Evita scholingskalender 2021

Aanmelden via
opleidingen@evitazorg.nl

JANUARI

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

12-01-21 - 15.30 - 17.30 uur

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- en
teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Je geeft elkaar feedback en ontvangt
handvatten en tips.

Carien van Ree

Evita
Zorgverleners

20-01-21 - 12.30 - 14.30 uur

Inloopscholing
Zingeving en ethiek bij dementie. Wat moet je doen als iemand met dementie
niet gewassen wil worden? Hoe ga je om met een klant die coronamaatregelen
niet begrijpt en toch de deur uit gaat? Dilemma’s bij dementie komen dagelijks
voor. Je ontvangt handvatten om hiermee om te kunnen gaan.

Tim van Iersel,
ethicus en
geestelijk
verzorger

Zorgverleners
van Evita
en andere
organisaties

FEBRUARI

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

09-02-21 - 18 maanden:
1e lesdag diplomering in
augustus 2022

Leerwerktraject (BBL)
Leerwerktraject Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ). Met een
diploma MMZ kun je op verschillende plekken binnen de zorgsector aan de
slag, zoals de thuiszorg, verpleeghuizen en dagbesteding. Je houdt je bezig
met de zelfredzaamheid en begeleiding van ouderen en bouwt echt een band
op door het intensieve en langdurige contact. Je kunt de klant blijven helpen
wanneer deze lichamelijk en geestelijk achteruit gaat, doordat je kennis hebt van
verpleegtechnische handelingen en ziektebeelden zoals dementie.

mbo-opleider
Oppstap

Zij-instromers:
mensen zonder
achtergrond in
de zorg

11-02-21 - 24 maanden:
1e lesdag diplomering in
februari 2023

Leerwerktraject (BBL)
Leerwerktraject Verpleegkundige. Met een mbo-diploma Verpleegkunde kun
je op verschillende plekken binnen de zorgsector aan de slag, zoals de thuiszorg,
verpleeghuizen en ziekenhuizen. De zorgvraag waar de Verpleegkundige voor
wordt opgeleid is onder andere herstelzorg, langdurige zorg en terminale zorg. In
jouw rol combineer je het organiseren en coördineren van de zorgvraag met het
uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en het bieden van begeleiding aan
de zorgvrager. Als Verpleegkundige ben je in staat om multidisciplinair te werken.

mbo-opleider
Oppstap

Verzorgende
IG, MMZ of
vergelijkbaar
die willen doorontwikkelen
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17-02-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.30 uur

Inloopscholing
Bevoegd én bekwaam zijn en blijven: registratie en informatie. Hoe blijf
je deskundig? Hoe registreer jij jouw bekwaamheid in CA Online? Leren
het kwaliteitsregister V&V te gebruiken waarmee jij aantoont dat je aan
deskundigheidsbevordering doet. Informatie over accreditatie.

Nikki
Goedemondt,
manager HR

Evita
Zorgverleners

MAART

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

03-03-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.30 uur

Klinische les
Transfers en tiltechnieken. Bekwaam blijven op het uitvoeren van transfers en
toepassen van tiltechnieken, de passieve en actieve tillift. Tiltechnieken kiezen die
passen bij de gezondheidssituatie van jouw klant zoals een klant met spierziekte
of Parkinson. Hoe zorg je voor een actieve werkhouding?

Fatima Barkia,
praktijkopleider en
verpleegkundige

Evita
Zorgverleners

05-03-21 - 18 maanden:
1e lesdag diplomering in
augustus 2022

Leerwerktraject (BBL)
Leerwerktraject Verzorgende IG. Met een diploma Verzorgende IG kun je op
verschillende plekken binnen de zorgsector aan de slag, zoals de thuiszorg,
verpleeghuizen en ziekenhuizen. De zorgvraag waar de Verzorgende IG voor
wordt opgeleid is onder andere herstelzorg, langdurige zorg en terminale
zorg. In jouw rol combineer je het organiseren van de zorg en het uitvoeren
van verpleegtechnische handelingen met het bieden van begeleiding aan de
zorgvrager.

