
FEBRUARI Inhoud Doelgroep/Niveau Aanmelden voor

4 februari 2020
Intervisie

14.00-16.00 uur 
1 dagdeel

Je krijgt als zorgverlener de gelegenheid klantsituaties, teamsituaties 
te bespreken, elkaar feedback te geven en te vragen zodat je beter 
wordt in je werk. Door Carien van Ree

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / alle 
niveau’s

31-01-20

19 februari 2020
Zorgmijdende klanten en klanten 
met een psychiatrisch beeld

14.30-17.00 uur en 19.00-21.30 uur

Het belang van vertrouwen. Steeds meer klanten met een 
psychiatrisch beeld wonen thuis; hoe kun je hen goede ondersteuning 
bieden? En hoe pas je op jezelf?
Door: Sophie Graaf, psychiatrisch verpleegkundige & Maaike Vedder, 
manager zorg Evita

18, 20 februari en 4 en 12 maart 
2020
ADL scholing - plus medicatie

(18-2) 8.00-11.00 uur
(20-2) 08.30-11.30 uur   
(4-3) 08.30-11.30 uur    
(12-3) 11.00-14.00 uur
4 dagdelen 

Je krijgt kennis en vaardigheden om volgens de actuele 
ontwikkelingen basiszorg (o.g.v. persoonlijk verzorging) te kunnen 
verlenen aan niet complexe cliënten. De cursisten kunnen tijdens de 
training het geleerde direct in de praktijk brengen.
Door: Miranda Kerkvliet

Evita stagiairs HBO, 
Evita zorgverleners 
en ZZP’ers (HVZ en 
begeleider)

02-02-20

MAART Inhoud Doelgroep/Niveau Aanmelden voor

18 maart 2020
Complementaire zorg 

14.30-17.00 uur en 19.00-21.30 uur

(Thuis)zorg is meer dan alleen de praktische handelingen; veel 
meer het zien van de behoeften van de klant in het moment. 
Hoe kun je jouw kennis en vaardigheden voor complementaire 
zorg inzetten. Handvaten en praktische tips over thema’s als 
inwrijvingen, pijn en een goed verzorgde klant. Door Mirjam Wijsbeek, 
wijkverpleegkundige Evita & Ingrid Spaans, verzorgende 3-IG Evita

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita
Scholingskalender 2020
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Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita
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20 maart, 27 maart, 3 april, 10 april 
en 24 april 2020
Thuishulp A

(20-3) 14.30-18.30
(3-4) 8.30-12.30
(10-4) 13.00-17.00
(24-4) 13.00-17.00, met examen van 
16.00 tot 17.00 
(28-4) 9.00-10.00 herexamen 
(8-5) 15.30-17.00” diplomering
5 dagdelen

Je krijgt kennis en vaardigheden om volgens de actuele 
ontwikkelingen basiszorg (o.g.v. persoonlijk verzorging) te kunnen 
verlenen aan niet complexe cliënten. De cursisten kunnen tijdens de 
training het geleerde direct in de praktijk brengen.
Door: Miranda Kerkvliet

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers/Niveau: 
HVZ en begeleider

06-03-20

16, 23, 30 maart en 6 en 14 april 
2020
Big Vaardigheden inclusief 
medicatie

18.00-21.00 uur
5 dagdelen

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. Door: Miranda Kerkvliet

Evita en externe 
zorgverleners/ 
Niveau: 3 en hoger

02-03-20

5, 10, 19 en 26 maart 2020
ADL scholing

(5-3) 9.00-12.00 uur   
(10-3) 17.30-20.30 uur   
(19-3) 14.00-17.00 uur    
(26-3) 9.00-12.00 uur 
4 dagdelen

Je krijgt kennis en vaardigheden om volgens de actuele 
ontwikkelingen basiszorg (o.g.v. persoonlijk verzorging) te kunnen 
verlenen aan niet complexe cliënten. De cursisten kunnen tijdens de 
training het geleerde direct in de praktijk brengen.
Door: Miranda Kerkvliet

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / Niveau: 
HVZ en begeleider

21-02-20



17 maart 2020
Scholing Medicatie

18.00-21.00 uur
1 dagdeel

De training medicatie is er op gericht om alle in- en outs van 
medicatie te begrijpen en te kunnen werken volgens het beleid 
medicatie veiligheid en kennis te hebben van medicatie inhoudelijk.
Het is voor medewerkers die de take home toets medicatie niet 
hebben gehaald of weten dat ze kennis en vaardigheden hierover 
tekort hebben.  Door: Miranda Kerkvliet

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers/ Niveau 
2 Plus en hoger

03-03-20

APRIL Inhoud Doelgroep/Niveau Aanmelden voor

3 april 2020
Snelcursus EHBO (4 uur)

