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Welkom bij FIST 

 

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST 

aanbiedt.  

 

Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting die zich tot doel heeft 

gesteld om het opleidings- en kwaliteitsniveau te verbeteren van medewerkers binnen de 

zorgsector in het algemeen en de Frankelandgroep in het bijzonder. 

 

De door FIST aangeboden trainingen, lessen en bijeenkomsten zijn een aanvulling op jouw 

opleiding en zijn er op gericht om je bestaande vaardigheden uit te breiden of verder te 

ontwikkelen. Alle docenten en trainers komen rechtstreeks uit de praktijk waardoor de 

scholingen nauw aansluiten bij jouw dagelijkse werkzaamheden.  

 

Het aanbod van FIST is breed; interne opleidingen, trainingen (enkele dagdelen tot enkele 

maanden), (klinische) lessen en ook intervisiebijeenkomsten en beleidsdagen. Toch is de 

studiegids slechts een greep uit wat FIST voor je kan betekenen. Wij zijn continu bezig met het 

ontwikkelen van nieuwe trainingen en lessen. Heb je ideeën, mis je een bepaalde training of heb 

je andere suggesties? Laat het ons weten.  

 

Na deelname aan een cursus of training krijg je indien van toepassing een certificaat en wordt 

de cursus of training geregistreerd  in je persoonlijke scholingsoverzicht.  

 

Wil je een persoonlijk studieadvies voor de medewerkers van de afdeling? Wil je meer weten 

over een van de trainingen? Neem dan vrijblijvend contact op met de opleidingsfunctionarissen. 

Zij kunnen deskundig advies geven over de mogelijkheden.  
 

Alle trainingen worden gegeven door ervaren trainers, zij zijn werkzaam binnen de ouderenzorg 

en kunnen uit eigen ervaring putten. Daarbij zet FIST zoveel als mogelijk interne trainers in om 

de waarde van de Frankelandgroep te behouden.  

 

Er wordt gestreefd naar een goede interactie tussen de deelnemers en de trainer. Het aantal 

deelnemers per training wordt daarom gemaximaliseerd. Hierdoor is de mogelijkheid tot het 

stellen van vragen, het inbrengen van eigen casuïstiek en het op maat maken van de training 

goed mogelijk.  

 

Het is ook mogelijk om bij FIST trainingen en/of E-learning trajecten aan te vragen van externe 

aanbieders. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Shermon Martis, manager FIST. 

 

 

 

De opleidingsfunctionarissen van FIST 

januari 2018 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIjYj-gKnKAhUBOxoKHZ_fAlwQFggzMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.beveiligmij.nl%2Fe-learning%2F&usg=AFQjCNHVtKkHJJi1NFxcco-tcuscbqjd8g&bvm=bv.111677986,d.d2s
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Algemene informatie 

 

Scholingsplan 

 

Jaarlijks wordt een scholingsprogramma opgesteld voor alle medewerkers van 

de Frankelandgroep. Het scholingsprogramma wordt gemaakt op basis van de 

scholingswensen binnen de organisatie.  

 
Procedure van 

aanmelding 

Medewerkers kunnen door hun leidinggevende aangemeld worden voor een 

training of cursus. Dit kan door middel van het inschrijfformulier op intranet, 

dat te vinden is onder de kop scholing, FIST Studiegids tot uiterlijk 2 weken 

voor de begindatum van de training of cursus. Jaarlijks wordt in oktober 

geïnventariseerd wat de scholingswensen zijn per team. Naar aanleiding van 

deze inventarisatie wordt in november het scholingsprogramma gemaakt voor 

het komende jaar. 

 
Aantal 

deelnemers 

 

De trainingen gaan van start bij een minimaal aantal inschrijvingen. Bij het niet 

doorgaan van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de 

deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training ingelicht. 

 

Afmelden Afmelden is mogelijk tot twee weken voorafgaand aan de scholing. Kosten 

worden dan niet in rekening gebracht. Indien de afmelding niet tijdig is 

doorgegeven dan worden de kosten voor de scholing in rekening gebracht bij 

de betreffende afdeling of dienst.  

 

Kosten 

 

De kosten voor de trainingen variëren en zijn op aanvraag. De kosten zijn altijd 

inclusief studiemateriaal en koffie/thee. 

 

Plaats 

 

De trainingen vinden plaats in een van de locaties van de Frankelandgroep. Te 

weten. Frankeland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh, Harg-Spaland of Vaartland.  

 

Klachten  

 

FIST heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die 

geleverd worden. De regeling is op te vragen bij het secretariaat en 

beschikbaar via de website www.frankelandgroep.nl 

 

Meer 

informatie 

 

 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van de 

opleidingsfunctionarissen van FIST.  

 

Contact gegevens: 

FIST@frankelandgroep.nl 

010-247 55 55 
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Werken in de zorg 

 

Training ADL / PDL 

 

Inhoud 

 

PDL staat voor Passiviteiten Dagelijks Leven en richt zich op bewoners die 

steeds minder in staat zijn zelf de dagelijkse zorg uit te kunnen voeren. 

Belevingsgerichte zorg, haptonomie en lichamelijke belasting komen aan bod. 

Uitgangspunt is het voorkomen en/of verminderen van belastende situaties 

voor zowel bewoner als verzorgende.   

 

Voor verzorgenden die nog geen kennis gemaakt hebben met de PDL-

methodiek op de afdelingen wordt in 2 lessen uitleg gegeven hierover in 

combinatie met de ADL-methodiek.   

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis over de PDL-methodiek; 

 weet om te gaan met zelfredzaamheid van bewoner en deze te stimuleren; 

 heeft kennis genomen van specifieke zorgvaardigheden bij de zorg voor 

mensen met passiviteitproblemen. 

 

Duur Twee bijeenkomsten van elk 1.5 uur.  

 

Voor wie Verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam op een verpleegafdeling. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten De les wordt verzorgd door de fysiotherapeut en de ergotherapeut. 

 

Voorbereiding Van de deelnemers wordt verwacht ter voorbereiding een vragenlijst in te 

vullen en in te leveren (deze wordt ± 2 weken van te voren verspreid).  

 

Deelnemers Maximaal 12 deelnemers. 
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Werken in de zorg 
 

Klinische les Belevingsgerichte zorg 

 

Inhoud 

 

Basiscursus voor de zorg: Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over hun 
eigen beleving en die van hun cliënten, visie op zorg, keuzes en gedrag op de 
werkvloer etc. Op die manier kan de bewustwording van de medewerkers over de 
uitvoering van hun werk verder worden vergroot.  
 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis genomen van de basisuitgangspunten van belevingsgerichte 

zorg; 

 weet wat de term ‘zoekend reageren’ inhoudt en heeft hiermee geoefend; 

 heeft kennis van hoe belevingsgerichte zorg kan worden uitgevoerd in de 

praktijk; 

 heeft kennis genomen van de diverse benaderingswijzen en hiermee 

geoefend; 

 wisselt ervaringen uit de praktijk met collega’s; 

 weet leerervaringen te vertalen naar het eigen handelen; 

 ziet de samenhang tussen belevingsgerichte zorg en klantgerichte 

ondersteuning. 

 

Duur 

 

1.5 uur tot een dagdeel. 

Studie wijze De training is zo opgebouwd dat men door middel van eigen ervaring en eigen 

beleving kennis maakt met de basisuitgangspunten van belevingsgerichte zorg. 

 

Voor wie Voor verzorgenden, verpleegkundigen en leerlingen in de zorg is er een basis 

cursus. De training wordt op maat gemaakt voor de ondersteunende diensten, 

vrijwilligers en gastvrouwen. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten 

 

De les wordt verzorgd door de consulent belevingsgerichte zorg. 
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Werken in de zorg 
 

 

Training Expertopleiding belevingsgerichte zorg 

 

Inhoud 

 

De inhoud van de opleiding is gegroepeerd rondom 4 thema’s                         

Thema 1: belevingsgerichte zorg volgens het zingevingsmodel                         

Thema 2: belevingsgerichte zorg in groepsverband 

Thema 3: implementatievaardigheden (medewerker staat centraal)                                                          

Thema 4: het invoeringsproces (de eigen persoon van de expert staat   
                   centraal) 
 

Doelstelling 

 

Na de opleiding kan de cursist andere medewerkers coachen, begeleiden en 

waar nodig het team helpen in het zoeken naar de goede omgang met de cliënt 

of diens familie. Daarnaast leert de cursist hoe een belevingsgroep voor 

cliënten werkt: het opzetten, de uitvoering en dit overbrengen op directe 

collega’s.  

De cursist heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien van woonzorg en het 

creëren van sfeer in de huiskamer en levert een bijdrage aan de invoering en 

borging van belevingsgerichte zorg op de afdeling, ook nadat het 

invoeringsproces is afgerond.  

 

Duur 

 

10 volledige cursusdagen verdeeld over 10 maanden 

  

Voor wie Gediplomeerde verzorgende of verpleegkundigen die op de afdeling de rol van 

Expert belevingsgerichte zorg toebedeeld krijgen. 

