Nieuwsbrief 9 November 2016

Vernieuwd kwaliteitskader in de maak “Kwaliteit in dialoog”
Een vernieuwd richtinggevend kader voor het verbeteren van de kwaliteit van de
ouderenzorg, met de cliënt centraal, is in de maak.
De kern van de visie op “goede zorg” is beschreven in “Waardigheid en trots”.
Uitgangspunt is een maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven.
Om deze kwaliteit van leven te bereiken is het van belang dat de zorg:
1. Berust op samenspel van familie, vrijwilliger en beroepskrachten
2. Persoonsgericht is; dagelijks leven, omgaan met beperkingen, gezondheidsrisico’s,
welbevinden en leefplezier
3. Een fijne woonplek creëert; schoon, veilig en comfortabel, met privacy
4. Passende verzorging en gezondheidszorg, gericht op functiebehoud en/of comfort
5. Ruimte voor prettige bezigheden en zingeving biedt
Download: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/07/04/kwaliteitin-dialoog-kwaliteitskader-ouderenzorg

Passiviteiten van het Dagelijkse Leven (PDL)
“Welzijnszorg”

Graag wil ik u meenemen in de wereld van PDL en wat begrippen met u duiden en nader
belichten.
Beeld van passiviteit en PDL
Recent sprak ik in een organisatie over PPDL en daar bestond het idee/het beeld dat de
PDL methode cliënten stimuleert om passief te zijn. Voor mij een reden om hier in deze
nieuwsbrief bij stil te staan.
Leeft dit beeld ook bij u bij de term PDL, dan kan ik me voorstellen dat u niet kiest in uw
beleid voor de methode PDL.
Bewegingsgerichte zorg op behoud van functies, gericht op kwaliteit van leven, is zorgbreed de norm. Ook in de methode PDL is dit de norm en het uitgangspunt.
We moeten echter constateren dat er cliënten zijn bij wie zelfzorgtekorten niet meer zijn
terug te dringen. Waar cognitieve functies, het begrip van hun omgeving en het eigen
lichaamsbesef afnemen, neemt onrust, afweerspanning toe. We spreken van reactief
gedrag. Passiviteit accepteren en gebruik maken van de restcapaciteit bij deze cliënten is
wat we doen met de methode PDL.
Comfort
Graag wil ik inzoomen op het begrip “Comfort”. Enkele definities zijn:
• toestand waarin men zonder onrust, vrees of verlegenheid is
• wat het leven gemakkelijker of plezieriger maakt
• Een gevoel van gemak en bevrediging van lichamelijke behoeften, geheel vrij van pijn
of angst.
Binnen de PDL methode zijn alle definities van toepassing maar vooral de laatste definitie
geeft een mooi beeld die bijdraagt aan kwaliteit van leven.
In de methode PDL willen we comfort bieden voor zowel de cliënt als de medewerker.
Zonder gebruik van de PDL methode is het voor medewerker belastend om een passieve
cliënt te verzorgen en ontaard nogal eens in plukken, trekken en zelfs in bedwang
houden van cliënten.
Het creëren van comfort voor deze medewerker bij het uitvoeren van de zorgtaken zoals
wassen is wat we ook nastreven in de methode PDL.
Comfort bieden in de PDL betekent:
• Wezenlijk contact maken (haptonomie en benadering)
• Maatregelen nemen bijvoorbeeld: 1 op 1 verzorgen of niet gestoord worden tijdens
het PDL wassen
• Vaardigheden (zoals handzettingen) om ontspanning te creëren
• Voorzieningen /Hulpmiddelen inzetten
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Passiviteiten van het Dagelijkse Leven (PDL)
“Welzijnszorg”

Train de trainer PDL
Heeft u al een visie op PDL in uw organisatie ontwikkeld en kiest u er voor om eigen
expertise in PDL op te bouwen met uw medewerkers?
De train de trainer leidt medewerkers op tot intern PDL trainer in uw eigen organisatie.
Algemene doelstelling
Door het volgen van deze train de trainer bent u in staat om in uw organisatie als
deskundige uitvoering te geven aan het bekwaam maken en houden (trainen, coachen,
toetsen) van medewerkers in PDL.
Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeut, fysiotherapeut die een rol hebben
gekregen in het bekwaam maken en bekwaam houden van medewerkers in PDL.
Instroom eis: Deelnemers hebben de (erkende 5-daagse) training PDL of Blended learning
training PDL gevolgd.
Programma
• 5 dagen van 6 uur; (09.00-12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur)
• Stage bij mededeelnemer
• Reader met huiswerkopdrachten
• Praktijkopdracht
Informatie
Informatie kunt u vinden op de website:
http://www.avzn.nl/opleidingen/training+passiviteiten+dagelijks+leven+pdl/open+inschr
ijving+train+de+trainer+pdl
NB De train de trainer kunt u ook intern organiseren met medewerkers van uw locaties.

