
Scholingskalender 2023
Werk jij in de (thuis)zorg en wil jij graag je kennis up to date houden? Volg dan een scholing 

bij de Evita Academie. Ook voor leerwerktrajecten medewerker maatschappelijke zorg, 

verzorgende IG en verpleegkundige kun je bij de Evita Academie terecht. 

Voor een aantal 

scholingen is accreditatie 

aangevraagd. 

Er is een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar, 

geef je tijdig op!



JANUARI Inhoud scholing

Start
07-01-23
8.00 - 16.00 uur
24 maanden

Docenten
Miranda Kerkvliet, 
Brit van der Hulst en 
Desiree van Kooten

Leerwerktraject (BBL) verzorgende IG
De zorgvraag waar de Verzorgende IG voor wordt opgeleid is onder andere 
herstelzorg, langdurige zorg en terminale zorg. In jouw rol combineer 
je het oragniseren van de zorg en het uitvoeren van verpleegtechnische 
handelingen met het bieden van begeleiding aan de zorgvrager. Het 
leerwerktraject duurt 24 maanden en is geschikt voor zij-instromers en 
doorstromers in de zorg.

17-01-23
17.00 - 19.00 uur

Docent
Carien van Ree

Intervisie (alleen toegankelijk voor Evita zorgverleners) 
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.

24-01-23
31-01-23
07-02-23
14-02-23
28-02-23
17.00 - 20.00 uur

Docent
Miranda Kerkvliet

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.

FEBRUARI/MAART Inhoud scholing

08-02-23
08.00 - 16.00 uur

15-02-23
13.30 - 17.30 uur

Docent
Miranda Kerkvliet

Training basiszorg: ADL en medicatie
Na het afronden van de training basiszorg ben je in staat om basiszorg te 
verlenen aan niet-complexe klanten (wassen, aan- en uitkleden). Je leert 
tijdens de training uiterlijke verzorging geven bij mannen en vrouwen en 
wat been juiste werk/beroepshouding is. Daarnaast worden relevante 
wet- en regelgeving in de zorg behandeld. Een aantal veel voorkomende 
ziektebeelden wordt behandeld, waaronder CVA, hart- en vaatziekten en 
dementie.

21-02-23
13.00 - 16.00 uur
of 17.00 - 20.00 uur 

Docent
Brit van der Hulst 

EHBO: kleine ongelukken in en rondom huis
Hoe ga je om met ongelukken in huis? Hoe verleen je eerste hulp? Tijdens 
deze training is er onder andere aandacht voor verwondingen, flauwvallen, 
vergiftiging, verstikking/verslikking.

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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FEBRUARI/MAART Inhoud scholing

22-02-23
01-03-23
08-03-23
15-03-23
15.00 - 18.00 uur

Docenten en 
specialisten LUMC
& Evita Zorg

Basisscholing Palliatief terminale zorg (PTZ)
In de palliatieve zorg richt jij je als zorgverlener op kwaliteit van leven 
en sterven. Naast de lichamelijke zorg let je op psychische en sociale 
problemen en voer je gesprekken over zingeving. De zorgsituatie kan 
complex worden omdat problemen elkaar soms versterken of acuut ernstig 
worden. Palliatieve zorg betekent dan ook altijd actief vooruitdenken: 
wat zou er kunnen gebeuren en zijn hier goede afspraken over gemaakt? 
In vier dagdelen gaan we in gesprek over wat palliatieve zorg is, hoe 
je dit signaleert en bespreekt. Lichamelijke problemen, pijn en delier 
beredeneren met de signaleringsbox. De stervensfase, palliatieve sedatie en 
vragen rondom het levenseinde. Zingeving, zorg voor naasten, vroegtijdige 
zorgplanning en andere culturen.

27-02-23
15.00 - 17.00 uur

Docent
Carien van Ree

Intervisie (alleen toegankelijk voor Evita zorgverleners) 
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.

Start
03-03-23
08.00 - 16.00 uur

Docenten
Miranda Kerkvliet, 
Brit van der Hulst en 
Desiree van Kooten

Leerwerktraject verpleegkundige (mbo)
De zorgvraag waar de mbo-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. Het leerwerktraject duurt 30 maanden 
en is geschikt voor doorstomers in de zorg met een MMZ-diploma of 
vergelijkbaar.

