
JANUARI / FEBRUARI Inhoud scholing Door Doelgroep

18-01-22 - 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. Niet alleen ingrijpende 
situaties kunnen besproken worden tijdens de intervisie, maar ook casussen 
die betrekking hebben op bepaalde vraagstukken, gevoelens waarmee je 
zit of andere werk gerelateerde zaken waar je vragen over hebt. Het is fijn 
om af en toe samen met je collega’s incidenten en bijzondere voorvallen te 
bespreken. Het leidt tot nieuwe inzichten en geeft je extra input.

Carien van Ree, 
coach en klachten-
functionaris Evita 
Zorg

Evita
Zorgverleners

20-01-22 - 17.00 - 20.00 uur
27-01-22 - 17.00 - 20.00 uur 
03-02-22 - 17.00 - 20.00 uur 
17-02-22 - 17.00 - 20.00 uur 
24-02-22 - 17.00 - 20.00 uur

Scholing (5 avonden in totaal)
BIG Vaardigheden inclusief medicatie. Als je als zorgverlener deze 
training hebt gevolgd, ben je in staat om op een bekwame wijze de 
voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren.
Deze scholing bestaat uit 5 avonden die je allemaal gevolgd moet hebben 
om je certificaat te halen.

Miranda Kerkvliet, 
docent en 
verpleegkundige

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

26-01-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Steunkousen en ACT-zwachtelen bij intacte huid. Wat is het beleid 
rond steunkousen en ACT-zwachtelen en welke risico’s zijn er? Bekwaam 
blijven op het aan- en uittrekken van steunkousen en ACT-zwachtelen.

Annabelle Jelsma, 
wijkverpleegkundige 
Evita Zorg

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

FEBRUARI Inhoud scholing Door Doelgroep

08-02-22 - 11.00 - 17.00 uur
15-02-22 - 11.00 - 17.00 uur

Scholing (2 dagdelen in totaal)
Training basiszorg: ADL en medicatie. Na het afronden van deze training 
ben je in staat om basiszorg te verlenen aan niet-complexe klanten. Je 
kunt de basiszorg methodisch en vraaggericht verlenen op het gebied 
van wassen, aankleden en uitkleden. Je leert tijdens de training uiterlijke 
verzorging geven bij mannen en vrouwen. Daarnaast wordt relevante 
wet- en regelgeving in de zorg behandeld. Een aantal veel voorkomende 
ziektebeelden wordt behandeld, waaronder CVA, hart- en vaatziekten en 
dementie.

Miranda Kerkvliet, 
docent en 
verpleegkundige

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita scholingskalender 2022
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16-02-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing 
Chronische ziekten of acute live events voorkomen, vertragen 
en omkeren. Welke signalen wijzen op de ziekte van Parkinson en 
Diabetes? Hoe herken je een CVA en TIA? Nico Weerkamp neemt jou 
mee in zijn kennis over het effect van bewegen op chronische ziektes en 
hersenaandoeningen. Je krijgt inzicht in factoren die je zelf in de hand 
hebt om ziektes te voorkomen, ziekteprocessen te vertragen en soms zelfs 
weer om te keren.

Dr. Nico Weerkamp, 
bewegings-
wetenschapper en 
neuroloog Bewegen 
een Hoofdzaak

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

MAART Inhoud scholing Door Doelgroep

08-03-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Dementie-update. Laatste inzichten in oorzaken, symptomen en 
begeleiding bij dementie.

Dr. Caroline Jurgens, 
GZ-neuropsycholoog 
Evita Zorg

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

16-03-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Hartproblemen bij ouderen. Hoe kunnen hartproblemen voorkomen 
worden? Welke hartproblemen komen voor op oudere leeftijd? Wat zijn 
de mogelijkheden en risico’s van behandeling? Wat levert het op voor de 
kwaliteit van leven?

Dr. Bas van der 
Hoeven, cardioloog 
Haaglanden MC

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

18-03-22 - 13.00 - 15.00 uur Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- 
en teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Niet alleen ingrijpende 
situaties kunnen besproken worden tijdens de intervisie, maar ook casussen 
die betrekking hebben op bepaalde vraagstukken, gevoelens waarmee je 
zit of andere werk gerelateerde zaken waar je vragen over hebt. Het is fijn 
om af en toe samen met je collega’s incidenten en bijzondere voorvallen te 
bespreken. Het leidt tot nieuwe inzichten en geeft je extra input.

