
 

	  
Training:	  Indiceren	  en	  organiseren	  van	  zorg	  	  
voor	  wijkverpleegkundigen	  
Veranderende	  zorgwetgeving,	  zorgbekostiging	  en	  overheveling	  van	  overheid	  naar	  de	  
gemeente	  betekent	  veel	  voor	  de	  rol/taak	  en	  uitvoering	  van	  de	  wijkverpleegkundige.	  	  
Het	  indiceren,	  klinisch	  redeneren,	  stimuleren	  en	  bevorderen	  van	  zelfredzaamheid	  in	  
het	  eigen	  sociale	  netwerk/wijk	  is	  de	  kern.	  
Met	  de	  training	  worden	  wijkverpleegkundigen	  ondersteunt	  om	  deze	  nieuwe	  rol	  en	  
taak	  te	  gaan	  uitvoeren	  en	  start	  met	  een	  intake.	  De	  te	  behalen	  leerdoelen	  worden	  
geformuleerd.	  
In	  de	  drie	  trainingsdagen	  staan	  de	  nieuwe	  theoretische	  kaders	  en	  het	  toepassen	  en	  
vertalen	  naar	  de	  	  eigen	  cliëntsituaties	  centraal.	  
De	  veranderingen	  in	  het	  methodische	  proces	  worden	  stap	  voor	  stap	  belicht	  en	  vanuit	  
de	  nieuwe	  kaders	  belicht	  en	  bezien.	  Het	  innemen	  van	  hun	  rol,	  taak	  en	  positie	  in	  de	  
wijk	  vraagt	  om	  preventief	  en	  pro	  actief	  samenwerken	  in	  het	  belang	  van	  de	  
wijkbewoners.	  De	  wijkverpleegkundigen	  gaan	  samen	  met	  casuïstiek	  in	  de	  praktijk	  aan	  
de	  slag	  en	  geven	  elkaar	  feedback/feedforward	  op	  de	  nieuwe	  rol	  en	  taak	  binnen	  de	  
nieuwe	  kaders.	  De	  wijkverpleegkundigen	  beoordelen	  elkaar.	  	  
Er	  vindt	  een	  afrondend	  gesprek	  plaats	  waarin	  deelnemers	  hun	  stappen	  en	  hun	  keuzes	  
verantwoorden	  in	  het	  proces	  en	  reflecteren	  op	  hun	  proces	  en	  resultaat	  /behaalde	  
leerdoelen.	  De	  training	  is	  ontwikkelt	  op	  de	  CanMed	  rollen.	  	  
	  
Klik	  hier	  voor	  de	  brochure.	  
http://www.avzn.nl/downloads/Scholingsaanbod%20AVZN%20Deskundigheidsbevord
ering%20wijkverpleegkundigen.pdf	  
	  
	  

	  

 

Van	  visie	  op	  ziekte(zorg)	  naar	  visie	  op	  gezondheid	  
	  

Van	  “Zorgen	  voor”	  naar	  “Zorgen	  dat”	  
	  

Omdenken	  
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Inspiratie	  dag	  De	  zelfbewuste	  professional,	  een	  
must	  
Een	  inspireer,	  waardeer	  en	  verwen	  dag	  
Vrijdag	  27	  februari	  2015	  
	  
U	  en	  uw	  medewerkers	  in	  de	  ouderenzorg	  staan	  voor	  een	  aantal	  uitdagingen	  zoals:	  meer	  
zorg	  in	  minder	  tijd,	  solistisch	  werken,	  toename	  mondigheid	  en	  gelijkwaardigheid	  (regie	  
en	  autonomie),	  meer	  verantwoordelijkheid	  en	  zelfstandigheid,	  eigen	  invloed	  en	  
betrokkenheid	  om	  er	  maar	  een	  paar	  te	  citeren!	  	  
	  
Het	  werken	  vanuit	  eigen	  kracht	  vraagt	  om	  stevige	  professionals:	  die	  zelf	  aan	  het	  stuur	  
staan,	  eigen	  keuzes	  maken,	  staan	  voor	  het	  vak	  en	  cliënten,	  grenzen	  stellen	  maar	  vooral	  
samen	  met	  andere	  zich	  inzetten	  voor	  hun	  medemens	  vanuit	  gelijkwaardigheid	  en	  hun	  
passie.	  Trots	  zijn	  op	  het	  vak.	  
Zorgprofessionals	  verdienen	  vooral	  onze	  waardering!	  
Werken	  vanuit	  eigen	  kracht	  gaat	  niet	  vanzelf	  en	  vraagt	  ondersteuning	  en	  facilitering.	  
	  
