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ZORG RONDOM DE VERWARDE PATIËNT 

ALS AMBULANCEMEDEWERKER KOM JE OOK IN AANRAKING MET 
VERWARDE PERSONEN. HOE GA JE HIERMEE OM EN HOE GA JE IN 
DEZE SITUATIES TE WERK? WEET JE WAT JE RECHTEN EN PLICHTEN 
ZIJN? TIJDENS DEZE TRAINING LEER JE HOE JE HET BESTE OM KUNT 
GAAN MET VERWARDE PERSONEN EN HOE JE DE VERWARDE PATIËNT 
ZELFVERZEKERDER KUNT BENADEREN EN VEILIG VERVOEREN.  

 

RESULTAAT 

Je bent op de hoogte van de actuele wetgeving rondom 

de benadering en het vervoer van verwarde personen. Je 

kennis van de verschillende ziektebeelden uit de 

psychopathologie is uitgebreid en/of opgefrist. Je bent in 

staat diverse technieken toe te passen die gericht zijn op 

contactherstel met de patiënt, zodat je zorg kunt 

verlenen. 

 

OPZET  

De thematraining bestaat uit een deel theorie en een 

deel praktijk. Tijdens de training gaan we dieper in op 

psychopathologie en de verschillende ziektebeelden uit 

de DSM. We behandelen daarnaast de actuele 

wetgeving rondom noodweer en noodweer met exces 

én de rechten en plichten van ambulancepersoneel in 

dergelijke situaties. 

Gedurende deze training behandelen we technieken die 

gericht zijn op het contactherstel met de patiënt: 

 Non-verbale technieken en 

beïnvloedingsstrategieën 

 Fysieke bevrijdingstechnieken 

 Technieken voor veilig vervoer 

Tijdens de training is veel tijd en ruimte om je kennis en 

ervaring rondom dit thema uit te wisselen met je 

medecursisten. 

AFRONDING  

De training ‘Zorg rondom de verwarde patiënt’ duurt 1 

dag. Aan het einde van de dag ontvang je een bewijs van 

deelname. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Tijdsinvestering 1 dag (2 uur voorbereiding) 

Tijden 8.00-16.00 uur  

Deelnemers Maximaal 20 deelnemers per groep 

Locatie Ceintuurbaan 2, gebouw 110 

3847 LG Harderwijk 

Investering € 295,00 per deelnemer, vrijgesteld van 

BTW (inclusief lunch, cursusmateriaal en 

certificering) 

 

Inschrijven via de ROC van je RAV. 

Accreditatie In aanvraag 

IN SAMENWERKING MET 

 

 