 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten 

 

Externe trainers 

 

Overige 

informatie 

 

Bij een succesvolle afronding van de training ontvangt men een certificaat van 

deelname. 
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Werken in de zorg 
 

Cursus BIG: voorbehouden en risicovolle handelingen 

 

Inhoud 

 

Verzorgenden en verpleegkundigen moeten bekwaam blijven om voorbehouden 

en risicovolle handelingen te mogen en kunnen uitvoeren. Hiervoor is 

(minstens) eens in de twee jaar een BIG-scholing nodig.  

De BIG-scholing bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijktraining Voor 

het theoriegedeelte wordt er gebruikt gemaakt van een e-training module. De 

theoretische kennis wordt hiermee opgefrist en getoetst. 

Hierna worden de deelnemers uitgenodigd voor de praktijktraining.   

De praktijktraining wordt gegeven volgens de skillslabmethode.  

De BIG-toetser geeft een demonstratie van de handelingen. Hierna gaan de 

deelnemers onder toezicht van de BIG-toetser in kleine groepjes oefenen. De 

BIG-toetser geeft tijdens en na het oefenen feedback aan de deelnemers. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van observatie- en beoordelingslijsten. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de theorie en kan de vereiste handelingen volgens protocol uitvoeren.  

Na de scholing is de deelnemer bevoegd en acht zichzelf bekwaam in het 

uitvoeren van de voorbehouden en risicovolle handelingen. 

 

Duur 

 

De opleiding bestaat uit losse modules. Duur is afhankelijk van het aantal 

modules. 

 

Voor wie 

 

Verzorgenden en BIG geregistreerde verpleegkundigen. 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

 

Docent 

 

De scholing wordt verzorgd door een BIG-toetser. 

 

Overige 

informatie 

Maximaal 12 deelnemers. 

Na het succesvol volgen van de scholing worden betreffende voorbehouden en 

risicovolle handelingen afgetekend op de bekwaamheidsverklaring van de 

verzorgende/verpleegkundige.  

De cursus is verplicht op moet om het jaar herhaald worden. 
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Werken in de zorg 
 

Cursus Werken met de computer en de basisprincipes van Plancare 

 

Inhoud 

 

De verzorgende en verpleegkundige (persoonlijk begeleider) moeten met het 

programma Plancare kunnen werken. Hiervoor is bekendheid met de computer 

vereist. Om hier goed bekend mee te raken is er een training ontwikkeld 

waarin kennis en vaardigheden aangereikt worden. 

 

Doelstelling 

 

De verzorgende en verpleegkundige: 

 weet hoe de computer opgestart moet worden; 

 weet waar het programma Plancare is te vinden; 

 weet welke onderdelen onder Plancare vallen; 

 weet hoe de cliëntenbespreking voorbereid, uitgewerkt moet worden; 

 weet waar een overdracht geschreven kan worden; 

 weet waar de formulieren uit het zorgdossier zijn te vinden. 

 

Duur 2 bijeenkomsten van elk 2 uur. 

 

Voor wie De training is geschikt voor verzorgenden en verpleegkundigen 

(persoonlijk begeleiders). 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten De training wordt verzorgd door een afdelingshoofd en een 

verzorgende/verpleegkundige. 

 

Overige 

informatie 

De modules zijn verplicht voor elke verzorgende/verpleegkundige binnen het 

jaar na indiensttreding. Daarnaast kan deze training aangeboden worden naar 

aanleiding van het POP gesprek met de leidinggevende. 
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Werken in de zorg 
 

Cursus 

 

Persoonlijk begeleider 

Voorheen Eerste Verantwoordelijke Verzorgende. EVV 

 

Inhoud 

 

De Persoonlijk begeleider is de eerste contactpersoon binnen de organisatie 

voor zowel de bewoner als de familie. Dit is een belangrijke spilfunctie waar 

specifieke competenties voor nodig zijn. Tijdens de opleiding tot Persoonlijk 

begeleider krijgt men kennis en vaardigheden op velerlei gebied aangereikt, 

waaronder methodische werken, het zorgleefplan, multidisciplinair werken en 

kwaliteitszorg.  

 

Doelstelling 

 

De Persoonlijk begeleider heeft kennis en vaardigheden om de kerntaken 

optimaal uit te voeren, te weten: 

 de Persoonlijk begeleider is verantwoordelijk voor het optimaal 

ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven; 

 de Persoonlijk begeleider coördineert de (Multi)disciplinaire zorg en draagt 

zorg voor de continuïteit van de zorg in overleg met de bewoner (is 

aanspreekpunt voor bewoner, familie van de bewoner, collega’s en andere 

disciplines). 

 

Duur 

 

4 reguliere en 1 intervisie bijeenkomst van elk 2.5 uur. 

Voor wie 

 

Verzorgende (minimaal MBO of vergelijkbaar diploma) die door de eigen 

organisatie in de gelegenheid wordt gesteld om de opleiding te volgen.  

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent 

 

De les wordt verzorgd door een opleidingsfunctionaris. 

 

Studie-

materiaal 

Bij de training wordt gebruik gemaakt van de volgende studieboeken: 

 Handboek EVV (Bohn, Stafleur en van Loghum) 

 Werkboek EVV (Bohn, Stafleur en van Loghum) 

 

Studie 

voorbereiding 

Elke bijeenkomst vergt ongeveer 1 uur aan studie voorbereiding. 

 

Overige 

informatie 

 

Bij een succesvolle afronding van de cursus ontvangt men een certificaat van 

deelname. 
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Werken in de zorg 
 

Training Basisprincipes EHBO   

 

Inhoud 

 

De medewerkers van de huishoudelijke en technische dienst komen bij 

bewoners die zich soms niet lekker voelen of zich onverwacht niet goed 

voelen. Deze training is ontwikkeld om de medewerkers meer bekendheid te 

geven over de basisprincipes van de EHBO. 

 

Doelstelling 

 

De medewerkers van de huishoudelijke en technische dienst 

 weten wat te doen bij vergiftiging; 

 weten wat een stabiele zijligging is; 

 weten hoe ze bewustzijnsvermindering herkennen; 

 weten wat ze zelf kunnen doen bij acute situaties en wie ze in moeten 

schakelen. 

 

Duur 1,5 uur 

 

Voor wie De training is geschikt voor medewerkers van de huishoudelijke en technische 

dienst. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De training wordt verzorgd door een ervaren trainer. 

 

Overige 

informatie 

De module is jaarlijks verplicht voor alle medewerkers van de huishoudelijke en 

technische dienst. Bij indiensttreding moet de module binnen een half jaar zijn 

gevolgd. 
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Werken in de zorg 
 

Cursus Ergocoach 

 

Inhoud 

 

Werken in de gezondheidszorg kan leiden tot fysieke overbelasting. In de 

afgelopen decennia is daar veel onderzoek naar gedaan en zijn er allerlei 

afspraken (wetgeving, Arbo, convenanten) gemaakt om de fysieke 

overbelasting terug te dringen. 

De ergocoach op een afdeling is aangesteld om fysieke overbelasting  te 

voorkomen 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis van de wet en regelgeving met betrekking tot fysieke 

belasting; 

 heeft kennis met betrekking tot transfertechnieken; 

 kan collega`s informeren en instrueren over transfertechnieken; 

 kan op de afdeling het beleid met betrekking tot terugdringen van fysieke 

overbelasting onder de aandacht brengen/houden. 

 

Duur 4 bijeenkomsten van elk 3 uur. 

 

Voor wie De scholing is bedoeld voor verzorgenden die door de leidinggevende belast 

zijn met het aandachtspunt terugdringen van fysieke belasting 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De les wordt verzorgd door de fysiotherapeut.  

 

Overige 

informatie 

Maximaal 12 deelnemers. De deelnemer ontvangt de cursusmap Ergocoach. 
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Werken in de zorg 
 

Training Training Manager Frankelandgroep (TMF) 

 Een functie als afdelingshoofd of subhoofd binnen de Frankelandgroep vraagt 

om specifieke kennis en vaardigheden van management maar ook van de 

organisatie zelf. Daarom heeft de Frankelandgroep een eigen training 

ontwikkeld om deze leidinggevenden te ondersteunen en verder te bekwamen 

in de uitvoer van hun taken. De training is modulair te volgen.  

 

Inhoud 

 

De modules hebben elk een eigen thema. Dit verschilt voor de afdelings- en 

subhoofden; zij volgen de training dan ook apart van elkaar. De modules zijn: 

 Motiverende gespreksvoering 

 De basis van management en coachend leiderschap 

 Financieel management 

 Gesprekstechnieken (popgesprek, ziekteverzuimgesprek) 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft specifieke managementkennis; 

 heeft kennis van de cultuur, normen en waarden van de organisatie.  

 

Duur 

 

4 modules van elk 1 of 2 dagdelen. 

Voor wie 

 

Afdelingshoofden en subhoofden van de Frankelandgroep. 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent 

 

De training wordt gecoördineerd door FIST, alle docenten zijn werkzaam 

binnen de Frankelandgroep in diverse functies.  

 

Studie-

materiaal 

Deelnemers ontvangen bij elke module een reader, die ter voorbereiding op de 

training bestudeerd moeten worden. Bij de module “de basis van management 

en coachend leiderschap” ontvangen de deelnemers tevens het boek 

“Inspirerend coachen”. 

 

Studie 

voorbereiding 

Elke bijeenkomst vergt ongeveer 1-2 uur aan studievoorbereiding. 

