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januari, februari
en maart

Woensdag 25 januari  |  14.00-17.00 uur

Gebruik van medicatie bij dementie en andere 

ziektebeelden

Een praktische scholing over veilig gebruik van 

medicatie en herkennen van signalen. Welke medicatie 

wordt ingezet en waarom? 

Annabelle Jelsma, wijkverpleegkundige bij Evita Zorg 

Dinsdag 14 februari  |  13.00-16.00 uur

Casuïstiekbespreking: jouw zorg goed gerapporteerd

Hoe zorg je als zorgverlener voor goede klantdossiers? 

Praktische bespreking waarin o.a. Medimo, BEM, 

medicatiebeleid en MIC aan bod komen. Hoe voer 

je een dubbele controle uit? Hoe rapporteer je dit 

in PUUR? Welke acties onderneem je richting de 

wijkverpleegkundige? 

Elized Gustina, wijkverpleegkundige bij Evita Zorg

Maandag 13 maart  |  13.00-16.00 uur

Stemming- en angstproblematiek bij ouderen 

Depressie en angst worden bij ouderen vaak niet 

herkend en behandeld, terwijl ze een grote invloed 

hebben op de kwaliteit van leven. Hoe herken je de 

signalen bij jouw klanten, wat zijn de oorzaken en hoe 

kan je hier als zorgverlener mee omgaan?

Dr. Caroline Jurgens, GZ-(neuro)psycholoog bij Evita Zorg

april, mei
en juni

Dinsdag 11 april  |  13.00-16.00 uur

Regeldruk in de zorg; met elkaar in gesprek

Stans van Egmond gaat in gesprek met zorgverleners en 

externe deskundigen over de regeldruk in de zorg.  

Stans van Egmond, directeur Evita Zorg 

Maandag 8 mei  |  10.00-13.00 uur

AVG, wat moet ik ermee?

Privacy Officer Gertrude van der Welle neemt je op een 

toegankelijke manier mee in het land van de AVG en 

privacy. Waar moeten we als Evita Zorg aan voldoen en 

wat zijn jouw verantwoordelijkheden als zorgverlener? 

Gertrude van der Welle, Privacy Officer bij Evita Zorg

Maandag 21 juni  |  13.00-16.00 uur

De slimme klantreis; de juiste innovaties voor jouw 

klant 

Het constateren van een zorgprobleem is vaak 

niet moeilijk, maar het vinden van de geschikte 

zorgtechnologie is lastiger. Meryam Smal en Romely 

Windster van Slim Wonen, helpen jou bij het vinden 

van oplossingen in de zorgtechnologie.

Meryam Smal en Romely Windster van Saffier Groep, 

afdeling Slim Wonen



juli en augustus

Woensdag 19 juli  |  14.00-17.00 uur

Het voorkomen van verspreiden van micro-organismen 

is óók onze zorg!

Daarmee beschermen we onze klanten en collega’s.

Hygiënisch werken en infectiepreventie in de wijk, daar 

stond tot voor kort nog maar weinig over op papier. Om 

zorgverleners in de wijk hierbij te ondersteunen, zijn er in 

2019 vijf adviezen opgesteld doorhet landelijk Centrum

voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Waarom is hygiënisch werken en 

infectiepreventie zo belangrijk in o.a. de thuiszorg en wat is de rol van de 

klant hierin?  

Simone van Rijn, deskundige infectiepreventie Haga ziekenhuis 

Maandag 28 augustus  |  14.00-17.00 uur

Trauma en zorg ontvangen en verlenen

Omgaan met eigen trauma of geconfronteerd worden 

met gedrag van klanten dat trauma doet vermoeden. 

Hoe signaleer je dit en hoe voorkom je dat je hierin 

verstrikt raakt? 

Carien van Ree, consulent mantelzorg & 

klachtenfunctionaris bij Evita Zorg

september

Woensdag 27 september  |  14.00-17.00 uur

Werk en privé in balans: op zoek naar werkgeluk 

Is jouw werk en privé in balans? In deze training leer 

je wat echt belangrijk voor je is en waar jij gelukkig 

van wordt in een wereld van overvloed.

Mariette de Mol van Otterloo,

leefstijlcoach Jet Fit Leefstijlcoaching



oktober en 
november

Maandag 2 oktober  |  14.00-17.00 uur

Herkennen van een omslagpunt in de gezondheid van 

de klant

Alle klanten die in zorg komen ondergaan 

veranderingen in hun gezondheidstoestand, op zowel 

lichamelijk, geestelijk als sociaal niveau. Bij welke 

ziekte kun je welke veranderingen verwachten? Hoe 

communiceer je met de klant en diens naaste als je dit 

signaleert? Wat regel je met het zorgteam van de klant, 

de wijkverpleegkundige en andere betrokkenen?   

Miranda Kerkvliet, verpleegkundige en docent 

Dinsdag 14 november  |  13.00-16.00 uur

Advanced Care Planning door de wijkverpleegkundige

Heb ik alles goed geregeld voor mijn klant? Hoe 

rapporteer ik goed in PUUR? Wat is belangrijk bij 

evaluaties? Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

Elized Gustina, wijkverpleegkundige bij Evita Zorg

december

Woensdag 13 december  |  14.00-17.00 uur

Belevingsgerichte zorg: ontdek de achtergrond van 

jouw klant 

Het kennen van de achtergrond van de klant 

helpt om deze vanuit waardigheid te kunnen 

benaderen. Guusje Eijbers legt aan de hand van 

de methode Verborgen Schatten uit hoe je op een 

creatieve manier het levensverhaal van de klant kunt 

schrijven. Eveline Bakker geeft praktische tips voor 

belevingsgerichte zorg in de praktijk, ook als je maar 

beperkte tijd hebt bij de klant.  

Guusje Eibers, oprichtster Verborgen Schatten

en Eveline Bakker, zorgverlener bij Evita Zorg



 Volg ons op

Evita Academie
Van Alkemadelaan 307
2597 AJ  Den Haag
 
t 070-314 16 05
opleidingen@evitazorg.nl              
www.evitazorg.nl/opleidingen

Informatie & aanmelden 
Deelname aan een inloopscholing bij de Evita Academie is kosteloos 
voor zorgprofessionals van Evita Zorg. Werk je niet bij Evita Zorg, maar 
wil je wel graag de scholing volgen? Dan ben je van harte welkom! Je 
betaalt dan € 50,- per persoon per scholing. 

Voor een aantal scholingen is accreditatie aangevraagd. Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, geef je dus tijdig op! 

Aanmelden voor een scholing kan bij de afdeling HR van Evita Zorg via 
070-314 16 05 of opleidingen@evitazorg.nl. Ook voor informatie kun 
je hier terecht. De Evita Academie organiseert nog meer scholingen, 
zoals BBL trajecten en BIG vaardigheden. Ga voor het gehele 
aanbod naar www.evitazorg.nl/opleidingen en bekijk de complete 
scholingskalender. 

Alle scholingen vinden plaats in de Evita Academie.
  

Evita volgt de laatst geldende RIVM richtlijnen 