12.00-16.00 uur
1 dagdeel

Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te 
beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij: 
Bewusteloosheid, Huidwond, Bloeding, Brandwond, Letsels aan 
botten, spieren en gewrichten, Vergiftiging en Verslikking.
Door Tinka Portegies (Rode Kruis)

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers

14-03-20

8 april 2020
Werken met PUUR: een verdieping

14.30-17.00 uur

Leren het elektronisch cliëntendossier van de klant op een goede 
manier te gebruiken: Welke informatie vind je waar? Hoe kan je het 
zorgplan evalueren? Hoe maak je een goede rapportage: vinken, 
rapporteren en het gebruik van instrumenten. Hoe doe je een MIC-
melding?
Door: Elized Gustina, wijkverpleegkundige Evita & Susan Geerlofs, 
manager planning Evita 

8 april 2020
‘ALS’

14.30-17.00 uur en 19.00-21.30 uur

Herkennen van verschillende fasen in het ziekteverloop, omgang 
met gedragsverandering van de ALS-klant & ondersteuning van de 
naasten/mantelzorgers.
Door: Inge Hamringa & Liesbeth Sarton, verpleegkundigen Evita

22 april 2020
Aandachtsvolle zorg en 
vastlegging wensen

15.00-17.30 uur en 19.00-21.30 uur

Hoe zorg je dat de klant zijn wensen kenbaar kan maken met 
betrekking tot het ouder worden; hoe wil de klant leven, wat wil de 
klant nog doen? Thuisblijven of opname; wel of niet behandelen/
reanimeren? Het belang van goede vastlegging in een wilsbeschikking 
en PUUR.
Door: Maaike Vedder, manager zorg Evita

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita
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MEI Inhoud Doelgroep/Niveau Aanmelden voor

19 mei, 2 juni en 16 juni  
Vaardigheidstraining Helpende 2+

18.00-21.00 uur
3 dagdelen

Vaardigheidstraining m.b.t. begeleiding, medicatie, hygiëne, 
vaardigheden, zoals hulpmiddelen steunkousen aantrekken etc.
Door: Miranda Kerkvliet

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / Niveau: 
Helpende 2+ en 
begeleider

15-12-19

20 mei 2020
Professioneel werken en 
communiceren

15.00-17.30 uur en 19.00-21.30 uur

Hoe houden klanten je geestelijk bezig en hoe blijf je hierin 
professioneel? Leren het gedrag van de klant te relateren aan wat 
de klant wil en probeert duidelijk te maken. Carien praat vanuit 
ervaringen bij onze klanten.
Door: Carien van Ree, coach en klachtenfunctionaris Evita

JUNI

2 juni 2020
Intervisie

14.00-16.00 uur
1 dagdeel

Je krijgt als zorgverlener de gelegenheid klantsituaties, teamsituaties 
te bespreken, elkaar feedback te geven en te vragen zodat je beter 
wordt in je werk.
Door Carien van Ree

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / alle 
niveau’s

15-05-20

17 juni 2020
Advance Care Planning bij 
dementie

15.00-17.30 uur en 19.00-21.30 uur

Aansluiten in het proces van dementie van de klant en hierover 
communiceren binnen PUUR. Met jouw team zorgen voor 
passende zorg; nu en in de toekomst. Het belang van een actueel 
Persoonsbeeld in het ECD: weten wie jouw klant is.
Door: Dr. Caroline Jurgens, GZ/Neuropsycholoog

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita
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Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita
Scholingskalender 2020

JULI

8 juli 2020
Werken met PUUR: een verdieping

14.30-17.00 uur

Leren het elektronisch cliëntendossier van de klant op een goede 
manier te gebruiken: Welke informatie vind je waar? Hoe kan je het 
zorgplan evalueren? Hoe maak je een goede rapportage: vinken, 
rapporteren en het gebruik van instrumenten. Hoe doe je een MIC-
melding?
Door: Elized Gustina, wijkverpleegkundige Evita & Susan Geerlofs, 
manager planning Evita

AUGUSTUS

26 augustus 2020
Medicatie: therapietrouw en 
signaleren van bijwerkingen

14.30-17.00 uur en 19.00-21.30 uur

Hoe zorg je dat de klant therapietrouw is en wat doe je wanneer de 
klant medicatie weigert? Signaleringen van bijwerkingen?
Door: Marc Fisher, apotheker

SEPTEMBER

1 september 2020
Intervisie

19.00-21.00 uur
1 dagdeel

Je krijgt als zorgverlener de gelegenheid klantsituaties, teamsituaties 
te bespreken, elkaar feedback te geven en te vragen zodat je beter 
wordt in je werk. Door Carien van Ree

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / alle 
niveau’s

15-08-20

9 september 2020
Medicatie in de terminale fase

14.30-17.00 uur en 19.00-21.30 uur

Symptoomherkenning in de terminale fase, omgaan met misselijkheid 
en braken.
Door: Mirjam Wijsbeek & Elized Gustina, wijkverpleegkundigen Evita
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Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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9, 16, 23, 30 september 2020
ADL scholing - plus medicatie