Certificaat Aan het einde van elke module ontvangen deelnemers een certificaat van 

deelname. 
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Werken in de zorg 
 

Klinische les Palliatieve terminale zorg  

 
Inhoud 

 

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor patiënten waarvan het overlijden op 

(zeer) korte termijn verwacht wordt. Palliatieve zorg is zorg die niet tot doel 

heeft te genezen, maar de kwaliteit van het leven in die laatste periode zo 

goed mogelijk te houden. Deze les gaat in op de mogelijkheden die er zijn voor 

deze bijzondere zorg, waarbij aandacht voor de lichamelijke aspecten van de 

zorg, maar ook het mentaal welbevinden van bewoner en zijn naasten centraal 

staan.  

 

Doelstelling 

 

 

 

De deelnemer: 

 weet wat palliatieve terminale zorg inhoudt; 

 kent de mogelijkheden voor het bieden van lichamelijke zorg en geestelijke 

ondersteuning; 

 krijgt vaardigheden aangereikt voor het omgaan met mantelzorgers en 

familie. 

 

Duur 1.5 uur  

 

Voor wie Verzorgenden, verpleegkundigen en vrijwilligers. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten 

 

De les wordt verzorgd door de geestelijk verzorger in samenwerking met een 

verpleegkundige. 

 

Overige 

informatie 

Maximaal 25 deelnemers. 
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Werken in de zorg 
 

Scholing Persoonlijk Alarmering Systeem (PAS)  

 

Inhoud 

 

Het Persoonlijk Alarmering Systeem is een alarmeringssysteem bedoeld voor 

bewoners in de regio Schiedam en Vlaardingen. Bij calamiteiten kunnen ze 

alarm maken en via een luister-spreekverbinding hulp inroepen van de PAS-

verzorgende/verpleegkundige van Frankeland.  

Tijdens de PAS scholing leren de deelnemers wat de procedures zijn tijdens 

een PAS uitruk en wat de taken en verantwoordelijkheden van een PAS 

verzorgende/verpleegkundige zijn. 

 

Doelstelling 

 

De PAS/verzorgende weet: 

 hoe hij/zij wordt ingeschakeld bij een PAS alarm; 

 de taken en verantwoordelijkheden tijdens een PAS uitruk; 

 hoe de samenwerking verloopt met de taxichauffeur en de 

verantwoordelijke verpleegkundige; 

 wat hij/zij moet doen na een PAS uitruk.  

 

Duur 1 uur 

 

Voor wie Verzorgenden en verpleegkundigen die PAS diensten gaan draaien.  

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De cursus wordt verzorgd door een ervaren verpleegkundige. 
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Werken in de zorg 
 

Scholing Religie en spiritualiteit in de ouderenzorg 

 

Inhoud 

 

Opgenomen worden in een verzorgings- of verpleeghuis valt vaak niet 

mee. De oorzaak daarvan kan liggen in een steeds slechter wordende 

gezondheid en verminderde energie als gevolg van een hoge leeftijd. 

Hoewel de meeste ouderen tijdens hun leven een weg hebben gevonden 

om moeilijkheden te overwinnen, lukt dat in deze situatie steeds minder. 

Wat zijn bronnen waaruit zij kracht putten? Speelt geloof, speelt binding 

met kerk daarin een rol? Anderen putten uit een niet religieuze bron 

kracht. Wat betekent deze vorm van steun? Hoe kun je als verzorgende je 

bewoner of cliënt daarin steunen? Welke levensovertuiging hebben de 

meeste bewoners en welke rituelen horen daarbij? Wat betekent dit voor 

hun visie op leven, ziekte en mogelijk sterven? Welke rituelen kunnen een 

rol spelen in de verschillende levensfasen van de oudere mens?  

 

Doelstelling 

 

De deelnemers: 

 zijn bekend met de steun die veel ouderen putten uit spiritualiteit en 

religie; 

 ontwikkelen een antenne om zingevinggerelateerde vragen te 

herkennen en hier adequaat op in te spelen; 

 weet welke rol de geestelijk verzorgers kunnen spelen bij het 

integreren van zingeving en spiritualiteit in de zorg. 

 

Duur 1.5 uur 

 

Voor wie Verzorgenden en verpleegkundigen.  

De les kan ook op maat gemaakt worden voor de ondersteunende 

diensten.  

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De les wordt verzorgd door de geestelijk verzorger. 
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Werken in de zorg 
 

Cursus Transfertraining 

 

Inhoud 

 

Een regelmatig onderdeel van de dagelijkse handelingen in de zorg zijn 

transfers en verplaatsingen van bewoners. Deze handelingen kunnen risicovol 

zijn voor zowel bewoners als verzorgenden. Om de risico`s zo klein mogelijk 

te houden is scholing/aandacht voor transfers en verplaatsingen van groot 

belang. Door middel van deze training wordt aan alle aspecten van de transfers 

aandacht besteed. 

De cursus bestaat uit 3 modules: 

 Verplaatsingen op basis van haptonomische principes 

 Verplaatsingen binnen de grenzen van het bed 

 Verplaatsingen met behulp van tilliften. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de gevaren van fysieke overbelasting; 

 kent het transferbeleid binnen de Frankelandgroep; 

 kent de haptonomische principes en kan deze op een veilige manier 

toepassen; 

 kan een bewoner op een veilige manier begeleiden bij de verplaatsingen in 

en rond het bed; 

 kan op een veilige manier de tilhulpmiddelen gebruiken. 

 

Duur 3 bijeenkomsten van elk 2 uur. 

 

Voor wie De training (3 modules) is geschikt  voor (leerling) verzorgenden, 

verpleegkundigen.  

Losse module (verplaatsen op basis van haptonomische principes) is geschikt 

voor medewerkers die tijdens hun werkzaamheden te maken hebben met 

verplaatsingen van bewoners (b.v. activiteitenbegeleiders, paramedici) 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten De training wordt verzorgd door de fysiotherapeut. 

Overige 

informatie 

Maximaal 12 deelnemers. 
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Werken in de zorg 
 

Klinische les 

 

Voelen dat je ruikt! Aromatherapie 

Inhoud 

 

Geuren hebben een grote impact op het welzijn. Ze kunnen onder andere 

stimuleren of kalmeren, fijne herinneringen oproepen of de sfeer verbeteren. 

Goed gekozen geuren kunnen geruststellen bij dementie of een delier. Ook kan 

aromazorg belangrijke verlichting brengen bij zorgvragers met eczeem, astma, 

pijn of misselijkheid.  

Tijdens de klinische les wordt uitgelegd wat aromatherapie is, wat de 

mogelijkheden zijn en welke oliën het meest gebruikt worden in de 

ouderenzorg. Ook wordt ingegaan op het geven en ondergaan van een 

massage met aromatherapie.  

  

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de werking van verschillende oliën; 

 weet de toepassing in de praktijk van deze oliën; 

 kan signaleren wanneer aromatherapie ingezet kan worden.  

 

Duur 

 

1.5 uur 

Voor wie 

 

Verzorgenden, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, gastvrouwen.  

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

 

Docent 

 

De les wordt verzorgd door de aromaconsulente van de Frankelandgroep. 

 

Overige 

informatie 

Maximaal 16 deelnemers. 

 



 20 

 

Werken in de zorg 
 

Cursus 

 

Zorgbegeleider 

Inhoud 

 

Zorgbegeleiders ondersteunen de zorg in velerlei taken. Om deze zo goed 

mogelijk uit te voeren is er een cursus ontwikkeld waarin de nieuwe 

zorgbegeleiders kennis en vaardigheden aangereikt krijgen.  

 

Doelstelling 

 

De zorgbegeleider: 

 is zich bewust van de betekenis van ouder worden; 

 is zich bewust van de wijze waarop zij de bewoners tegemoet treden; 

 heeft kennisgenomen van de zorgvisie van de Frankelandgroep; 

 heeft enkele praktische handelingen zelf ervaren; 

 kent de gedragscode en handelt hiernaar; 

 kent het privacyreglement en handelt hiernaar; 

 heeft kennis en kan omgaan met mensen met dementie en cognitieve 

stoornissen. 

 

Duur 5 bijeenkomsten van elk 2.5 uur. 

 

Voor wie Zorgbegeleiders in het eerste jaar van hun functie. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De les wordt verzorgd door een opleidingsfunctionaris of een ervaren trainer. 

 

Examen Na het volgen van de modules vindt een mondeling examen plaats waarbij 

gebruik gemaakt wordt van casuïstiek.  

 

Certificaat Bij succesvolle afronding ontvangen deelnemers een certificaat. 

 

Overige 

informatie 

De modules zijn verplicht voor zorgbegeleiders in het 1e jaar van hun 

dienstverband. Na 7 maanden (in het 1e jaar van het dienstverband) heeft de 

medewerker de verplichte modules gevolgd. In de 8e maand vindt het examen 

plaats.  

 

 

Bij een succesvolle afronding van de cursus ontvangt men een certificaat van 

deelname. 
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Werken in de zorg 

Werken in de zorg 
 

Klinische les 

 

Meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling 

Inhoud 

 

Jaarlijks zijn ongeveer 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld en 

ongeveer 117.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Ook in de 

ouderenzorg komt huiselijk geweld en mishandeling helaas voor. 