mbo-opleider
Oppstap

Zij-instromers:
mensen zonder
achtergrond
in de zorg en
Helpende, MMZ
of vergelijkbaar
die willen doorontwikkelen

22-03-21 - 14.00 - 16.30 uur

Inloopscholing
Eenzaamheid onder ouderen: wat kan jij er tegen doen? Wat zijn
werkzame elementen in de aanpak tegen eenzaamheid? Het belang van
betekenisvolle persoonlijke contacten. En wat kunnen we zelf doen om
eenzaamheid te verminderen in het algemeen en speciaal tijdens corona tijden?
Achtergrondinformatie omtrent eenzaamheid. Wat kunnen we verwachten van
Haags beleid?

Prof. Dr. Jenny
Gierveld,
emeritus
hoogleraar
sociologie VU
Amsterdam

Zorgverleners
van Evita
en andere
organisaties
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24-03-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.30 uur

Klinische les
Steunkousen en ACT-zwachtelen bij intacte huid. Bekwaam blijven op het aanen uittrekken van steunkousen en ACT-zwachtelen. Beleid rond steunkousen en
ACT-zwachtelen en bijkomende risico’s.

Cynthia
Hulshof,
verzorgende
IG en Carmen
Boks,
verpleegkundige

Evita
Zorgverleners

30-03-21 - 18.00 - 20.00 uur

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- en
teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Je geeft elkaar feedback en ontvangt
handvatten en tips.

Carien van Ree

Evita
Zorgverleners

31-03-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.30 uur

Klinische les
Voorkomen van en handelen bij een huiddefect en wondzorg. Hoe signaleer
je een (mogelijk) huiddefect of wond? Waar kun je op letten tijdens de dagelijkse
verzorging van de klant? Welk beleid volg je bij wondzorg en hoe moet je
handelen wanneer je een nieuwe wond constateert?

Elized Gustina,
wijkverpleegkundige

Evita
Zorgverleners

APRIL

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

07-04-21 - 14.30 - 17.00 uur

Inloopscholing
Medicatieleer en regie op medicijngebruik. (Bij)werking en omgang met
veelgebruikte medicatie en opiaten in de terminale fase en dementiezorg.
Onnodig medicijngebruik tegenaan. Hoe medicatie-optimalisatie bijdraagt aan
een hogere kwaliteit van leven van de klant.

Loes Visser,
ziekenhuisapotheker

Zorgverleners
van Evita
en andere
organisaties

22-04-21 - 16.30 - 19.30 uur
1e lesdag 5 dagdelen in
april en mei 2021

Scholing
BIG Vaardigheden inclusief medicatie. Als je als zorgverlener de training
hebt gevolgd, ben je in staat om op een bekwame wijze de voorbehouden en
risicovolle handelingen uit te voeren.

Miranda
Kerkvliet,
docent

Zorgverleners
van Evita en
andere organisaties vanaf
niveau 3
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MEI

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

11-05-21 - 10.00 - 12.00 uur

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- en
teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Je geeft elkaar feedback en ontvangt
handvatten en tips.

Carien van Ree

Evita
Zorgverleners

11-05-21 - 14.00 - 17.00 uur
1e lesdag 3 dagdelen in
mei en juni 2021

Medicatiescholing
Deze scholing maakt de zorgverlener bewust van de verantwoordelijkheden en
risico’s met betrekking tot het toedienen van medicatie. Naast instructies over het
toedienen van enterale medicatie (via maagdarmkanaal) en parenterale medicatie
(via huid, luchtwegen, neus, ogen en oren) is het van belang dat de zorgverlener
de klant kan observeren. De zorgverlener leert verbanden leggen tussen
medicijngebruik en gedrag van de klant.

Miranda
Kerkvliet,
docent

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties

18-05-21 - 14.00 - 16.00 uur

Cursus (herhaling)
Herhalingscursus AED en reanimatie. Je leert een slachtoffer in veiligheid te
brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te
verlenen bij hartstilstand en bewusteloosheid.