Carien van Ree, 
coach en klachten-
functionaris Evita 
Zorg

Evita 
Zorgverleners

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita scholingskalender 2022
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23-03-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Hoe verder na CVA/TIA: van revalidatie tot langdurige ondersteuning 
thuis. Wat is een CVA of TIA en hoe herken je de symptomen? Wat zijn 
de gevolgen, wat betekent revalidatie en hoe kan jij als zorgverlener in de 
thuissituatie bijdragen aan een comfortabele manier van leven?

Drs. Vera van Stek, 
neuropsycholoog-
gezondheidszorg- 
psycholoog Basalt 
Revalidatie

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

APRIL Inhoud scholing Door Doelgroep

05-04-22 - 14.00 - 16.00 uur Scholing
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,  
instructeur Rode Kruis

Evita  
Zorgverleners

13-04-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Medicatiebeleid, medicatieregels en risico’s. Een praktische uitleg over 
medicatiezorg, het toepassen van het medicatiebeleid en gebruik van de 
medicatiecontrole-app Medimo.

Elized Gustina, 
wijkverpleegkundige 
Evita Zorg

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

MEI Inhoud scholing Door Doelgroep

10-05-22 - 14.00 - 17.00 uur
17-05-22 - 14.00 - 17.00 uur
24-05-22 - 14.00 - 17.00 uur

Scholing (3 dagdelen in totaal)
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 het gedrag van de klant. Deze scholing bestaat uit 3 
dagdelen die je allemaal gevolgd moet hebben om je certificaat te halen.

Miranda Kerkvliet, 
docent en 
verpleegkundige

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties
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Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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11-05-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Regie op medicatiegebruik door de klant. Praktische uitleg over 
medicatie in eigen beheer door de klant. Informatie over het gebruik van 
de medicatierol en andere mogelijkheden. Wat is de meest voorkomende 
medicatie in de thuiszorg? Welke AVG-aspecten zijn belangrijk bij 
medicatie overdracht? Hoe zorgen we voor een optimale samenwerking 
tussen apotheken, thuiszorgorganisaties en huisartsen?

Dr. Paul Fox, 
apotheker Apotheek 
Francken

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

12-05-22 - 17.00 - 19.00 uur Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- 
en teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Niet alleen ingrijpende 
situaties kunnen besproken worden tijdens de intervisie, maar ook casussen 
die betrekking hebben op bepaalde vraagstukken, gevoelens waarmee je 
zit of andere werk gerelateerde zaken waar je vragen over hebt. Het is fijn 
om af en toe samen met je collega’s incidenten en bijzondere voorvallen te 
bespreken. Het leidt tot nieuwe inzichten en geeft je extra input. 

Carien van Ree, 
coach en klachten-
functionaris Evita 
Zorg

Evita
Zorgverleners

25-05-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Verlenen van eerste hulp en het behandelen van wonden. Wat doe je 
als iemand onwel wordt? Hoe signaleer en voorkom je decubitus en open 
wonden? Eerste hulp bij ongevallen. Informatie over wondzorg en hoe te 
handelen wanneer je een wond constateert.

Tinka Portegies, 
instructeur Rode Kruis 
& Annabelle Jelsma, 
wijkverpleegkundige 
Evita Zorg

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

JUNI Inhoud scholing Door Doelgroep

15-06-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Leren van incidenten in de zorg. Waarom het zo belangrijk is om 
incidenten en calamiteiten te melden en te registreren. Hoe maak je goed 
en eenvoudig verbeteracties aan in PUUR? Hoe kunnen we binnen Evita de 
verbeteracties gebruiken om de zorg voor onze klanten zo goed mogelijk 
te laten verlopen?

Ilse Mosselman, 
kwaliteitsfunctionaris 
Evita Zorg

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties
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Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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JULI Inhoud scholing Door Doelgroep

06-07-22 - 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. Niet alleen ingrijpende 
situaties kunnen besproken worden tijdens de intervisie, maar ook casussen 
die betrekking hebben op bepaalde vraagstukken, gevoelens waarmee je 
zit of andere werk gerelateerde zaken waar je vragen over hebt. Het is fijn 
om af en toe samen met je collega’s incidenten en bijzondere voorvallen te 
bespreken. Het leidt tot nieuwe inzichten en geeft je extra input.

