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Vakbekwaam indiceren met
het Omaha System of het Mikzo

Doelgroep: wijkverpleegkundigen die (gaan) werken met het Omaha System of het Mikzo

Met het Omaha System of het Mikzo kunnen verpleegkundigen de juiste zorg
indiceren en verantwoorden, bij voorkeur doen zij dit samen met de cliënt.
ZorgvoorKennis is een erkend scholingsbureau dat beproefd trainingsmateriaal inzet.

De deelnemers:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

krijgen inzicht in het normenkader
meten zelfredzaamheid en kunnen de uitkomsten interpreteren
trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
passen met behulp van casussen het Omaha System of het Mikzo toe
zetten het klinisch redeneren in
oefenen met het assessment en het opstellen van een zorgplan
oefenen met het rapporteren en met intervisie
krijgen een handreiking voor het werken met Omaha System of het Mikzo
ontvangen een digitale set met alle oefenmaterialen

De duur van deze geaccrediteerde training is 4 uren. De studiebelasting om de lesbrief te
lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 4 uren. De training wordt incompany gegeven voor groepen met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. De kosten zijn
€ 120,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen.
Meer informatie bij ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
Inschrijven via www.zorgvoorkennis.nl of via training@zorgvoorkennis.nl

Lesmodule
‘Het Kwaliteitskader in het ZLP’

Deze lesmodule is geschikt voor verpleegkundigen, verzorgenden, teamleiders,
interne coaches en interne trainers.

Met deze module kunnen verpleegkundigen en verzorgenden de juiste zorg
inzetten en verantwoorden. Dat doen zij samen met de cliënt en familie. De
module gaat uit van persoonsgerichte zorg.

De deelnemers:
•
•
•
•

gaan aan de slag met het Kwaliteitskader en de vertaling in het ZLP
trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren

De duur van deze training is 3 uren. In een groep kunnen minimaal 8 tot
maximaal 16 cursisten deelnemen. De studiebelasting om de lesbrief te lezen en
de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt ook 3 uren. De kosten zijn € 90,per cursist (vrij van BTW) en alle materialen.
ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule ‘Basis Omaha System’

Deze lesmodule is geschikt voor (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, EVV, teamleiders en
beleidsmedewerkers van (thuis)zorgteams

Met het Omaha System kunnen verpleegkundigen en verzorgenden de juiste zorg
indiceren en verantwoorden, bij voorkeur doen zij dit samen met de cliënt.
De lesmodule ‘werken met Omaha System’ is compact en compleet.
ZorgvoorKennis is een erkend scholingsbureau dat beproefd trainingsmateriaal inzet,
deze module is geaccrediteerd door V&VN onder nummer 325520.

De deelnemers:
•
•
•
•
•
•

maken in een lesbrief vooraf kennis met de visie en de historie van Omaha System
gaan aan de slag met het systeem, de toepassing en de richtlijnen
trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
passen met behulp van casussen de werkwijze van het Omaha System toe
oefenen met het assessment, het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
borgen de kennis door middel van intervisie

De duur van deze geaccrediteerde training is 3 uren. De studiebelasting om de lesbrief te
lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 3 uren. In een groep kunnen
minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten per deelnemer zijn € 90,- (vrij
van BTW), inclusief registerpunten.
Meer informatie bij ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Train-de-trainer ‘werken op basis van
het Omaha System’

Deze lesmodule is geschikt voor (wijk)verpleegkundigen, teamleiders, beleidsmedewerkers,
interne coaches, interne trainers en medewerkers van (thuis)zorgteams.

Met het Omaha System kunnen verpleegkundigen en verzorgenden de juiste zorg
indiceren en verantwoorden, bij voorkeur doen zij dit samen met de cliënt.
De lesmodule ‘werken met Omaha System’ is compact en compleet.
ZorgvoorKennis is een erkend scholingsbureau dat beproefd trainingsmateriaal inzet,
deze module is geaccrediteerd door V&VN onder nummer 287166.
De deelnemers:
•
•
•
•
•
•
•

maken vooraf kennis met de visie en de historie van Omaha System
gaan in twee dagdelen aan de slag met het systeem, de toepassing en de richtlijnen.
trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
passen met behulp van casussen de werkwijze van het Omaha System toe
oefenen met het assessment en het opstellen van een zorgplan in het eigen ECD
oefenen met het rapporteren in het eigen ECD
krijgen een handreiking voor het geven van de training

De duur van deze geaccrediteerde training is 6 uren. De studiebelasting om de lesbrief te
lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 4 uren. In een groep kunnen
minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 150,- per cursist (vrij van
BTW) en alle materialen.
Meer informatie bij ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule voor docenten
‘werken op basis van het Omaha System’

Deze training is geschikt voor docenten die werkzaam zijn in het MBO-onderwijs. De
training sluit aan op de Handreiking werken met Omaha System.

