Massage Zaken

Masterclass Touch for Care bij
dementie ™
De opleiding gaat volgens Klara van Zuijdam (directeur Touch for Care) over het oprecht in contact komen met
mensen met (diepe) dementie of andere hersenaandoeningen via de juiste benadering, effectieve communicatie in
combinatie met aanraken en massage.
Hij wordt gegeven in een zorginstelling en sessies met de bewoners met dementie zijn vast onderdeel in de lesdagen. Daarnaast volgen de deelnemers een stage waarin ze leren om samen te werken in het team van zorgverleners
en familie rondom de cliënt.
De eerste vier deelnemers hebben de training in januari met succes afgerond en momenteel traint van Zuijdam zes nieuwe deelnemers. Ze is nog
steeds onder de indruk van de lovende beoordelingen die zorginstellingen en familieleden gaven aan de massagetherapeuten. ‘Ontroerend en
hartverwarmend wat er geschreven werd in de stagebeoordelingen. Ze laten zien dat we met elkaar HET verschil kunnen maken, dwars dor de
mist van dementie heen. Zo dankbaar om dit verder te kunnen verspreiden binnen een doelgroep die het zo nodig heeft’.

Beroepsmasseuse Gea van Loon merkte dat haar vader steeds
minder goed op haar massages reageerde. ‘De techniek die
ik nu heb aangeleerd is inderdaad totaal anders. Daarnaast
leer je veel over contact maken. Ik moet zeggen dat ik nu veel
meer met hem in contact kom en dat ik zelfs weer een gesprek
met hem kan aanknopen’.
De vader van Gea vaart wel bij de rustige benadering en massage. Ik raad het ook zeker andere masseurs aan: het levert
mooie contactmomenten op en je ervaart de puurheid van
deze mensen. Wij geven de mensen iets moois, maar we krijgen er ook zoveel moois voor terug. Het levert mooie contactmomenten op en je ervaart de puurheid van deze mensen. Je
merkt wat aanraking met mensen doet. Mensen zoeken vanzelf je hand, omdat ze die aanraking zo hard nodig hebben.
Na mijn stage heeft de man van mijn stage-mevrouw aangegeven dat hij de massages voort wil blijven zetten omdat mevrouw er zo’n baat bij heeft. Vanaf nu mag ik haar om de week
masseren. Super gaaf toch!!!’

Van Zuijdam traint niet alleen masseurs en massagetherapeuten maar geeft ook trainingen aan zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Ze krijgt steeds vaker vragen vanuit
heel Nederland voor masseurs die opgeleid zijn in de methode Touch for Care bij dementie. Kortom mooie ontwikkelingen
die ervoor zorgen dat aanraking en massage in de zorg steeds
meer zijn weg gaat vinden.

Meer informatie:
www.touchforcare.nl
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