(9-9) 13.00-16.00 uur   
(16-9) 13.00-16.00 uur   
(23-9) 13.00-16.00 uur     
(30-9) 13.00-16.00 uur
4 dagdelen

Je krijgt kennis en vaardigheden om volgens de actuele 
ontwikkelingen basiszorg (o.g.v. persoonlijk verzorging) te kunnen 
verlenen aan niet complexe cliënten. De cursisten kunnen tijdens de 
training het geleerde direct in de praktijk brengen.
Door: Miranda Kerkvliet

Evita stagiairs HBO, 
Evita zorgverleners 
en ZZP’ers (HVZ en 
begeleider)

15-08-20

8, 15, 22, 29 september en 6 
oktober 2020
Big Vaardigheden inclusief 
medicatie
18.00-21.00 uur
5 dagdelen

“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.
Door: Miranda Kerkvliet

Evita en externe 
zorgverleners/ 
Niveau: 3 en hoger

15-08-20

16 september 2020
Medicatieveiligheid

14.30-17.00 uur en 19.00-21.30 uur

Veilig werken met medicatie; kennis van de regels, polypharmacie, 
medicatiereview, aftekenen, melden van medicatiefouten. 
MIC-procedure kennen en opvolgen.
Door: Maaike Vedder, manager zorg EvitA

OKTOBER Inhoud Doelgroep/Niveau Aanmelden voor

2 oktober 2020
AED & Reanimatie cursus 

12.00-16.00 uur
1 dagdeel

Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te 
beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen 
bij: Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe 
Defibrillator (AED) en Bewusteloosheid (stabiele zijligging) Door Tinka 
Portegies (Rode Kruis)
Door: Tinka Portegies (Rode Kruis)

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers

15-09-20



14 oktober 2020
Voldoende en voedzaam eten bij 
het ouder worden

14.30-17.00 uur en 19.00-21.30 uur

Welke rol heb je 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; voor jou en de klant.
Door: Nicole Bicker, coördinator Evita Lokaal & Berenice Jaime, 
diëtist  

27 oktober 2020
Intervisie

14.00-16.00 uur
1 dagdeel

Je krijgt als zorgverlener de gelegenheid klantsituaties, teamsituaties 
te bespreken, elkaar feedback te geven en te vragen zodat je beter 
wordt in je werk. Door Carien van Ree

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / alle 
niveau’s

13-10-20

28 oktober 2020
Ontspanning en stressreductie

15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur

Mentale en fysieke ontspanningsoefeningen voor zelfzorg en meer 
balans in je leven. En tips voor oefeningen bij de klant.
Door: Mieke Overgaag, yogadocent en mindfulnesstrainer

30 oktober 2020
Herhaling AED & Reanimatie

14.00-16.00 uur
1 dagdeel

Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te 
beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen 
bij: Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe 
Defibrillator (AED) en Bewusteloosheid (stabiele zijligging)
Door: Tinka Portegies (Rode Kruis) 

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / alle 
niveau’s

16-10-20

NOVEMBER

11 november 2020
Werken met PUUR: een verdieping

14.30-17.00 uur

Leren het elektronisch cliëntendossier van de klant op een goede 
manier te gebruiken: Welke informatie vind je waar? Hoe kan je het 
zorgplan evalueren? Hoe maak je een goede rapportage: vinken, 
rapporteren en het gebruik van instrumenten. Hoe doe je een MIC-
melding?.
Elized Gustina, wijkverpleegkundige Evita & Susan Geerlofs, manager 
planning Evita 

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

Evita
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Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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25 november 2020
Tiltechnieken, het belang van een 
ARBO-check en vitaal werken

15.00-17.30 uur en 19.00-21.30 uur
1 dagdeel

Praktische tips voor het maken van transfers, het regelen en gebruik 
van verschillende tilhulpmiddelen en het periodiek doen van een 
risico-inventarisatie en arbocheck.
Door: Miranda Kerkvliet
 

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / alle 
niveau’s

16-10-20

DECEMBER

1 december 2020
Intervisie

19.00-21.00 uur
1 dagdeel

Je krijgt als zorgverlener de gelegenheid klantsituaties, teamsituaties 
te bespreken, elkaar feedback te geven en te vragen zodat je beter 
wordt in je werk.
Door: Carien van Ree

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / alle 
niveau’s

15-11-20

16 december 2020
Bewegingsgerichte zorg en 
valpreventie

15.00-17.30 uur en 19.00-21.30 uur

Het belang van bewegen bij ouderen: simpele adviezen over hoe je 
kunt bijdragen aan een omgeving waarin de klant gestimuleerd wordt 
te bewegen en ‘functioneel te trainen’. Tips over valpreventie en veilig 
thuis wonen.
Door: Sportief Plus

Evita zorgverleners 
en ZZP’ers / alle 
niveau’s

16-10-20