Medewerkers kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren van deze 

vormen van geweld. De meldcode biedt een concreet stappenplan waaruit 

blijkt wat medewerkers moeten doen bij signalen van huiselijk geweld en/of 

mishandeling. 

 

Doelstelling 

 

Na het volgen van de klinische les: 

 weet de medewerker welke vormen van huiselijk geweld en 

ouderenmishandeling er zijn; 

 weet de medewerker wat de signalen die kunnen duiden op huiselijk 

geweld of mishandeling zijn en kan zij/hij deze herkennen; 

 weet de medewerker wat de stappen zijn voor een gerichte aanpak en hoe 

het vijfstappenplan werkt; 

 weet de medewerker hoe zij/hij een geval van huiselijk geweld of 

mishandeling moet melden volgens de richtlijnen van de organisatie; 

 wordt de medewerker geacht de richtlijnen van de organisatie betreffende 

huiselijk geweld of mishandeling te kennen en bijbehorende gedrag te 

vertonen. 

 

Duur 1 bijeenkomst van 1 uur. 

 

Voor wie Alle medewerkers met direct bewoner-/cliëntcontact. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De les wordt verzorgd door een opleidingsfunctionaris of een ervaren 

verpleegkundige. 

 

Overige 

informatie 

De scholing is verplicht en moet om het jaar herhaald worden.  



 22 

 

Werken in de zorg 
 

Scholing 

 

Hygiëne 

Inhoud 

 

Bewoners in de ouderenzorg hebben door hun hoge leeftijd en verminderde 

weerstand, een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Maar ook 

medewerkers lopen het risico tijdens het werk een infectie(ziekte) op te lopen.  

Goede hygiëne verkleint de kans op een infectie en/of infectieziekte voor 

zowel bewoners als medewerkers 

 

Doelstelling 

 

Na het volgen van de scholing: 

 heeft de medewerker inzicht in zijn eigen (lichamelijke) hygiëne; 

 kan de medewerker situaties signaleren die infecties in de hand werken; 

 is de medewerkers op de hoogte op welke wijze infecties kunnen worden 

voorkomen; 

 kan de medewerker aangeven wat belangrijk is bij de verschillende 

hygiënevaardigheden; 

 weet de medewerker wat de hygiënerichtlijnen van de organisatie zijn. 

 

Duur 1 bijeenkomst van 2 uur. 

 

Voor wie Alle medewerkers  

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De les wordt verzorgd door een opleidingsfunctionaris, een lid van de 

infectiepreventiecommissie of een ervaren verpleegkundige. 

 

Overige 

informatie      

De scholing is verplicht en moet om het jaar herhaald worden. Maximaal 20 

deelnemers. 
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Werken in de zorg 
 

Cursus Basiscursus toedienen van medicatie 

 

Inhoud 

 

Door de toenemende zorgzwaarte (in de ouderenzorg) komt het steeds vaker 

voor dat een beroep wordt gedaan op helpenden om medicatie te verstrekken 

aan bewoners en cliënten. Om dit verantwoord te kunnen doen, is bijscholing 

nodig. 

 

Doelstelling 

 

Na afronding van de cursus: 

 is de deelnemer op de hoogte van de werking en eventuele bijwerking van 

de toegediende medicatie; 

 kan de deelnemer volgens protocol en richtlijnen van de organisatie, 

medicatie controleren, verstrekken en toedienen aan een bewoner en/of 

cliënt. 

 

Duur 

 

Minimaal 4 uur zelfstudie thuis. Hierna volgt een schriftelijke toets van 60 

minuten. Na het schriftelijk toetsen van de deelnemer volgt een praktijktoets. 

Tijdens de praktijktoets moet de deelnemer laten zien dat hij/zij hetgeen zij/hij 

geleerd heeft beheerst.  Duur van de praktijktoets is afhankelijk van de individu 

en haar/zijn leerproces. 

 

Voor wie 

 

Helpenden die door de leidinggevende belast zijn met het verstrekken van 

medicatie aan bewoners en/of cliënten 

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

 

Docent 

 

De scholing wordt verzorgd door een opleidingsfunctionaris en ervaren 

werkbegeleiders. 

 

Overige 

informatie 

De deelnemer krijgt een Reader Medicatie die zij/hij thuis moet bestuderen. 

Hierna volgt een theorie toets en een praktijk toets. Na de theorie toets krijgt 

de deelnemer een boek met informatie over medicatie voor 6 weken in 

bruikleen. Indien de opleiding met een voldoende is afgesloten (schriftelijke 

toets en praktijktoets) ontvangt de deelnemer een certificaat. Deze is 2 jaar 

geldig.  
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Werken in de zorg 
 

Scholing Medicatie en pijnbehandeling/bestrijding 

 

Inhoud 

 

De deelnemers krijgen binnen deze scholing inzicht, kennis en vaardigheid 

aangeboden om op een verantwoorde, professionele wijze een aantal 

specifieke medicijnen toe te dienen. De beleidskaders van de organisatie zijn 

daarbij bepalend.  

Tijdens de scholing worden diabetes, medicatie bij circulatie- stoornissen,   

anti psychotica, benzodiazepinen , antistolling en pijnstilling/bestrijding 

behandeld. 

 

Doelstelling 

 

Na afronding van de scholing: 

 is de deelnemer op de hoogte van de werking en eventuele wisselwerking 

van de verschillende medicijngroepen; 

 heeft de deelnemer inzicht in de soorten medicatie; 

 is de deelnemer op de hoogte van specifieke aandachtspunten bij 

kwetsbare ouderen. 

 

Duur 

 

1 bijeenkomst van 3 uur 

 

Voor wie 

 

helpende+, helpende met een medicatie certificaat, verzorgende en BIG 

geregistreerde verpleegkundige. 

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

 

Docent 

 

De scholing wordt verzorgd door een ervaren verpleegkundige. 

 

Overige 

informatie 

Maximaal 20 deelnemers. 

. 
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Werken in de zorg 

 

cursus Basiszorg 

 

Inhoud 

 

De cursus Basiszorg verschaft de deelnemer theoretische informatie en 

praktische vaardigheden t.a.v. de basiszorg en dagelijkse levensverrichtingen 

(ADL). De cursus wordt geheel praktijkgericht verzorgd.  De deelnemer krijgt 

een begeleider op de werkvloer. 

Opdrachten worden in de praktijk onder begeleiding uitgevoerd en er wordt 

gewerkt naar zelfstandigheid.  

 

Doelstelling 

 

Na afronding van de scholing is de deelnemer in staat om: 

 hygiënisch te werken; 

 hulp te bieden bij de persoonlijke en uiterlijke verzorging; 

 hulp te bieden bij het aan- en uitkleden; 

 hulp te bieden bij het eten en drinken; 

 de bewoner/cliënt te ondersteunen bij het verplaatsen; 

 hulp te bieden bij de toiletgang; 

 te zorgen voor de omgeving van de cliënt/bewoner; 

 helpen bij aan/uitdoen van incontinentiemateriaal; 

 de cliënt/bewoner tijdens de zorg goed te observeren en indien nodig een 

gediplomeerde collega in te schakelen. 

 

Duur 

 

1 bijeenkomst van 4 uur in het leslokaal. Hierna krijgt de deelnemer maximaal 

2 maanden de tijd om een aantal opdrachten in de praktijk uit te voeren en 

door de begeleiding te laten af tekenen.  

 

Voor wie 

 

Nieuwe medewerkers die willen werken in de zorg, maar nog niet de 

benodigde basis(zorg)vaardigheden beheersen 

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

 

Docent 

 

De scholing wordt verzorgd door een opleidingsfunctionaris en ervaren 

werkbegeleiders. 

 

Overige 

informatie 

De deelnemer krijgt tijdens de cursus een reader en opdrachten die hij/zij in de 

praktijk moet uitvoeren. Na het aftekenen van alle opdrachten is de deelnemer 

bevoegd  om de basiszorg zelfstandig uit te voeren.  
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Werken in de zorg 

 

Training DoctorBeat INSTRUCTOR  
 

Inhoud  “DoctorBeat” is een uitgave met muziek en bewegingsoefeningen voor mensen 

met Parkinson. Het programma maakt gebruik van de neurologische werking van 

ritmische stimulatie, waardoor mensen met Parkinson gemakkelijker kunnen 

bewegen.  

 

De training “DoctorBeat INSTRUCTOR” geeft medewerkers in de zorg een 

efficiënte aanzet om zelfstandig een bewegingsprogramma aan groepen aan te 

kunnen bieden, waardoor het aantal oefenmomenten voor mensen met Parkinson 

toeneemt.  

 

De training” DoctorBeat INSTRUCTOR” gaat in op de manier van aanbieden en de 

mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep. Ter plekke wordt het programma 

toegelicht, gedemonstreerd èn uitgevoerd door de deelnemers.  

 

Doelstelling  De deelnemer:  

 kent de methode DoctorBeat 

 kan zelfstandig groepen Parkinson patiënten een bewegingsprogramma 

aanbieden.  

 

Duur  1 bijeenkomst van 2 uur.  

 

Voor wie  De training is geschikt voor (leerling) verzorgenden, woonbegeleiders, 

gastvrouwen, verpleegkundigen en activiteitenbegeleiders.  