Tinka
Portegies,
Rode Kruis

Evita
Zorgverleners

19-05-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.30 uur

Inloopscholing
Geeltjesmeeting medicatie-incidenten. Een sterkte/zwakte-analyse maken over
de meest voorkomende incidenten in medicatiezorg. Leren door verbeteracties
en brainstormen over innovaties in medicatiezorg. Melden van incidenten en
calamiteiten: belang en registratie.

Maaike
Vedder,
manager zorg

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties

JUNI

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

21-06-21 - 16.00 - 18.00 uur

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- en
teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Je geeft elkaar feedback en ontvangt
handvatten en tips.

Carien van Ree

Evita
Zorgverleners
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23-06-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.30 uur

Inloopscholing
Terugkomsessie take home toets medicatie, medicatiebeleid en
medicatieregels. Jaarlijkse take home toets medicatie analyseren. Opfrissen
medicatiebeleid en medicatieregels.

Elized Gustina,
wijkverpleegkundige

Evita
Zorgverleners

28-06-21 - 14.00 - 16.30 uur

Scholing
Bassischoling dementie: vormen van dementie. Alzheimer en dementie
worden vaak door elkaar gebruikt. Dementie is de overkoepelende term voor
een verzameling symptomen. In deze scholing komen verschillende vormen
van dementie aan bod, zoals Vasculaire dementie, Lewy Body dementie en
Frontotemporale dementie. Kennis en inzicht in verschillende vormen van
dementie kan helpen om beter te begrijpen waarom een klant bepaald gedrag
vertoont en hoe hier mee om te gaan. Tijdens de scholing is er ruimte voor
ervaringen uit de praktijk.

Dr. Caroline
Jurgens,
GZ-neuropsycholoog

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties

JULI

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

07-07-21 - 14.30 - 17.00 uur

Inloopscholing
Voldoende en voedzaam eten bij het ouder worden en voor jou als
zorgverlener. Welke rol kun je pakken als zorgverlener om te zorgen dat de klant
voldoende voedzaam eet en drinkt. Wat is voldoende voeding en hoe beoordeel
je de kwaliteit? Het effect van eetgedrag op vitaliteit, cognitie, wondgenezing &
geestelijke gesteldheid.

Berenice
Jaime, diëtist

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties

AUGUSTUS

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

03-08-21 - 16.00 - 18.00 uur

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- en
teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Je geeft elkaar feedback en ontvangt
handvatten en tips.

Carien van Ree

Evita
Zorgverleners

25-08-21 - 14.30 - 16.30 uur
19.00 - 21.00 uur

Inloopscholing
Zorg dat zorg loopt! Zorgen voor een ander lukt alleen als je ook goed voor
jezelf zorgt. Praktische tips voor een vitaler leven. Voor jou en de klant.

Teun van der
Klis, fysiotherapeut
5

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties
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SEPTEMBER

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

14-09-21 - 14.00 - 16.00 uur

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- en
teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Je geeft elkaar feedback en ontvangt
handvatten en tips.

Carien van Ree

Evita
Zorgverleners

16-09-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.30 uur

Inloopscholing
Leefstijl en het brein & Levensfasebestendig blijven werken: nooit stoppen
bij Evita? Deel 1: Hoe leefstijl het brein beïnvloedt en kan helpen bij een betere
balans. De invloed van o.a. slaapritme, voedingspatroon en smartphonegebruik:
voor jou en de klant.
Deel 2: Dialoog over langer doorwerken voor zingeving. Wat gebeurt er met jouw
brein als je stopt met werken? Evita voelt zich verrijkt met zorgverleners met
levenservaring: ook de 60- en 70-plusser. Wat is er mogelijk? Fysiek werk versus
begeleidend werk.

Dr. Caroline
Jurgens,
GZ-neuropsycholoog
en Nikki
Goedemondt,
manager HR

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties

21-09-21 - 13.00 - 17.00 uur

Cursus
Basiscursus AED & Reanimatie. Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen,
de toestand te beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO te verlenen bij
hartstilstand en bewusteloosheid.