Carien van Ree, 
coach en klachten-
functionaris Evita 
Zorg

Evita
Zorgverleners

20-07-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Stimuleren van zelfredzaamheid van ouderen. Wat levert behandeling 
op voor de kwaliteit van leven van ouderen? Waar kun je op letten, welke 
aanpassingen en hulpmiddelen in en om het huis zijn mogelijk? Welke rol 
kan ook een ergotherapeut hierin spelen?

Monique Veltman, 
ergotherapeut 
Ergotherapie Veltman 
& Span

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

AUGUSTUS Inhoud scholing Door Doelgroep

24-08-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Signaleren en adequaat omgaan met (moeilijk) gedrag. Wat doet het 
met mij en de ander en hoe kan ik hier professioneel mee omgaan? Waar 
is de grens? Bij wie en wanneer signaleer ik?

Dr. Caroline Jurgens, 
GZ-neuropsycholoog 
Evita Zorg & Carien 
van Ree, coach en 
klachtenfunctionaris 
Evita Zorg

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

30-08-22 - 17.00 - 19.00 uur Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- 
en teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Niet alleen ingrijpende 
situaties kunnen besproken worden tijdens de intervisie, maar ook casussen 
die betrekking hebben op bepaalde vraagstukken, gevoelens waarmee je 
zit of andere werk gerelateerde zaken waar je vragen over hebt. Het is fijn 
om af en toe samen met je collega’s incidenten en bijzondere voorvallen te 
bespreken. Het leidt tot nieuwe inzichten en geeft je extra input.

Carien van Ree, 
coach en klachten-
functionaris Evita 
Zorg

Evita
Zorgverleners
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30-08-22 - 11.00 - 17.00 uur
06-09-22 - 11.00 - 17.00 uur

Scholing (2 dagen in totaal) 
Training basiszorg: ADL en medicatie. Na het afronden van deze 
training ben je in staat om basiszorg te verlenen aan niet-complexe 
klanten. Je kunt de basiszorg methodisch en vraaggericht verlenen 
op het gebied van wassen, aankleden en uitkleden. Je leert tijdens de 
training uiterlijke verzorging geven bij mannen en vrouwen. Je leert ook 
wat beroepshouding is en wat je houding is tijdens het werk in de zorg. 
Daarnaast worden relevante wet- en regelgeving in de zorg behandeld. 
Een aantal veel voorkomende ziektebeelden worden behandeld, 
waaronder CVA, hart- en vaatziekten en dementie. Deze scholing bestaat 
uit 2 dagen die je allemaal gevolgd moet hebben om je certificaat te halen.

Miranda Kerkvliet, 
docent en 
verpleegkundige

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

31-08-22 - 14.30 - 16.30 uur
          

Inloopscholing
Anders denken over vitaliteit. David van Bodegom is bijzonder 
hoogleraar ‘Vitaliteit in een verouderende populatie’ bij het LUMC 
en tevens als verouderingswetenschapper verbonden aan de Leyden 
Academie. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar het effect van de 
omgeving op het verouderingsproces. Hij schreef hier meerdere boeken 
over, waaronder het boek ‘Tien jaar cadeau’ dat hij samen met de bekende 
hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp schreef. Tijdens 
de scholing neemt hij ons mee in zijn onderzoek naar veroudering op 
het platteland in Ghana. Wat kunnen wij hiervan leren om in Nederland 
mensen vitaler oud te laten worden?

Prof. dr. David van 
Bodegom Hoogleraar 
LUMC en Leyden 
Academy

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

SEPTEMBER Inhoud scholing Door Doelgroep

13-09-22 - 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, 
instructeur Rode Kruis

Evita
Zorgverleners

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita scholingskalender 2022



Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita scholingskalender 2022
14-09-22 - 14.30 - 16.30 uur
         

Inloopscholing
Werk en privé in balans. Hoe zorg je dat je energie hebt voor alles wat 
belangrijk voor je is? Een goede balans tussen inspanning en ontspanning.

Mariette de Mol 
van Otterloo, 
leefstijlcoach Jet Fit 
Leefstijlcoaching

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

15-09-22 - 17.00 - 20.00 uur
22-09-22 - 17.00 - 20.00 uur
29-09-22 - 17.00 - 20.00 uur
06-10-22 - 17.00 - 20.00 uur
13-10-22 - 17.00 - 20.00 uur

Scholing (5 avonden in totaal)
BIG Vaardigheden inclusief medicatie. Als je als zorgverlener deze 
training hebt gevolgd, ben je in staat om op een bekwame wijze de 
voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren. Deze scholing 
bestaat uit 5 avonden die je allemaal gevolgd moet hebben om je 
certificaat te halen. 

