
voor de evaluatie van de vernieuwde editie van de
e-learning 'Leren over dementie'!

Wat is de e-learning 'Leren over dementie'?
De e-learning 'Leren over dementie' is een zes uur
durende online training, bestaande uit twee delen, die
zorgmedewerkers op een persoonsgerichte manier
leert omgaan met mensen met dementie. Onlangs is
de e-learning volledig vernieuwd. En we zijn erg
benieuwd hoe zorgmedewerkers deze nieuwe editie
ervaren. Daarom voeren wij momenteel een
onderzoek uit naar de effecten en
gebruiksvriendelijkheid van de e-learning.
 
Meedoen aan het onderzoek?
Wanneer je deel wil nemen aan het onderzoek,
ontvang je een persoonlijk couponcode om de e-
learnig (kosteloos) éénmalig te doorlopen. We vragen
je voorafgaand en na afloop van de e-learning  een
online vragenlijst in te vullen. Ook zullen we een
aantal deelnemers benaderen voor een verdiepend
interview. 
 
Wat levert het op?

Ontvang een gratis coupon code van de e-learning
Leren over dementie (normaal €27,50 per stuk);

 Leer op een gebruiksvriendelijke manier
persoonsgericht om te gaan met mensen met
dementie;
Draag bij aan de laatste ontwikkelingen in
persoonsgericht werken door deel te nemen aan
de studie over de e-learning;
Ontwikkel jezelf en inspireer je collega's.
Maak kans op een set kaarten 'in gesprek met
mensen met dementie' t.w.v. €47,95 en gebruik
deze om je persoonsgerichte werkhouding verder
te ontwikkelen. 

  

Ben je enthousiast geworden over de vernieuwde e-learning
en wil je gratis deelnemen? Stuur ons dan z.s.m. een mail met
je volledige naam, functie en de organisatie waar je werkzaam
bent en/of stage loopt naar  MLeeman@trimbos.nl

Deelnemers gezocht!

 
Wie mag er deelnemen aan het onderzoek?
 
Je kan deelnemen wanneer:
 

je (leerling) verzorgende bent - niveau 2 of 3;
een minimale stage of - werkervaring van 1 maand
hebt bij een zorginstelling voor mensen met
dementie;
je nog niet eerder de e-learning 'Leren over
dementie'  gevolgd hebt;
je bereid bent de online vragenlijsten af te nemen
en binnen 3 weken tijd de gehele e-learning
doorloopt. 

 
Omdat we streven naar een verspreiding over
verschillende zorginstellingen, laten we maximaal 5
deelnemers per zorgorganisatie of ROC toe aan het
onderzoek.

  

Aanmelden

Meer informatie over de e-learning? Kjik op
www.lerenoverdementie.nl voor meer informatie