Nieuwsbericht PDL
Geen baleinen meer maar Airpockets (www.confexion.nl)
Het gebruik van harde plastic baleinen is een dagelijks terugkerend probleem. het
plaatsen en wegnemen van de baleinen bij iedere transfer is belastend voor de handen
en polsen van de zorgverlener. Ook voor de zorgvrager is het vaak pijnlijk dat de baleinen
achter de rug in de hoofdsteun worden geplaatst.
Airpockets zijn een geheel nieuwe wijze van het ondersteunen van het hoofd.
De Airpockets blijven gedurende de dag in de hoofdsteun en hoeven alleen maar
opgepompt te worden voor ieder gebruik.
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Voorbehouden en risicovolle handelingen (VRH)
Expertise en aanbod AVZN breidt uit
Met een team van zeer deskundige toetsers en trainers willen we u ondersteunen in het
verbeteren van kwaliteit in het uitvoeren van uw beleid in Voorbehouden en risicovolle
handelingen.
Leiderdorp en Hedel
Op twee locaties bieden we toetsing en trainingen rondom voorbehouden en risicovolle
handelingen.
We hebben daartoe skillsruimtes ingericht met materialen en fantomen.
Toetsing en trainingen bieden we incompany en als open inschrijvingen aan.
Uiteraard maken we incompany de training voor u op maat.
Aanpak AVZN
Centraal in onze aanpak “Bevoegd en bekwaam blijven” van medewerkers staat de
praktische toetsing van de vaardigheden.
Graag gaan we met u in gesprek over uw vraag en onze eigen aanpak.
Informatie
Informeer bij AVZN naar de mogelijkheden; info@avzn.nl of 06 813 400 10 (Norma
Claussen)
Train de trainer Voorbehouden en risicovolle handelingen
Wenst u eigen deskundige toetsers/trainers in VRH op te leiden?
Op 18 januari 2017 start deze Train de trainer VRH in Hedel.
http://www.avzn.nl/trainingen/voorbehouden+en+risicovolle+handelingen/open+inschri
jving+train+de+trainer+voorbehouden+en+risicovolle+handelingen
Kosten: € 595,-- per deelnemer

Agenda voorjaar 2017
Training PDL Middelburg
Op 31 januari 2017 start de nieuwe open inschrijving Training PDL in Zeeland gepland.
De lesdagen vinden plaats in Middelburg in het trainingscentrum van SVRZ.
Nicole de Reus is de trainer van deze open inschrijving PDL.
De geplande data zijn: 31 januari, 22 februari, 13 maart, 4 en 25 april 2017
http://www.avzn.nl/opleidingen/training+passiviteiten+dagelijks+leven+pdl/open+inschrijving+pdl+z
eeland+middelburg

Training PDL Blended Learning Regio Den Bosch (Hedel)
Op 11 januari 2017 start de nieuwe open inschrijving Training PDL in Hedel (Den Bosch)
De lesdagen vinden plaats in Hedel, de trainingslocatie van AVZN.
De geplande data zijn: 11 januari, startbijeenkomst, 24 februari, 24 maart, 21 april, 26
mei, 23 juni
http://www.avzn.nl/opleidingen/training+passiviteiten+dagelijks+leven+pdl/open+inschrijving+pdl+h
edel+

Train de trainer Omgaan met dementie Omgevingszorg
Dementiewijs /Paul Jansen en AVZN / Norma Claussen starten februari 2017 de
volgende Train de trainer omgaan met dementie –Omgevingszorg.
http://www.avzn.nl/trainingen/trainingen+dementie/train+de+trainer+omgevingszorg

Kosten: € 725,-- per deelnemer
De data worden binnenkort gepland.

Train de trainer Voorbehouden en risicovolle handelingen
Wenst u eigen deskundige toetsers/trainers in VRH op te leiden?
Op 18 januari 2017 start deze Train de trainer VRH in Hedel.
http://www.avzn.nl/trainingen/voorbehouden+en+risicovolle+handelingen/open+insc
hrijving+train+de+trainer+voorbehouden+en+risicovolle+handelingen
Kosten: € 595,-- per deelnemer
De opleiding GVP bieden we komend jaar incompany aan
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Stichting PDL
•
•
•
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www.stichtingpdl.nl
nieuwsbrief stichting PDL
Training PDL, gecertificeerd
Haptonomisch werken
Contact en bejegening
7 factoren PDL
Protocollen PDL
Tweejaarlijks congres PDL
• Gespecialiseerd Verzorgende
Psychogeriatrie (GVP)
• Passiviteiten Dagelijks Leven
• Train de trainer PDL
• Train de trainer Omgevingszorg
• Train de trainer Voorbehouden en
risicovolle handelingen

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