Miranda Kerkvliet, 
docent en 
verpleegkundige

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

28-09-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Bevoegd en bekwaam zijn en blijven. Hoe blijf je deskundig? Hoe 
registreer en monitor jij jouw bekwaamheid in CA Online? Leren het 
kwaliteitsregister V&V goed te gebruiken. Inzicht in het aanbod van 
scholingen en het registeren van jouw deskundigheid. 

Nikki Goedemondt, 
manager HR bij Evita 
Zorg

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

OKTOBER Inhoud scholing Door Doelgroep

04-10-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Dementie in de praktijk. Dementie in de praktijk. Praktische handvatten in 
de omgang en activering van mensen met dementie en de invloed hiervan 
op de kwaliteit van leven.

Dr. Caroline Jurgens, 
GZ-neuropsycholoog

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

26-10-22 - 15.00 - 17.00 uur Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- 
en teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Niet alleen ingrijpende 
situaties kunnen besproken worden tijdens de intervisie, maar ook casussen 
die betrekking hebben op bepaalde vraagstukken, gevoelens waarmee je 
zit of andere werk gerelateerde zaken waar je vragen over hebt. Het is fijn 
om af en toe samen met je collega’s incidenten en bijzondere voorvallen te 
bespreken. Het leidt tot nieuwe inzichten en geeft je extra input.

Carien van Ree, 
coach en klachten-
functionaris Evita 
Zorg

Evita
Zorgverleners
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NOVEMBER Inhoud scholing Door Doelgroep

vanaf 02-11-22 
13.00 - 17.00

Scholing
Brancheopleiding Thuishulp A. Leren om volgens een werkplanning 
de klant te ondersteunen in wonen en huishouden volgens de regels 
van hygiëne en ergonomisch werken. Je houdt rekening met de 
zelfredzaamheid en stemt de werkzaamheden af op die van de klant 
en van mantelzorgers/naasten zoveel mogelijk als zij dat gewend zijn. 
Leren grenzen te bewaken. Je leert veilig te werken en volgens de laatste 
ontwikkelingen in het beroep. 

Menskracht 7 Evita
Zorgverleners

16-11-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Regie in de laatste levensfase; dilemma’s en mogelijkheden. Welke 
keuzes kan de klant maken ten aanzien van zorg in de laatste levensfase 
en ten aanzien van het levenseinde? Welke zorg is mogelijk en wat is de rol 
van de huisarts en de thuiszorg in deze fase? Hoe werken we goed samen?

Dr. Verena Dirkse, 
huisarts & Maaike 
Vedder, manager zorg 
Evita Zorg

Zorgverleners 
van Evita 
en andere 
organisaties

DECEMBER

14-12-22 - 14.30 - 16.30 uur Inloopscholing
Werken met PUUR: een verdieping. Het ECD op een goede manier 
gebruiken. Welke informatie vind je waar? Hoe kan je gebieden uit het 
zorgplan evalueren? Waarom is goed vinken en rapporteren van belang 
en wat is de meerwaarde van een actueel en compleet persoonsbeeld en 
geschiedenis? Verslaglegging van ACP-gesprekken.

Elized Gustina, 
wijkverpleegkundige 
Evita Zorg & Susan 
Geerlofs, manager 
planning Evita Zorg

Evita
Zorgverleners

20-12-22 - 17.00 - 19.00 uur
          

Intervisie
Onder begeleiding ga je met andere zorgverleners in gesprek over klant- 
en teamsituaties die je meemaakt in jouw werk. Niet alleen ingrijpende 
situaties kunnen besproken worden tijdens de intervisie, maar ook casussen 
die betrekking hebben op bepaalde vraagstukken, gevoelens waarmee je 
zit of andere werk gerelateerde zaken waar je vragen over hebt. Het is fijn 
om af en toe samen met je collega’s incidenten en bijzondere voorvallen te 
bespreken. Het leidt tot nieuwe inzichten en geeft je extra input.

Carien van Ree, 
coach en klachten-
functionaris Evita 
Zorg

Evita
Zorgverleners

 

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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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.


