
	

	

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PDL Specialist 

PDL: “Het antwoord op de toename van complexere zorg” 

AVZN heeft veel expertise in de erkende trainingen PDL en implementatie in PDL. PDL staat voor handelen, hanteren, 
kunnen omgaan met complexere zorg. Toename van passiviteit en onbegrepen gedrag maakt ADL voor bewoner/cliënt, 
en medewerker in toenemende mate lastiger. PDL: Door middel van inzetten van handelingen, het toepassen van 
haptonomische principes (belevingsgerichte zorg) handzettingen en key-points, maatregelen en middelen 
multidisciplinair verbetert het comfort en leefplezier voor de cliënt en werkplezier en comfort voor de medewerker. 

Wat leer je? 
•  Visie ontwikkelen op PDL 
•  Specifieke zorgvaardigheden in geval van pijn, spanning 
of spasticiteit bij de cliënt 
•  Reduceren van onrust en angstgevoelens bij de cliënt 
•  Het voorkomen van contracturen en decubitus 
•  Een respectvolle bejegening van de cliënt 
•  Het toepassen van specifieke voorzieningen zoals 
dynamische lig- en zitmiddelen, ergonomische kleding en 
hoogwaardige transferapparatuur, 
•  Multidisciplinaire aanpak van de   
    passiviteitsproblematiek. 
•  Hersenkunde: De werking van het brein en gedrag 

Hoe? 
Zelf beleven en ervaren vinden we belangrijk. De training 
is erop gericht om zelf vaardig en deskundig (specialist) te 
worden en te ervaren in handelingen, key-points.  
Je leert methodisch en praktijkgericht bij eigen cliënten, 
door middel van een praktijkopdracht. In eigen 
cliëntsituaties ga je (de PDL factoren) observeren, 
signaleren op problematiek, en gericht multidisciplinair 
acties (vaardigheden, hulpmiddelen maatregelen en 
voorzieningen) inzetten gericht op het verbeteren van 
comfort. Kom naar de trainingsdagen in makkelijke kleren 
en sokken. Er wordt veel geoefend in en rondom het bed 
en de rolstoel.   

Wie? 
• Fysiotherapeuten, ergotherapeuten 
• Begeleider, woonbegeleiders, verzorgenden 
• Agogen, verpleegkundigen  

Waar? 
We verzorgen deze training zowel open inschrijving als 
Incompany. Incompany ontvangt u een materialenlijst per 
lesdag bij de offerte. 

Training PDL 
• gesprek organisatie/team: Doel en resultaat en 

cliënt/medewerker. Leren en borging op de 
werkvloer 

• 5 lesdagen van 6 uur, per dagdeel 1-2 module 
o bewustwording en visie op PDL 
o theorie  
o casuïstiek volgens methodiek 
o oefenen van handelingen en key- points 

Blended Learning Training PDL 
• gesprek organisatie/team: Doel en resultaat 

cliënt/medewerker. Leren en borging op de werkvloer 
• startbijeenkomst met uitleg e-learning 
• E-learning modules doorlopen (thuis) 
• 5 bijeenkomsten van 4 uur, per bijeenkomst 2-3 

modules 
o bewustwording en visie op PDL 
o casuïstiek volgens methodiek 
o oefenen van handelingen en key- points 



	

	

 