AVZN	  organiseert	  samen	  met	  een	  aantal	  trainers	  /	  trainingsacteurs	  deze	  inspiratie	  dag.	  
Deelnemers	  aan	  de	  inspiratie	  dag	  ervaren,	  oefenen	  en	  delen	  	  met	  elkaar	  in	  een	  aantal	  
workshops	  en	  kunnen	  met	  praktische	  handvatten	  en	  tips	  de	  volgende	  dag	  direct	  aan	  de	  
slag.	  De	  deelnemers	  blijven	  ook	  na	  de	  inspiratie	  dag	  geprikkeld	  worden.	  
Met	  deze	  dag	  verwent	  en	  waardeert	  u	  uw	  medewerkers	  zodat	  ze	  er	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  
weer	  tegen	  kunnen.	  
	  
De	  ochtend	  workshops	  (	  8	  workshops)	  zijn	  gericht	  op:	  pro	  actief,	  bewust,	  doelgericht,	  
met	  trots,	  met	  plezier	  vanuit	  eigen	  kracht	  en	  passie	  werken.	  
	  
De	  middag	  workshops	  (8	  workshops)	  zijn	  gericht	  op:	  gelijkwaardigheid,	  succesvol	  
samenwerken	  (win	  –win),	  met	  plezier	  en	  professioneel	  samen	  werken.	  
	  
Plaats:	   	   Berlicum	  (bij	  Den	  Bosch)	  Locatie:	  	  d’n	  Durpsherd;	  
Datum:	   	   27	  februari	  2015	  
Aanmelden:	  	   Info@avzn.nl	  voor	  26	  januari	  2014	  
Kosten:	   	   €	  95,	  -‐-‐	  per	  deelnemer	  
Doelgroep:	   medewerkers	  in	  de	  ouderenzorg	  zoals	  thuiszorg,	  kleinschalige	  wonen,	  

woonzorgcentra	  
	  
Link	  naar	  de	  webpagina:	  
http://www.avzn.nl/workshops/inspiratie+dag%3A+de+zelfbewuste+professional%2C+e
en+must	  
	  
NB	  De	  inspiratie	  dag	  is	  tevens	  incompany	  te	  organiseren.	  	  
Programma	  en	  workshops	  kunnen	  op	  maat	  worden	  gemaakt.	  
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Passiviteiten	  van	  het	  Dagelijkse	  Leven	  (PDL)	  	  
Comfort	  en	  kwaliteit	  van	  leven	  
	  
De	  zorgzwaarte	  neemt	  toe	  en	  daarmee	  de	  mate	  van	  passiviteit	  van	  bewoners	  en	  cliënten	  
zowel	  in	  verpleeghuizen	  en	  kleinschalig	  wonen	  als	  ook	  in	  de	  thuiszorg.	  
De	  training	  PDL	  geeft	  veel	  praktische	  handvatten	  om	  comfort	  te	  bieden	  in	  dagelijkse	  
handelingen	  voor	  zowel	  de	  cliënt	  als	  de	  zorgverlener.	  
	  
Open	  inschrijving	  PDL	  	  
Met	  de	  training	  PDL	  worden	  deelnemers	  vaardig	  in	  het	  ondersteunen	  van	  passiviteit.	  
In	  de	  training	  PDL	  aandacht	  voor:	  
• Eigen	  cliëntsituaties	  	  
• Ervaren	  in	  contact	  maken	  en	  beleving	  
• Haptonomie	  inzetten	  
• Vaardigheden	  oefenen	  
• Maatregelen	  en	  voorzieningen	  inzetten	  
• Methodisch	  en	  multidisciplinair	  werken	  
Ter	  voorbereiding	  op	  de	  trainingsdagen	  lezen	  deelnemers	  de	  reader	  en	  maken	  
opdrachten.	  Ze	  gaan	  daarnaast	  aan	  de	  gang	  met	  verwerkingsopdrachten	  (in	  twee	  eigen	  
cliëntsituaties,	  analyseren	  en	  verbeteren	  van	  cliëntsituatie,	  maken	  plan	  van	  aanpak)	  
Daarnaast	  kunnen	  deelnemers	  aanvullende	  documenten	  lezen,	  filmpjes	  zien	  en	  e-‐
learning	  test	  maken	  via	  inlog	  op	  AVZN.	  
	  
Incompany	  opleiden	  in	  PDL	  
Met	  het	  incompany	  opleiden	  van	  een	  groep	  medewerkers	  zet	  u	  stevig	  in	  om	  PDL	  in	  uw	  
organisatie	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven,	  passend	  bij	  uw	  visie.	  	  
	  
