Konvida biedt u de steun door
middel van:
1. Informatiebijeenkomsten. Bedoeld voor alle
belangstellenden.
2. Privébijeenkomsten voor familie en/of gezin.
Bedoeld om binnen de intimiteit van de familie
en/of gezin vragen en problemen te bespreken
waarbij suggesties worden aangereikt voor een
andere benadering. Met meer ontspanning voor
alle betrokkenen als resultaat.

Ontspannen omgaan
met dementie
Dementieconsulent Karin Kuhlmann biedt support
aan partners, familieleden en betrokkenen bij het
omgaan met dementie.
Heeft één van uw naasten dementie en komt één of
meer van onderstaande situaties u bekend voor:
• Mijn vader is in zijn eigen huis de weg kwijt, toch
woont hij hier al 31 jaar.
• Mijn man stond vol in het leven. Zijn geheugen is
verdwenen en contact is niet meer mogelijk.
• Mijn broer, zussen en ik zijn het niet eens over
hoe wij voor onze moeder kunnen zorgen.
• Het karakter van mijn man is zo veranderd. Ik
herken zijn gedrag niet meer.
• Mijn moeder kent mij niet meer en vraagt mij
iedere keer: ‘Wie bent u?’

3. Eén op één privéconsult. Alle aandacht gaat uit
naar uw specifieke omstandigheden.
4. Begeleiding en support op locatie (thuis of in de
zorginstelling) en samen met de dementieconsulent adviezen en suggesties in de praktijk
toepassen.

Methode Konvida
Konvida heeft een andere visie op mensen met
dementie. Verzorgenden, de leiding, familieleden,
vrijwilligers en studenten worden ervan bewust
gemaakt dat ze mensen met dementie teveel uit
hun eigen belevingswereld halen. Het alternatief is
om hen ongestoord in de eigen, door dementie
beperkte wereld te laten.
De methode Konvida leidt tot beter inzicht, begrip,
zekerheid en acceptatie. Daardoor ontstaat ruimte
voor rust in de laatste levensfase.
Deze methode is ontwikkeld door Karin Kuhlmann,
dementieconsulent.

Over Karin Kuhlmann
Karin helpt mensen op een nieuwe manier
observeren waardoor vastgeroeste patronen
kunnen worden doorbroken. Haar inlevings- en
analytisch vermogen helpen de problemen die
familieleden ervaren, te doorgronden en te
benoemen.
Karin heeft haar strepen in de zorg verdiend
door jarenlange ervaring als communicatiedeskundige en consultant in diverse zorginstellingen. Zij verstaat de kunst met een helicopterview de waan van het moment te ontstijgen.
Daardoor is er een beter zicht op processen
waardoor onderling contact tussen alle
betrokkenen verbetert.
Op de website van Konvida krijgt u aan de hand
van filmfragmenten een beter beeld van deze
aanpak. Ga hiervoor naar: dementieconsulent.nl

Contact
Telefoon: 06 44 572 112
E-mail: karin@konvida.nl
Website: konvida.nl

communicatie & begeleiding