Deze training geeft docenten de juiste bagage om les te geven over het planmatig
en persoonsgericht werken met dit classificatiesysteem .
ZorgvoorKennis is een erkend scholingsbureau dat erkend scholingsmateriaal inzet
(geregistreerd door het CRKBO, scholingen voldoen aan de criteria van het Register
leraren van het Onderwijsinstituut).
De deelnemers:
•
•
•
•
•
•

maken kennis met de visie en de historie van Omaha System
gaan aan de slag met het systeem, de toepassing en de richtlijnen.
trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
passen met behulp van casussen de werkwijze van het Omaha System toe
oefenen met het assessment en het opstellen van een zorgplan
krijgen een handreiking voor het geven van de training

De duur van deze geaccrediteerde training is 3 uren. In een groep kunnen minimaal
6 tot maximaal 12 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 120,- per cursist (vrij van
BTW), een lesbrief vooraf en alle materialen.
ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule
‘Zorgplan maken met het Mikzo’

Deze lesmodule is geschikt voor verpleegkundigen, verzorgenden, teamleiders,
interne coaches en interne trainers.

Met het Mikzo kunnen verpleegkundigen en verzorgenden de juiste zorg
inzetten en verantwoorden. Dat doen zij samen met de cliënt en familie. De
module ‘werken met het Mikzo’ gaat uit van persoonsgerichte zorg. De training
is geaccrediteerd bij V&VN onder nummer 325522

De deelnemers:
•
•
•
•
•
•

maken vooraf kennis met de methode
gaan aan de slag met de methodiek
trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
krijgen toegang tot een leerportaal voor de transfer van de kennis

De duur van deze geaccrediteerde training is 4 uren. In een groep kunnen
minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De studiebelasting om de
lesbrief te lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt ook 4 uren.
De kosten zijn € 120,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen.
ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule
‘Mikzo Schalock’

Deze lesmodule is geschikt voor begeleiders, teamleiders, interne coaches en
interne trainers.

In de gehandicaptenzorg hebben begeleiders een eigen professionele rol en
takenpakket. Samen met de cliënt en hun familie stellen zij een ondersteuningsplan
op. Zij doen dat op een planmatige wijze en zo persoonsgericht mogelijk.

De deelnemers:
•
•
•
•
•
•

maken kennis met het Mikzo Schalock
gaan in aan de slag met de methodiek
trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
passen met behulp van casussen de nieuwe werkwijze toe
oefenen met het opstellen van een zorgplan en het rapporteren
krijgen toegang tot een leerportaal voor de transfer van de kennis

De duur van deze geaccrediteerde training is 3 uren. In een groep kunnen
minimaal 6 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De studiebelasting om de
lesbrief te lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt ook 3 uren.
De kosten zijn € 90,- per cursist (vrij van BTW) en alle materialen.
ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule ‘rapporteren’

Deze lesmodule is voor verzorgenden en verpleegkundigen die intramuraal of extramuraal
werkzaam zijn.

Rapporteren is een van de belangrijkste onderdelen uit het zorgproces. Door goed te
rapporteren is methodisch werken mogelijk en kan er goede zorg worden geleverd.
De deelnemers:
•
•
•
•
•

maken in een digitale lesbrief vooraf kennis met het onderwerp
gaan aan de slag met het rapporteren op de doelen en acties
rapporteren op methodische wijze
trainen interactief met veel gelegenheid tot kennisuitwisseling
oefenen in het rapporteren met behulp van casussen
Deze lesmodule bestaat uit een blok van 2 uren. De studiebelasting om de lesbrief te lezen
en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 2 uren. In een groep kunnen minimaal 8
tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 60,- per cursist (vrij van BTW) en alle
materialen.
Meer informatie bij ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule ‘Onvrijwillige zorg’

Deze lesmodule is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die
intramuraal of extramuraal werkzaam zijn. Accreditatie V&VN 328046.
Docent: Saskia Danen.