 

Kosten  Prijs op aanvraag.  

Prijs is inclusief werkboek en cd “DoctorBeat”, digitale toegang, hand-out en 

koffie, thee en water.  

 

Docenten  De training wordt verzorgd door de makers van DoctorBeat, een ParkinsonNet 

fysiotherapeut, een NMT muziektherapeut en/of een activiteitenbegeleider van het 

Expertisecentrum Morbus Parkinson van de Frankelandgroep.  

 

Materiaal  Werkboek en cd ”DoctorBeat”.  

Toegang tot digitale versies van de muziek van “DoctorBeat”.  

Hand-out.  

 

Overige informatie Maximaal 12 deelnemers.  
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Werken in de zorg 

 

Cursus Scholing Zorgdossier 

 

 

Inhoud 

 

De scholing is gericht op: 

 bekend zijn met de visie achter een zorgdossier en een Zorgleefplan; 

 het kunnen werken met het zorgdossier en Zorgleefplan; 

 het ontwikkelen van vaardigheden als het observeren, signaleren en 

rapporteren; 

 Tijdens de scholing worden medewerkers gestimuleerd om zelf over de 

implementatie na te denken.  

 

Doelstelling 

 

Na de scholing weet de deelnemers het zorgdossier zo te gebruiken dat:  

 zo veel mogelijk informatie verzameld wordt verzameld op basis van de 

vier levensdomeinen over de gezondheidssituatie van de cliënt 

 een goed beeld ontstaat betreffende de wensen, behoeftenen 

gewoonten van de cliënt met daarbij zijn/haar mogelijkheden en 

eventuele beperkingen  

 gezondheidsrisico’s gesignaleerd kunnen worden 

 gesprekken en overleg met de cliënt/vertegenwoordiger zorg worden 

gevoerd en op basis daarvan goede afspraken met de 

cliënt/vertegenwoordiger zorg worden gemaakt 

 de gemaakte afspraken goed worden vastgelegd 

 de zorg wordt verleend zoals is afgesproken 

 de inzet, afstemming en werkwijze van verschillende zorgverleners 

duidelijk is 

 de afspraken regelmatig worden geëvalueerd en zo nodig worden 

bijgesteld. 

  

Duur 

 

1 bijeenkomst van 2 uur.  

 

Voor wie Persoonlijk begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen 

 

Kosten Prijs op aanvraag 

 

Docenten 

 

Interne deskundige 

  

Overige De groepsgrootte is minimaal 6 maximaal 12 personen. 
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Werken in de zorg 

 

 

Training Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 

 

Inhoud 

 

Om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening te vergroten, gaat 

de Frankelandgroep over op het gebruik van een Elektronisch Cliëntendossier 

(ECD). Met een ECD bereiken we samenhang, transparantie en eenvoud. We 

maken een kwaliteitsslag door veel administratieve last weg te halen bij de 

medewerkers die de cliënt direct ondersteunen. Zij krijgen meer tijd voor de 

cliënt waardoor de kwaliteit van zorg beter zal aansluiten bij wensen en 

behoeften. 

 

Doelstelling 

 

 medewerkers kunnen de zorg ‘zo gewoon mogelijk’ blijven organiseren 

 medewerkers weten hoe zij moeten werken met de ECD 

 de persoonlijke begeleiders weten hoe zij een ‘papieren dossiers’ kunnen 

omzetten naar een Elektronisch Cliënten Dossier 

 de kerntrainers kunnen na de training de medewerkers ondersteunen bij het 

werken met de ECD 

  

Voor wie De training is geschikt voor verzorgenden en verpleegkundigen 

(persoonlijk begeleiders). 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten Ervaren medewerkers van FIST 

 

  

Nieuw 
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Omgaan met … 

 

Klinische les Angststoornissen 

 

Inhoud 

 

Angst is een normale gezonde emotionele reactie op acuut gevaar. Het 

zorgt ervoor dat lichaam en geest snel en goed reageren op een 

bedreigende situatie. Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in 

paniek. Maar sommige mensen zijn voortdurend angstig of hebben 

paniekaanvallen.  

Angststoornissen zijn een van de meest voorkomende psychische 

stoornissen. Met name bij ouderen wordt angst echter lang niet altijd 

onderkend. Een van de redenen hiervoor is dat de stoornis soms zo wordt 

geuit dat het niet direct op angst lijkt. Voorbeelden van probleemgedrag 

die voort kunnen komen uit angst zijn voortdurend bellen, klagen of 

claimend gedrag. Als een angststoornis tijdig herkend wordt, is 

deze meestal goed te behandelen.  

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis van angststoornissen bij ouderen; 

 kan signalen van angststoornissen herkennen; 

 is zich bewust van de eigen benadering en behandeling van ouderen 

met een angststoornis. 

 

Duur 1.5 uur  

 

Voor wie 

 

Verzorgenden en verpleegkundigen. 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docent 

 

De les wordt verzorgd door de psycholoog. 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Omgaan met … 
 

Cursus  

 

Dementie en belevingsgerichte zorg voor ondersteunende 

diensten 

 

Inhoud 

 

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende 

vormen van dementie. Ook wordt besproken hoe je het beste met 

bewoners met dementie kunt omgaan. De nadruk zal liggen op de 

belevingsgerichte zorg. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de meest voorkomende vormen van dementie; 

 heeft kennisgemaakt met de belevingsgerichte zorg en weet hoe je dit 

kunt gebruiken bij bewoners met dementie. 

 

Duur 

 

1.5 uur 

Voor wie Huishoudelijk medewerkers, medewerkers receptie en vrijwilligers, die 

omgaan met bewoners met dementie.   

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docenten 

 

De cursus wordt verzorgd door de consulent belevingsgerichte zorg en de 

psycholoog. 

 

Overige informatie Maximaal 25 deelnemers. 
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Omgaan met … 
 

Cursus  

 

Dementie, basiscursus 

Inhoud 

 

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker 

volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 

mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de 

meest voorkomende is. Wanneer er sprake is van dementie kan de manier 

waarop iemand zich gedraagt veranderen. Iemand met dementie kan 

bijvoorbeeld angstig, achterdochtig of onrustig zijn. Om beter met deze 

gedragsveranderingen om te kunnen gaan, is kennis over dementie van 

belang.   

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis van dementie; 

 heeft vaardigheden verkregen voor de benadering van bewoners met 

dementie. 

 

Duur 

 

Tweemaal 1.5 uur. 

Voor wie Verzorgenden, gastvrouwen en zorgbegeleiders. 

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docenten 

 

De cursus wordt verzorgd door twee psychologen. 

Studiewijze De cursus bestaat uit twee delen: 

In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de symptomen, de verschillende 

vormen en de stadia van dementie.  

In het tweede gedeelte komen de verschillende benaderingswijzen aan bod 

en wanneer welke benadering passend is (o.a. Realiteit Oriënterende 

Benadering, Valideren).  

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Omgaan met … 
 

Cursus  

 

Gedragsproblemen bij dementie, vervolgcursus 

 

Inhoud 

 

Dementie is een ziektebeeld dat gepaard gaat met veranderingen in 

denken, gevoel en/of gedrag. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen 

hebben voor de bewoner zelf en/of voor zijn of haar omgeving. 

Voorbeelden van gedragsproblemen die zich voor kunnen doen zijn agitatie 

(bijv. verbale of fysieke agressie, rusteloosheid), angst, apathie, depressie, 

hallucinaties en wanen, ontremming en slapeloosheid. In deze cursus zal 

worden ingegaan op de achtergrond en benadering van gedragsproblemen 

bij dementie.   

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de gedragsproblemen bij dementie; 

 heeft vaardigheden verkregen voor de observatie en signalering van 

gedragsproblemen van bewoners met dementie; 

 heeft vaardigheden verworven in de omgang met deze 

gedragsproblemen. 

 

Duur 

 

Tweemaal 1.5 uur. 

Voor wie Verzorgenden die de basiskennis over omgaan met dementie bezitten. 

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docenten 

 

De cursus wordt verzorgd door twee psychologen. 

Studiewijze De cursus bestaat uit twee delen: 

In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de achtergrond van 

gedragsproblemen die kunnen voorkomen bij dementie.  

In het tweede gedeelte wordt ingegaan op de benadering. Hierbij maken 

we gebruik van voorbeelden uit de praktijk, casussen en/of videomateriaal.  

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 

 De vervolgcursus ‘Omgaan met gedragsproblemen bij dementie’ is vanaf 

2014 beschikbaar.  
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Omgaan met … 
 

Klinische les Persoonlijkheidsstoornissen 

 

Inhoud 

 

Op elke afdeling komt het wel voor; bewoners met een ingewikkelde 

‘gebruiksaanwijzing’. Wanneer iemand sterk afwijkend gedrag vertoont 

kan dit het gevolg zijn van een ziektebeeld, maar er kan ook in meer of 

mindere mate sprake zijn van een moeilijke persoonlijkheid. “Moeilijke” 

mensen raken door hun persoonlijkheid voortdurend in de knoei of 

bezorgen hun omgeving overlast. Daarbij zijn ze zich vaak niet bewust 

van de problemen en leggen de verantwoordelijkheid en oorzaak buiten 

zichzelf. Adequate zorg kan hierdoor ernstig bemoeilijkt worden.  