07-03-23
10.00 - 13.00 uur

Docent
Dr. Caroline Jurgens

Basisscholing 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.

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

3

Scholingskalender 2023



MAART/APRIL/MEI Inhoud scholing

14-03-23
12.00 - 16.00 uur

Docent
Brit van der Hulst

Basiscursus 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. Onderwerpen die o.a. op de training aan bod komen: 
verwondingen, vergiftigingen, verstikking/verslikking, flauwvallen/shock, 
ademstilstand en circulatie stilstand.

14-03-23
17.00 - 21.00 uur

Docent
Brit van der Hulst

Herhaalcursus 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. Onderwerpen die o.a. op de training aan bod komen: 
verwondingen, vergiftigingen, verstikking/verslikking, flauwvallen/shock, 
ademstilstand en circulatie stilstand.

03-04-23
17-04-23
24-04-23
08-05-23
17.00 - 20.15 uur

Docenten en 
specialisten LUMC
& Evita Zorg

Basisscholing Palliatief terminale zorg (PTZ)
In de palliatieve zorg richt jij je als zorgverlener op kwaliteit van leven 
en sterven. Naast de lichamelijke zorg let je op psychische en sociale 
problemen en voer je gesprekken over zingeving. De zorgsituatie kan 
complex worden omdat problemen elkaar soms versterken of acuut ernstig 
worden. Palliatieve zorg betekent dan ook altijd actief vooruitdenken: 
wat zou er kunnen gebeuren en zijn hier goede afspraken over gemaakt? 
In vier dagdelen gaan we in gesprek over wat palliatieve zorg is, hoe 
je dit signaleert en bespreekt. Lichamelijke problemen, pijn en delier 
beredeneren met de signaleringsbox. De stervensfase, palliatieve sedatie en 
vragen rondom het levenseinde. Zingeving, zorg voor naasten, vroegtijdige 
zorgplanning en andere culturen.

11-04-23
17.00 - 19.00 uur

Docent
Carien van Ree

Intervisie (alleen toegankelijk voor Evita zorgverleners) 
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.

22-05-23
15.00 - 17.00 uur

Docent
Carien van Ree

Intervisie (alleen toegankelijk voor Evita zorgverleners) 
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.

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl

4

Scholingskalender 2023



MEI/JUNI/JULI Inhoud scholing

30-05-23
06-06-23
13-06-23
19-06-23
26-06-23
17.00 - 20.00 uur

Docent
Miranda Kerkvliet  

BIG Vaardigheden (incl. medicatie)
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.

24-06-23
01-07-23
08-07-23
15-07-23
09.00 - 12.00 uur

Docenten en 
specialisten LUMC
& Evita Zorg

Basisscholing Palliatief terminale zorg (PTZ)
In de palliatieve zorg richt jij je als zorgverlener op kwaliteit van leven 
en sterven. Naast de lichamelijke zorg let je op psychische en sociale 
problemen en voer je gesprekken over zingeving. De zorgsituatie kan 
complex worden omdat problemen elkaar soms versterken of acuut ernstig 
worden. Palliatieve zorg betekent dan ook altijd actief vooruitdenken: 
wat zou er kunnen gebeuren en zijn hier goede afspraken over gemaakt? 
In vier dagdelen gaan we in gesprek over wat palliatieve zorg is, hoe 
je dit signaleert en bespreekt. Lichamelijke problemen, pijn en delier 
beredeneren met de signaleringsbox. De stervensfase, palliatieve sedatie en 
vragen rondom het levenseinde. Zingeving, zorg voor naasten, vroegtijdige 
zorgplanning en andere culturen.

04-07-23
17.00 - 19.00 uur

Docent
Carien van Ree

Intervisie (alleen toegankelijk voor Evita zorgverleners) 
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.

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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AUGUSTUS/
SEPTEMBER

Inhoud scholing

30-08-23
05-09-23
08.00 - 12.00 uur

Docent
Miranda Kerkvliet

Training basiszorg: ADL en medicatie
Na het afronden van de training basiszorg 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 wordt 
behandeld, waaronder CVA, hart- en vaatziekten en dementie.