De wet Zorg en Dwang richt zich op onvrijwillige zorg. De autonomie van de cliënt staat
centraal. De wet Zorg en Dwang geldt overal, ook op een open (somatische) afdeling, in
het ziekenhuis en thuis. Het belangrijkste verschil is dat men alleen onvrijwillige zorg
mag toepassen als alle andere middelen niet werken. Een gevolg van de wet is dat alle
medewerkers verantwoordelijk zijn voor het toepassen van onvrijwillige zorg en de
kennis en vaardigheden moeten hebben om met de kaders om te gaan.

De deelnemers:
•
•
•
•
•
•

Krijgen inzicht in de uitgangspunten van de wet
Kunnen de kernelementen noemen zoals het stappenplan en afwegingskader
Kunnen een plan opstellen waarin het minst zware middel is opgenomen
Kunnen het plan onderbouwen en een plan voor afbouw maken
Krijgen inzicht in de technieken bij probleemgedrag
Kunnen bovengenoemde technieken inzetten in werksituaties
Deze lesmodule heeft een omvang van 3,5 uren. De studiebelasting om de
lesbrief te lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 3 uren. In een
groep kunnen minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten per
deelnemer zijn € 100,- (vrij van BTW), inclusief registerpunten.
Meer informatie bij ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule ‘doelen stellen in het
sociaal domein’

Deze lesmodule is geschikt voor consulenten, wijkteammedewerkers en
beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgorganisaties

Na het doorlopen van deze training kunnen de deelnemers meten, verantwoorden en
een oplossingsgerichte benadering inzetten.

De deelnemers:
•
•
•
•
•

Krijgen inzicht in de doelgroepen en gaan uit van de positieve gezondheid
Zijn vaardig in het toepassen van een meetinstrument
Krijgen inzicht in het oplossingsgericht werken
Krijgen inzicht in passende gesprekstechnieken
Borgen hun kennis met behulp van intervisie

De duur van deze lesmodule is 3 uren. De studiebelasting om de lesbrief te lezen en de
lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 3 uren. In een groep kunnen minimaal 6 tot
maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten zijn € 90,- per cursist (vrij van BTW) en alle
materialen.
Meer informatie bij ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule ‘Zorgmijding’

Deze lesmodule is geschikt voor (beleids)medewerkers en consulenten in sociale wijkteams

Zorgmijden is het niet willen, durven, of kunnen zoeken naar hulp. Zorgmijders zijn vooral te vinden in
de groep die getroffen wordt door sociale uitsluiting. Voor hen kan het moeilijk zijn om de zorg te
ontvangen die nodig is. Onderzoek laat zien dat 8% van de volwassen bevolking zegt behoefte te
hebben aan meer zorg en ondersteuning.

De deelnemers:
•
•
•
•
•

Krijgen inzicht in de problematiek van zorgmijding
Krijgen inzicht in een methode om te meten en verantwoorden
Maken kennis met een interventietechniek
Kunnen kennis toepassen in een casus
Krijgen inzicht in de kracht van samenwerking met andere partijen

De duur van deze geaccrediteerde training is 3 uren. De studiebelasting om de lesbrief te
lezen en de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 3 uren. In een groep kunnen
minimaal 8 tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten per deelnemer zijn € 90,- (vrij
van BTW), inclusief registerpunten.
Meer informatie bij ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

Lesmodule ‘Zorgpad Stervensfase’

Deze lesmodule is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die intramuraal of
extramuraal werkzaam zijn. Accreditatie door V&VN is aangevraagd.

Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat is ontwikkeld door het IKNL. Het
instrument sluit aan op het zorgleefplan. De module biedt de EVV handvatten voor het
juiste gebruik van het Zorgpad Stervensfase en voor een geslaagde implementatie ervan.

De deelnemers:
• vergroten hun inhoudelijke kennis en krijgen inzicht in hun eigen rol
• kunnen aangeven wat de aandachtspunten zijn voor het gebruik van het zorgpad
• kunnen het zorgpad stervensfase implementeren in hun team
• kunnen teamleden coachen die met het zorgpad gaan werken
De module heeft een omvang van 3 uren. De studiebelasting om de lesbrief te lezen en
de lesstof in de praktijk toe te passen bedraagt 3 uren. In een groep kunnen minimaal 8
tot maximaal 16 cursisten deelnemen. De kosten per deelnemer zijn € 90,- (vrij van
BTW), inclusief registerpunten.
Meer informatie bij ZorgvoorKennis, Ambachtstraat 3, 3732 CN De Bilt
www.zorgvoorkennis.nl info@zorgvoorkennis.nl 06-36101048