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 weet wat een persoonlijkheidsstoornis is; 

 weet welke soorten persoonlijkheidsstoornissen er zijn; 

 weet hoe men het beste om kan gaan met ouderen met 

persoonlijkheidsproblemen. 

 

Duur 

 

1.5 uur 

Voor wie 

 

Verzorgenden. 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docenten De les wordt verzorgd door de psycholoog. 

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 

 

  

 



 34 

 

Omgaan met … 
 

Cursus Omgaan met gedragsproblematiek van ouderen met 

persoonlijkheidsstoornissen 

 

Inhoud 

 

In deze cursus worden de persoonlijkheidsstoornissen besproken. 

Voorbeelden van gedragsproblemen bij deze stoornissen worden 

benoemd. Naar aanleiding van de ervaringen van de cursisten 

wordt besproken hoe met deze gedragsproblemen kan worden 

omgegaan, wat kan je doen, wat kun je beter niet doen. 

Bij gedragsproblemen kan gedacht worden aan klaaggedrag, 

agressie en manipulatief gedrag. Naast bovenstaande staan we ook  

stil bij mensen met een psychose en wanen. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 weet wat een persoonlijkheidsstoornis is;  

 weet welke persoonlijkheidsstoornissen er zijn; 

 weet hoe men het beste kan omgaan met gedragsproblemen 

van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen; 

 kan een psychose herkennen en weet welke stappen men 

vervolgens kan ondernemen; 

 is bekend met diagnostiek en behandeling van een psychose 

 kan een waan herkennen en weet welke stappen men 

vervolgens kan ondernemen; 

 is bekend met verschillende soorten wanen en weet hoe men 

het beste kan omgaan met ouderen met wanen. 

 

 

Duur 

 

2 bijeenkomsten van 2.5 uur 

Voor wie 

 

Verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5  

Medewerkers niveau 2  

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docent De cursus wordt verzorgd door een ervaren verpleegkundige die tevens 

ook een GGZ-preventiemedewerker is 

 

 

Overige informatie 

 

Bij een succesvolle afronding van de training ontvangt men een 

certificaat van deelname. 
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Omgaan met … 

 

 

Cursus Omgaan met gedragsveranderingen van ouderen met 

psychiatrische problemen 

 

Inhoud 

 

In deze cursus worden een aantal veel voorkomende psychiatrische 

ziektebeelden besproken. Voorbeelden van gedragsveranderingen bij deze 

ziektebeelden worden benoemd. Naar aanleiding van de ervaringen van de 

cursisten wordt besproken hoe met deze gedragsveranderingen kan worden 

omgegaan, wat je kan doen en wat je beter niet kan doen.  

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 Weet wat een persoonlijkheidsstoornis is, welke 

persoonlijkheidsstoornissen er zijn en hoe met het beste kan omgaan met 

ouderen met persoonlijkheidsproblemen 

 Kan een delier, depressie, psychose, schizofrenie en waan herkennen en 

weet welke stappen men vervolgend kan ondernemen 

 Is bekend met diagnostiek en behandeling van delier, depressie, psychose, 

schizofrenie en waan bij ouderen 

 Weet hoe in de omgang rekening gehouden kan worden met iemand met 

een delier, depressie, psychose, of waan  

 Weet hoe men het beste kan omgaan met ouderen met schizofrenie 

 Is bekend met het begrip hoarding (verzamaelen) 

 Weet hoe men het beste kan omgaan met hoarding 

 

Duur 

 

3 dagdelen van 2,5 uur 

Voor wie Verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5  

Medewerkers niveau 2 (aangepaste versie) 

 

Kosten Prijs op aanvraag 

 

Docent 

 

De scholing wordt verzorgd door een ervaren verpleegkundige die tevens ook 

een GGZ-preventiemedewerker is 

 

 

Overige 

informatie 

 

Bij een succesvolle afronding van de training ontvangt men een certificaat van 

deelname. 

 



 36 

 

 

Omgaan met … 
 

Klinische les Stemmingsstoornissen 

 

Inhoud 

 

Iedereen voelt zich wel eens somber of neerslachtig, maar dat is niet 

hetzelfde als een depressie hebben. Depressie is een ziekte, waarbij een 

sombere stemming weken of maanden kan aanhouden. Depressie komt 

veel voor onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ouderen 

zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van een depressie. Daarbij is het een 

sterk onderschat probleem. De gevolgen van een depressie voor het 

functioneren van een bewoner zijn echter groot: verkorting van de 

levensduur, meer functionele beperkingen, een slechtere kwaliteit van 

leven en hogere zorgconsumptie. Een tijdige signalering is daarom 

noodzakelijk om een gerichte behandeling te kunnen starten. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kan een depressie herkennen en weet welke stappen men vervolgens 

kan ondernemen; 

 is bekend met diagnostiek en behandeling van depressie; 

 is bekend met het depressieprotocol; 

 weet hoe in de omgang rekening gehouden kan worden met iemand 

die depressief is. 

 

Duur 1.5 uur  

 

Voor wie Verzorgenden. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten De les wordt verzorgd door de psycholoog. 

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Omgaan met … 

 

Training Transfers, lichamelijke belasting en de mogelijkheden van de 

paramedische disciplines voor de mantelzorg 

 

Inhoud 

 

Basiscursus voor ondersteuning van de mantelzorger: Tijdens deze cursus leert 
de cursist om te gaan met transfers (helpen bij het verplaatsen van de zorgvrager), 
hoe zorg je voor een zo min mogelijke lichamelijke belasting.  
Ook wordt informatie gegeven over de mogelijkheden van de verschillende 
paramedische disciplines en voeding. 
 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 Weet op een verantwoorde wijze te helpen bij transfers 

 Leert op een verantwoorde wijze met een rolstoel te rijden 

 Weet wat de mogelijkheden zijn van de verschillende paramedische 

disciplines 

 Heeft informatie gekregen over verantwoorde voeding en ouder worden. 

Weet hoe het is om geholpen te worden bij het eten en drinken. 

 

Duur 

 

1 dagdeel van 2 uur 

  

Voor wie Mantelzorg 

 

 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten 

 

Fysiotherapeut 
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Omgaan met … 

 

 

Klinische les Ethische dilemma’s rond het levenseinde 

 

Inhoud 

 

Het naderen van het levenseinde van mensen die aan jouw zorg zijn 

toevertrouwd, kan veel vragen oproepen. Vragen die te maken hebben met de 

visie van Frankeland en ook met je eigen visie op leven en dood. Vragen die 

kunnen leiden tot ethische dilemma’s. Wat is goede zorg in deze 

omstandigheden? Is euthanasie mogelijk? Hoe zit het met palliatieve sedatie? 

Hoe doet morfine? Wat wordt van mij, als verzorgende, verpleegkundige, 

verwacht? Waarom krijgt een bewoner niet de zorg die ik (als verzorgende) zou 

verwachten te gaan geven? Welke vragen heb ik zelf en hoe kan ik met mijn 

vragen en die van familie omgaan? In deze klinische les willen we een paar van 

deze punten nader bekijken en bespreken hoe hiermee om te gaan. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 Begrijpt het voorgeschreven zorgbeleid en zijn/haar rol daarin. 

 Weet aan familie goed uit te leggen wat het zorgbeleid inhoudt voor die 

bewoner. 

 Herkent vragen en twijfels van familie en kan met hen daarover in gesprek 

gaan. 

 Kan eigen vragen en zorgen een plaats geven zodat ze zijn/haar zorginzet 

niet belemmeren. 

 

Duur 

 

1 dagdeel van 1,5 uur 

Voor wie Verzorgenden en verpleegkundigen 

 

Kosten Prijs op aanvraag 

 

Docenten 

 

Specialist Ouderengeneeskunde in opleiding en geestelijk verzorger. 
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Omgaan met … 

 

 

Cursus Communicatie en onbegrepen gedrag bij cliënten 

 

Inhoud 

 

Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig 

afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Iemand met dementie kan angstig, 

achterdochtig of onrustig zijn. Voor medewerkers binnen ondersteunende 

diensten zonder en zorg achtergrond, is het vaak moeilijk om het gedrag van 

demente of dementerende cliënten te begrijpen. Om beter hiermee te kunnen 

omgaan, is kennis over dementie van belang.   

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kan na de cursus een aantal symptomen van dementie benoemen 

 weet de kenmerken van lichte, matige en diepe dementie 

 weet hoe je moet omgaan met eventuele beschuldigingen en/of vervelende 

uitingen van de cliënt 

 kan de belevingswereld van de cliënt begrijpen en hierdoor beter met 

haar/hem communiceren  

 weet wanneer hij/zij een collega van de ‘zorg’ moet inschakelen 

 

 

Duur 

 

2 dagdelen van 3 uur 

Voor wie Medewerkers zonder zorg achtergrond  

 

Kosten Prijs op aanvraag 

 

Docenten 

 

 

De scholing wordt verzorgd door een ervaren verpleegkundige. 

 

Overige 

informatie 

 

Bij een succesvolle afronding van de training ontvangt men een certificaat van 

deelname. 

 

 

Nieuw 
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Omgaan met … 

 

 

Cursus ABC methode.  