Tinka
Portegies,
Rode Kruis

Evita
Zorgverleners

22-09-21 - 14.30 - 16.30 uur

Inloopscholing
Regietheater: in gesprek over jouw werk in het mooiste vak, de thuiszorg.
Naast mooie momenten in jouw werk krijg je ook te maken met dilemma’s en
(mis)communicatie. Leren effectief te communiceren op een manier die bij jou
past. Eigen doelen en referentiekader opzij leren zetten waardoor je beter kunt
aansluiten bij de ander. Dit maakt jouw werk leuker en draagbaar.

Clara van
den Boom
en Marleine
Verbeek,
Boombeek
Trainingen

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties
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OKTOBER

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

04-10-21 - 14.30 - 17.00 uur

Scholing
Verdiepingsscholing: gedragsverandering bij dementie. Veranderingen in
gedrag en karakter zijn kenmerkend voor dementie en kunnen voor de omgeving
belastend zijn. Tijdens de scholing zal aan bod komen hoe het komt dat er sprake
is van veranderingen in het gedrag en wanneer je spreekt van probleemgedrag.
Hoe kan jouw gedrag als zorgverlener de emoties en het gedrag van de klant
beïnvloeden? We zullen adviezen bespreken en met elkaar uitwisselen over hoe
om te gaan met gedragsveranderingen. We leren probleemgedrag te analyseren
om vervolgens een omgangsplan te maken. Tijdens de scholing is er ruimte voor
ervaringen uit de praktijk.

Dr. Caroline
Jurgens,
GZ-neuropsycholoog

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties

13-10-21 - 14.30 - 17.00 uur

Inloopscholing
Aandachtsvolle zorg en vastlegging met behulp van ACP; passend bij de
levensfase, gezondheidssituatie, wensen en doelen. Aan de hand van casuïstiek
leren hoe je Advance Care Planning (ACP) kunt toepassen in de zorg die wij
organiseren met klant en/of diens naaste. Hoe zorg je dat de klant zijn wensen
en doelen kenbaar kan maken met betrekking tot het ouder worden? Welke
afspraken maak je en welke opties zijn er in de laatste fase van het leven? Hoe leg
je deze afspraken/keuzes vast in een wilbeschikking en het klantdossier?

Nienke de
Jong,
huisarts en
Mirjam
Wijsbeek,
wijkverpleegkundige

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties

27-10-21 - 18.00 - 20.00 uur

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- en
teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Je geeft elkaar feedback en ontvangt
handvatten en tips.

Carien van Ree

Evita
Zorgverleners
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NOVEMBER

Inhoud scholing

Door

Doelgroep

18-11-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Inloopscholing
Advance Care Planning bij dementie. Aansluiten in het proces van dementie
van de klant en hierover communiceren in PUUR. Met jouw team zorgen voor
passende zorg; nu en in de toekomst. Het belang van een actueel persoonsbeeld
en geschiedenis: weten wie jouw klant is.

Dr. Caroline
Jurgens,
GZ-neuropsycholoog

Zorgverleners
van Evita en
andere
organisaties

07-12-21 - 14.00 - 16.00 uur

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- en
teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Je geeft elkaar feedback en ontvangt
handvatten en tips.

Carien van Ree

Evita
Zorgverleners

15-12-21 - 14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur

Inloopscholing
Werken met PUUR: een verdieping. Het klantdossier op een goede manier
gebruiken. Welke informatie vind je waar? Hoe kan je het zorgplan evalueren? Het
belang van goed vinken en rapporteren en de acualiteit van het persoonsbeeld en
de geschiedenis. Leren een ACP-gesprek vast te leggen.

Elized Gustina,
wijkverpleegkundige

Evita
Zorgverleners

DECEMBER

Aan deelname van (inloop)scholingen zijn geen kosten verbonden voor zorgverleners van Evita Zorg.
Een aantal scholingen in deze kalender zijn ook toegankelijk voor zorgverleners die niet aan Evita Zorg verbonden zijn. Dit wordt aangegeven in
de tabel ‘doelgroep’. De kosten voor een inloopscholing bedragen dan €50 per persoon per scholing. Voor de kosten van de andere aangeboden
scholingen; neem contact op met de HR afdeling van Evita Zorg via opleidingen@evitazorg.nl. Aanmelden kan ook via dat e-mailadres.
Voor sommige scholingen is accreditatie aangevraagd.
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