaal model van zorgtrajectbegeleiding



Het zorgtraject door de ogen van een ouder bekeken: aandachtspunten binnen de begeleiding



Introductie van de zorgmap als werkinstrument

Kandidaten krijgen na het volgen van de opleiding een gratis zorgmap aangeboden.