Het methodisch begeleiden van ouderen met onbegrepen gedrag 

 

Inhoud 

 

Deze cursus is ontwikkeld om verzorgenden en andere begeleiders van 

ouderen te helpen om te gaan met onbegrepen gedrag en dit gedrag te 

verminderen. Communicatie, goed leren kijken naar gedrag en het vervolgens 

proberen te veranderen vormen de basis van deze cursus. De cursus is 

praktijkgericht met veel tips en oefeningen. De volgende gedragsproblemen 

worden behandeld. 

 Verward gedrag 

 Depressief gedrag 

 Geagiteerd gedrag 

 

De modules van deze cursus zijn: 

 Communiceren met oudere cliënten 

 De ABC’s van gedrag 

 Verwarde acties verminderen 

 Depressieve acties verminderen 

 Geagiteerd acties verminderen 

 Veranderingen voor je eigen situatie  

 

Doelstelling 

 

De deelnemer kan na de cursus: 

 Goed luisteren 

 Non-verbaal gedag beschrijven die iets zegt over de gevoelens van de cliënt  

 Gevoelens en gedachten van de cliënt herkennen en beschrijven 

 Belangstelling en aandacht uitstralen, zowel non-verbaal als verbaal 

 Open vragen stellen om de cliënt te stimuleren tot het maken van keuzes  

 

 

Duur 

 

10 dagdelen van 3 uur 

Voor wie Verzorgenden, verpleegkundigen, gastvrouwen/heren en zorgbegeleiders. 

 

Kosten Prijs op aanvraag 

 

Docenten 

 

De scholing wordt verzorgd door speciaal hiervoor opgeleide medewerkers 

en/of externe trainers. 

 

 

Overige 

informatie 

 

Bij een succesvolle afronding van de training ontvangt men een certificaat van 

deelname. 

 

Nieuw 
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Omgaan met … 

 

 

Training Training gastvrouw/heer 

 

Inhoud 

 

Deze training is speciaal ontwikkeld voor gastvrouwen/heren te leren om ze te 

helpen bij het observeren van de (demente)bewoner en het leren om te gaan 

met onbegrepen gedrag.  

 

Doelstelling 

 

Na de cursus: 

 Heeft de deelnemer kennis van dementie; 

 Heeft de deelnemer vaardigheden verkregen voor de benadering van de 

bewoner met dementie en leert de bewoner en haar/zijn gedrag beter 

kennen 

 Weet de deelnemer waar de bewoner van blij wordt en wat hem of haar 

helpt 

 Herkent de deelnemer de signalen van onbegrepen gedrag en reageert 

hierop 

 

Duur 

 

2 dagdelen van 2 uur 

Voor wie Gastvrouwen/heren. 

 

Kosten Prijs op aanvraag 

 

Docenten 

 

De scholing wordt verzorgd door een medewerker van FIST 

 

Overige 

informatie 

Bij een succesvolle afronding van de training ontvangt men een certificaat.  

Nieuw 
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Ziektebeelden en aandoeningen 

 

Klinische les Afasie 

Inhoud 

 

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker 

hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar 

kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere 

aandoening in de hersenen. 

Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het 

schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de 

communicatie. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere 

afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere 

taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent het ziektebeeld afasie; 

 heeft enige basiskennis over taalverwerking in de hersenen; 

 weet hoe het beste om te gaan met iemand met afasie. 

 

Duur 

 

1.5 uur 

Voor wie 

 

Verzorgenden, verpleegkundigen en andere belangstellenden.  

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten De les wordt verzorgd door de logopedist. 

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Klinische les 

 

COPD 

Inhoud 

 

Wie COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) heeft, komt vaak 

adem tekort. Er zijn talloze ontstekingen in de longen en de longblaasjes 

kunnen langzaam vergaan. Dat levert vervelende klachten op. Genezen 

van COPD is helaas nog niet mogelijk. Maar met de juiste behandeling en 

leefstijlaanpassingen is het verloop van de ziekte wél te beïnvloeden. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de oorzaken van COPD; 

 kan de symptomen van COPD herkennen; 

 heeft kennis over de juiste (zorg)behandelingen bij een bewoner met 

COPD. 

 

Duur 

 

1.5 uur 

Voor wie 

 

Verzorgenden. 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docenten 

 

De les wordt verzorgd door de praktijkverpleegkundigen. 

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Klinische les Gehoor 

 

Inhoud 

 

Naar schatting heeft 80% van de 80-plussers een hoortoestel of zou 

hiervoor in aanmerking komen. Hoortoestellen helpen wel, maar er zijn 

ook beperkingen.  

In deze les wordt dieper ingegaan op slechthorendheid, welke oorzaken 

en welke vormen er zijn. Maar ook welke problemen een slechthorende 

ondervindt op sociaal en emotioneel vlak. 

Verder wordt uitgelegd hoe een hoortoestel werkt en hoe onderhoud en 

hoorzorg geregeld moet worden.  

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de meest voorkomende oorzaken en vormen van 

slechthorendheid; 

 herkent symptomen van slechthorendheid; 

 kan zich inleven in een bewoner met slechthorendheid; 

 weet hoe de hoorzorg in de Frankelandgroep geregeld is; 

 weet om te gaan met een hoortoestel wat betreft schoonmaken, 

vervangen van batterijen en enkele controles. 

 

Duur 1.5 uur  

 

Voor wie 

 

Verzorgenden, verpleegkundigen en andere belangstellenden. 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docenten De les wordt verzorgd door de logopedist.  

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Klinische les 

 

Hartfalen 

Inhoud 

 

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd; er wordt 

onvoldoende bloed rondgepompt, meestal werkt de linkerkamer niet goed.  

Hartfalen ontwikkelt zich veelal langzaam en wordt daarom ook wel een 

sluipmoordenaar genoemd. Het hart probeert eerst nog zelf te 

compenseren voor de verminderde pompfunctie. Het gaat bijvoorbeeld 

harder werken en maakt extra spieren aan. Maar op een gegeven moment 

is het hart erg verzwakt en treden er klachten op. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer 

 kan de oorzaken van hartfalen benoemen; 

 weet welke medicatie toegediend kan worden. 

 

Duur 1.5 uur 

 

Voor wie 

 

Verzorgenden en verpleegkundigen. 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docenten De les wordt verzorgd door de praktijkverpleegkundigen. 

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Cursus 

 

Kwetsbare ouderen 

Inhoud 

 

Het begrip ‘kwetsbaarheid’ kent verschillende definities. Het is geen 

ziekte, maar een verzameling risicofactoren. De groep kwetsbare ouderen 

met meervoudige problematiek wordt groter waardoor veel complicaties 

(kunnen) ontstaan. Een deel van het functieverlies is niet te voorkomen, 

omdat het onderdeel is van het verloop van de specifieke ziekte of 

aandoening(en) van de oudere. Een deel van het functieverlies kan echter 

vermijdbaar zijn door vroegtijdige herkenning en gerichte preventieve zorg. 

Door vroegsignalering en het bieden van passende hulp en ondersteuning 

kan een mogelijke opname in een verzorgings- of verpleeghuis of een 

eventuele ziekenhuisopname worden voorkomen.  

 

 De cursus kwetsbare ouderen behandelt de volgende ziektebeelden en 

aandoeningen: huidletsel, Diabetes mellitus, COPD, hartfalen, ziekte van 

Parkinson, voeding en mictie/continentie stoornissen, vallen en 

osteoporose, delier/ depressie/ dementie. Genoemde ziektebeelden en 

aandoening kunnen ook als aparte module aangevraagd worden. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis van de voornoemde ziektebeelden en aandoeningen; 

 krijgt handvatten om vroegtijdig symptomen/problemen te herkennen 

en signaleren; 

 weet welke acties genomen kunnen worden om (verdere) 

achteruitgang uit te stellen en/of te voorkomen; 

 is in staat breed te kijken naar de woonsituatie waardoor hij/zij 

passende interventies op de juiste wijze toe kan passen. 

 

Duur 11 bijeenkomsten van elk 1.5 uur. De lessen zijn in overleg ook los in te 

plannen.  

 

Voor wie 

 

Verzorgenden. 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

Docent De lessen worden verzorgd door de praktijkverpleegkundigen en 

betreffende paramedici.  

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 

 

Afsluiting Aan het einde van de scholing vindt een toets plaats, bij succesvolle 

afronding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.  
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Klinische les 

 

Ziekte van Parkinson 

 De ziekte van Parkinson is een hersenziekte waarbij zenuwcellen,  

langzaam afsterven. De gevolgen hiervan zijn langzaam en weinig 

bewegen, trillen, voorovergebogen lopen en stijve spieren. De ziekte van 

Parkinson is niet te genezen en de behandeling is dan ook gericht op het 

verminderen en verlichten van de klachten. De behandeling en benadering 

van cliënten met Parkinson vraagt specifieke kennis en vaardigheden van 

verzorgende en verpleegkundige. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis omtrent de ziekte Morbus Parkinson om goede zorg / 

begeleiding aan Parkinson cliënten te geven; 

 is bewuster van haar / zijn eigen houding ten opzichte van de bewoner 

en is in staat, passende zorg te bieden en specifieke Parkinson 

symptomen te herkennen. 

