
 

 
 

Goed toegerust voor huidige praktijk met onze drie verpleeghuis modules 

Training Verpleegkundige in de ouderenzorg 

 

Geweldig, steeds meer verpleegkundigen kiezen voor de mooie zorg aan ouderen in het 

verpleeghuis! De verpleegkundigen zijn een aanwinst om de complexer geworden zorg aan 

ouderen aan te sturen en de andere verzorgenden te coachen en te begeleiden.  

Dynamiek ouderenzorg 

Het werken in de ouderenzorg is niet te vergelijken met de te leveren zorg in het ziekenhuis. 

Denk aan de uitgangspunten van het wonen en leven in het verpleeghuis, het belang van 

persoonsgericht werken, de samenwerking met de mantelzorg, het uitgaan van eigen regie en 

het werken met een zorgleefplan. Ook heb je als verpleegkundige een belangrijke rol en taak bij 

het aanvragen van indicaties, het goed toepassen van de specifieke wet- en regelgeving, als de 

Wet zorg en dwang.  

De ouderenzorg is een boeiend werkterrein met een geheel eigen dynamiek. Met de training 

‘Verpleegkundige in de ouderenzorg’ ben je goed voorbereid op deze uitdaging! 

 

Maak de sprong 

In onze praktische driedaagse training 

komen de belangrijkste zaken aan bod die 

een verpleegkundige in de ouderenzorg 

nodig heeft om de sprong succesvol te 

maken.  

Wij bieden voldoende oefengelegenheid om 

de opgedane kennis toe te passen zodat je 

als verpleegkundige goed toegerust bent 

voor je nieuwe taak en rol.  

 

Driedaags programma 

 Module 1 : Wonen en leven in het verpleeghuis 

✓ Persoonsgerichte zorg en eigen regie 

✓ Kwaliteitskader 

✓ Inhuizing 

✓ Uitgangspunten en opstellen Zorgleefplan 

  



 

 
 

 Module 2 : Wet en regelgeving 

✓ VV-profielen en indicaties  

✓ Bekostiging 

✓ Wet zorg en dwang 

 Module 3 : In gesprek met bewoner en familie 

✓ Samenwerken met familie 

✓ Aandacht voor welzijn 

✓ Communicatie  

Met praktijkopdrachten komen daarnaast onderdelen als ‘ontwikkelingen in praktijk’ en 

‘innovaties in de zorg’ ruimschoots aan de orde. 

 

Klaar voor de praktijk 
De huidige werkwijze en de actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg vormen de basis van het 

trainingsprogramma. Met deze training beheers je als verpleegkundige de specifieke kennis en 

vaardigheden om zo de uitdaging als verpleegkundige in de ouderenzorg met een sturende en 

coachende rol succesvol op te pakken! 

 

Praktische informatie training 
Doelgroep : Verpleegkundigen niveau 4 en 6 die werkzaam zijn/gaan in de ouderenzorg 

Duur : 3 modules in 3 lesdagen 

SBU : 24 studiebelastingsuren 

Trainingsdata : Zie de agenda op onze website 

Kosten deelname : € 1095 (inclusief trainingsmateriaal) 

Deelname aan een losse module is € 495 

Op locatie : Deze training is goed mogelijk op een eigen locatie,  
neem contact met ons op voor onze in-huis tarieven  
en afstemming op de eigen organisatie en wensen 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

Scan de QR-code hiernaast of download de flyer van deze training 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

 

 

 

http://www.dosaris.nl/
mailto:info@dosaris.nl?subject=Ik%20wens%20extra%20Dosaris%20trainingsinformatie
https://www.dosaris.nl/wp-content/uploads/Flyer-Dosaris-Training-Verpleegkundige-Ouderenzorg.pdf
https://www.advisaris.nl/20-jaar-langdurige-zorg/