Workshops	  PDL	  	  
Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  incompany	  PDL	  workshop	  te	  organiseren.	  	  
Korte	  fysieke	  workshops.	  
Een	  workshop	  dag	  wordt	  tevens	  als	  open	  inschrijving	  aangeboden.	  
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Op	  de	  agenda	  2015	  
	  
Train	  de	  trainer	  Omgaan	  met	  dementie	  Omgevingszorg	  
Breincollectief/Anneke	  van	  der	  Plaats	  en	  AVZN	  starten	  op	  7	  februari	  2015	  de	  derde	  
Train	  de	  trainer	  omgaan	  met	  dementie	  –Omgevingszorg.	  	  
http://www.avzn.nl/trainingen/trainingen+dementie/train+de+trainer+omgevingszorg	  
Kosten:	  €	  670,-‐-‐	  per	  deelnemer	  
	  
Open	  inschrijving	  PDL	  Den	  Bosch	  
Op	  24	  maart	  2015	  start	  de	  open	  inschrijving	  PDL	  in	  Den	  Bosch	  
http://www.avzn.nl/opleidingen/training+passiviteiten+dagelijks+leven+pdl/open+inschrijving+pd
l+den+bosch	  
Kosten:	  €	  825,-‐-‐	  per	  deelnemer	  
	  
Open	  inschrijving	  PDL	  Middelburg	  
Op	  	  22	  januari	  2015	  	  start	  de	  open	  inschrijving	  PDL	  in	  Middelburg	  
http://www.avzn.nl/opleidingen/training+passiviteiten+dagelijks+leven+pdl/open+inschrijving+pd
l+zeeland+middelburg	  
Kosten:	  €	  825,-‐-‐	  per	  deelnemer	  
	  
Workshopdag	  PDL	  	  13	  maart	  2015	  Den	  Bosch	  
Op	  deze	  workshop	  dag	  doorloopt	  u	  de	  4	  workshops	  PDL;	  Contact	  maken,	  Liggen	  en	  
verschoond	  worden,	  Gewassen	  en	  gekleed	  worden,	  Zitten	  en	  gevoed	  worden	  
http://www.avzn.nl/workshops/workshop+dag+pdl	  
Kosten:	  €	  195,-‐-‐	  per	  deelnemer	  
	  
Open	  inschrijving	  Train	  de	  trainer	  Voorbehouden	  en	  risicovolle	  handelingen	  
Op	  6	  maart	  2015	  start	  de	  open	  inschrijving	  Train	  de	  trainer	  Voorbehouden	  en	  
risicovolle	  handelingen.	  
http://www.avzn.nl/trainingen/voorbehouden+en+risicovolle+handelingen/open+inschrijving+trai
n+de+trainer+voorbehouden+en+risicovolle+handelingen	  
Kosten:	  €	  595,-‐-‐	  per	  deelnemer	  
	  
Inspiratie	  dag	  27	  februari	  2015	  
Workshops	  gericht	  op	  het	  versterken	  van	  eigen	  kracht	  van	  professionals.	  
Kosten	  €	  95,-‐-‐	  per	  deelnemer	  
http://www.avzn.nl/workshops/inspiratie+dag%3A+de+zelfbewuste+professional%2C+een+must	  
	  
Open	  inschrijving	  Indiceren	  en	  organiseren	  van	  zorg,	  voor	  wijkverpleegkundigen	  
Training	  voor	  indiceren	  en	  organiseren	  van	  zorg	  volgens	  nieuwe	  normen	  en	  kaders.	  
http://www.avzn.nl/trainingen/deskundigheidsbevordering+wijkverpleegkundigen/open+inschrijv
ing+indiceren+en+organiseren+van+zorg	  
Kosten:	  €	  595,-‐-‐	  per	  deelnemer	  
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Erkende	  opleidingen	  met	  branche	  
diploma	  

	  
• Gespecialiseerd	  Verzorgende	  

Psychogeriatrie	  
• Zorgcoach	  	  

(Eerst	  Verantwoordelijk	  
Verzorgende)	  

	  
Incompany	  en	  open	  inschrijving	  
	  
	  

	  Academie	  Voor	  Zorgend	  Nederland	  
	  
Blankensteijn	  7	  
5321	  GN	  Hedel	  
info@avzn.nl	  
T:	  073	  5995240	  
M:	  0681340010	  
W:	  www.avzn.nl	  

Trainingen	  of	  workshops	  	  

• Van	  “Zorgen	  voor”	  naar	  “Zorgen	  
dat”,	  voor	  zorgteams	  

• Indiceren	  en	  organiseren	  van	  zorg,	  
voor	  wijkverpleegkundigen	  

• Dementie	  en	  omgevingszorg	  
• Coachend	  zorgen	  
• Train	  de	  trainer	  Voorhouden	  en	  

risicovolle	  handelingen	  
• Train	  de	  trainer	  Omgevingszorg	  
• Medicatieveiligheid	  
• Ouderenmishandeling	  
• Wet	  zorg	  en	  dwang	  
• Training	  PDL,	  gecertificeerd	  

	  

	  