Start
01-09-23
08.00 - 16.00 uur

Docenten
Miranda Kerkvliet, 
Brit van der Hulst en 
Desiree van Kooten

Leerwerktraject (BBL) verpleegkundige
De zorgvraag waar de mbo-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. Het leerwerktraject duurt 24 maanden 
en is geschikt voor doorstomers in de zorg met een VIG-diploma of 
vergelijkbaar.

11-09-23
12.00 - 16.00 uur

Docent
Brit van der Hulst

Basiscursus 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. Onderwerpen die o.a. op de training aan bod komen: 
verwondingen, vergiftigingen, verstikking/verslikking, flauwvallen/shock, 
ademstilstand en circulatie stilstand.

12-09-23
19-09-23
26-09-23
13.30 - 16.30 uur

Docent
Miranda Kerkvliet

Vaardigheidsscholing voor helpende + & medewerker maatschappelijke 
zorg (MMZ)
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.

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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SEPTEMBER/
OKTOBER

Inhoud scholing

12-09-23
19-09-23
26-09-23
03-10-23
10-10-23
17.00 - 20.00 uur

Docent
Miranda Kerkvliet

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.

25-09-23
15.00 - 17.00 uur

Docent
Carien van Ree

Intervisie (alleen toegankelijk voor Evita zorgverleners) 
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.

Start
04-10-23
09.00 - 13.00 uur

Docent
Miranda Kerkvliet

Leerwerktaject HVZ & Begeleiding
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.

10-10-23
13.00 - 16.00 uur

Docent
Brit van der Hulst

EHBO: kleine ongelukken in en rondom huis
Hoe ga je om met ongelukken in huis? Hoe verleen je eerste hulp? Tijdens 
deze training is er onder andere aandacht voor verwondingen, flauwvallen, 
vergiftiging, verstikking/verslikking.

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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NOVEMBER/
DECEMBER

Inhoud scholing

06-11-23
15.00 - 17.00 uur

Docent
Carien van Ree

Intervisie (alleen toegankelijk voor Evita zorgverleners) 
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.

23-11-23
30-11-23
07-12-23
14-12-23
17.00 - 20.00 uur

Docenten en 
specialisten LUMC
& Evita Zorg

Basisscholing Palliatief terminale zorg (PTZ)
In de palliatieve zorg richt jij je als zorgverlener op kwaliteit van leven 
en sterven. Naast de lichamelijke zorg let je op psychische en sociale 
problemen en voer je gesprekken over zingeving. De zorgsituatie kan 
complex worden omdat problemen elkaar soms versterken of acuut ernstig 
worden. Palliatieve zorg betekent dan ook altijd actief vooruitdenken: 
wat zou er kunnen gebeuren en zijn hier goede afspraken over gemaakt? 
In vier dagdelen gaan we in gesprek over wat palliatieve zorg is, hoe 
je dit signaleert en bespreekt. Lichamelijke problemen, pijn en delier 
beredeneren met de signaleringsbox. De stervensfase, palliatieve sedatie en 
vragen rondom het levenseinde. Zingeving, zorg voor naasten, vroegtijdige 
zorgplanning en andere culturen.

19-12-23
17.00 - 19.00 uur

Docent
Carien van Ree

Intervisie (alleen toegankelijk voor Evita zorgverleners) 
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.

Aanmelden via 
opleidingen@evitazorg.nl
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Informatie & aanmelden
Wil je meer informatie over een opleiding of scholing, de kosten, accreditatiemogelijkheden 

of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met de afdeling HR van Evita Zorg via 

opleidingen@evitazorg.nl of telefonisch 070-314 16 05.

Alle scholingen vinden plaats in de Evita Academie.

De docenten

Evita Academie

Van Alkemadelaan 307

2597 AJ  Den Haag

 

t 070-314 16 05

opleidingen@evitazorg.nl

www.evitazorg.nl/opleidingen

Volg ons op

Miranda Kerkvliet Carien van Ree Brit van der Hulst Desiree van Kooten Dr. Caroline Jurgens