 

Duur 1.5 uur 

 

Voor wie 

 

Verzorgenden en verpleegkundigen, overige disciplines betrokken bij de 

zorg voor cliënten met Parkinson. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten De les wordt verzorgd door de Parkinson verpleegkundige. 

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Cursus 

 

Scholing ziekte van Parkinson  

 De ziekte van Parkinson is niet te genezen en de behandeling is  gericht op 

het verminderen en verlichten van de klachten/ symptomen.  

Door de mensen die dagelijkse begeleiding en zorg geven aan de Parkinson 

cliënt multidisciplinair te scholen zullen de kennis, signalering, affiniteit, 

betrokkenheid en deskundigheid worden vergroot. Daarnaast ontstaat er 

meer begrip ten aanzien van de cliënt en familie/mantelzorger. De 

aantoonbaar opgedane kennis zal er voor zorgen dat de juiste zorg / 

begeleiding op het juiste moment gegeven of aangeboden wordt. 

 

Inhoud 

 

Lessen worden verzorgd door de specialist ouderengeneeskunde, de 

Parkinson verpleegkundige, de psycholoog, de fysiotherapeut, 

activiteitenbegeleiding, de ergotherapeut, de logopedist, de diëtiste, de 

maatschappelijke dienst en de muziektherapeut.  

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis omtrent de ziekte Morbus Parkinson om goede zorg en 

begeleiding aan Parkinson cliënten te geven; 

 kan benoemen welke disciplines betrokken zijn en bij welke zorgvraag 

zij ingezet kunnen worden; 

 is bewuster van haar/zijn eigen houding ten opzichte van de bewoner 

en is in staat, passende zorg te bieden en specifieke Parkinson 

symptomen te herkennen. 

 

Duur 16 lessen van 1 uur tot 1.5 uur. Aanpassing van het aantal  bijeenkomsten 

is in overleg mogelijk. 

 

Voor wie 

 

Verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen (niveau 4/5), overige 

disciplines betrokken bij de zorg voor cliënten met Parkinson. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De cursus wordt gecoördineerd door de Parkinson verpleegkundige. De 

lessen worden verzorgd door bij de specialistische Parkinson zorg 

betrokken disciplines.  

 

Voorbereiding Er vindt een entreetoets plaats, als nulmeting. 

 

Certificaat Aan het einde van de scholing vindt een toets plaats. Bij succesvolle 

afronding ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.  
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Klinische les Valpreventie en M&M’s 

 

 Een derde van de ouderen valt  minstens eenmaal per jaar. Een val van 

een bewoner kan grote fysieke en mentale gevolgen hebben. 25% van de 

ouderen overlijdt binnen een jaar na een heupfractuur. 

 

Inhoud 

 

In deze interactieve les wordt aandacht besteed aan de oorzaken van 

valincidenten en hoe deze verminderd kunnen worden. Er zijn veel 

mogelijkheden en oplossingen om vallen te verminderen, maar daarbij is 

wel een breed draagvlak en soms veel creativiteit voor nodig. 

In uitzonderlijke situaties kan gekozen worden om een middel of 

maatregel in te zetten. Tijdens de klinische les zal ingegaan worden op de 

wet- en regelgeving en de nieuwe landelijke ontwikkelingen op dit gebied. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de meest voorkomende oorzaken van valincidenten; 

 weet hoe valincidenten voorkomen kunnen worden; 

 is bekend met de wet- en regelgeving omtrent de inzet van middelen 

& maatregelen; 

 kent de bezwaren voor de inzet van middelen & maatregelen. 

 

Duur 1.5 uur  

 

Voor wie Verzorgenden.  

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten 

 

De les wordt verzorgd door de ergotherapeut en de fysiotherapeut. 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Cursus  Voedings- en slikproblemen  

 

 Veilig en gevarieerde voeding is een voorwaarde voor een gezond 

bestaan. Bij het ouder worden kunnen er allerlei belemmeringen optreden 

waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat.  

Zo verslikt de ene bewoner zich vaak, moet de ander juist braken vlak na 

de maaltijd en krijgt een ander te weinig voeding binnen en verliest 

daardoor gewicht. 

Ook kunnen er problemen ontstaan waardoor er meer voedingsintake 

nodig is dan gewoonlijk. Met name in de verpleeg- en verzorgingshuizen 

hebben mensen met dementie een grote kans op ondervoeding. 

Voortijdige herkenning van voedings- en slikproblemen is belangrijk om 

zorg te dragen dat de bewoners de best mogelijke voedingsintake krijgen 

en dat dit veilig is.  

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 weet hoe het slikproces verloopt in de normale situatie; 

 weet wat een volwaardige voedingsintake is; 

 kent de problemen die kunnen ontstaan bij voeding en slikken; 

 weet hoe de therapeutische interventies van de diëtist en logopedist 

ondersteund kunnen worden door de verzorging. 

 

Duur Tweemaal 1.5 uur. 

 

Voor wie Gastvrouwen en verzorgenden. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docent De les wordt verzorgd door de diëtist en logopedist. 

 

Overige informatie Maximaal 18 deelnemers. 
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Ziektebeelden en aandoeningen 
 

Klinische les 

 

Zwachtelen en steunkousen 

Inhoud 

 

Veel bewoners hebben last van oedeemvorming in de benen. Door middel van 

zwachtelen kan het oedeem verdwijnen en veelal worden dan steunkousen 

aangemeten om te voorkomen dat het oedeem weer terugkomt. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 kent de oorzaken van oedeemvorming; 

 kent de (contra-)indicaties van het zwachtelen; 

 is bekend met het protocol zwachtelen en heeft het zwachtelen  geoefend; 

 is bekend met het protocol aan- en uittrekken van steunkousen en heeft 

het aan- en uitrekken van de steunkous geoefend. 

 

Duur 1.5 uur  

 

Voor wie Verzorgenden  

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

 

Docenten De les wordt verzorgd door de fysiotherapeut. 

 

Studiewijze De les is opgebouwd uit een theoretisch deel, waarin verteld wordt over de 

oorzaken van het ontstaan van het oedeem en over de indicaties en contra-

indicaties van het zwachtelen en wordt er uitleg gegeven over het protocol.  

Daarnaast is er uitleg  over het protocol  aan- en uittrekken van de 

steunkousen. In het praktische deel wordt het zwachtelen en het aan- en 

uitrekken van de steunkousen  geoefend..  

 

Overige 

informatie 

Maximaal 10 deelnemers. 

 

Risicovolle 

handeling 

Zwachtelen valt onder risicovolle handelingen, na het succesvol volgen van 

deze les wordt de bekwaamheid geregistreerd. 
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Diverse trainingen 

 

Diverse Beleidsdagen 

 

Inhoud 

 

De beleidsdagen vormen de kern van de communicatie in de Frankelandgroep. 

Het belang van deze beleidsdagen wordt al 15 jaar onderstreept en heeft 

zichtbaar effect op de cultuur van de locaties van de Frankelandgroep.  

Tijdens deze dagen worden visie, beleid en richtlijnen met elkaar besproken en 

uitgezet en hierin delen de managers beleidsverantwoordelijkheid. 

Na de Nieuwspoort beleidsdagen gaan de managers elk met hun eigen dienst 

en afdelingen beleidsdagen houden. Datgene wat in de Nieuwspoort 

beleidsdagen is besproken, wordt via deze beleidsdagen met alle andere 

medewerkers van Frankelandgroep besproken. Op deze beleidsdagen worden 

de aandachtspunten en verbeterpunten voor het nieuwe jaar vastgesteld. De 

eigen inbreng van de medewerkers is van groot belang in het benoemen van 

deze punten. 

 

Doelstelling 

 

Door met alle medewerkers beleidsdagen te houden, worden zij geïnformeerd 

over de positie en speerpunten van de organisatie. Hierdoor ontstaat een 

goede basis voor een heldere, open en directe communicatie tussen 

leidinggevende en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. 

 

Duur Een tot 4 dagdelen. 

 

Voor wie Alle medewerkers, inclusief de vrijwilligers, van de Frankelandgroep. 

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

 

Begeleider(s) 

 

De beleidsdagen worden begeleid door FIST. 

 

Overige 

informatie 

Minimaal 5 en maximaal 50 deelnemers. 
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Diverse trainingen 
 

Diverse Wat is communicatie? 

 

Inhoud 

 

Alle medewerkers hebben te maken met communicatie, met collega’s, 

bewoners, familieleden en andere disciplines. Deze training is ontwikkeld om 

inzicht te bieden in de verschillende soorten communicatie, wat de nut en 

noodzaak is van goede communicatie en hoe je van jezelf kan leren. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft inzicht in de verschillende soorten communicatie; 

 heeft inzicht in de voordelen van een goed gesprek; 

 heeft inzicht in het leren vragen stellen en doorvragen; 

 heeft inzicht in het luisteren en samenvatten; 

 heeft inzicht in positieve en negatieve feedback; 

 heeft middels opdrachten inzicht in zijn eigen verbale en non-verbale 

gedrag; 

 heeft middels opdrachten handvatten om te gebruiken tijdens moeilijke 

gesprekken. 

 

Duur Tweemaal 2 uur. 

 

Voor wie De training is geschikt voor alle medewerkers en wordt op maat gemaakt. 

 

Kosten 

 

Prijs op aanvraag. 

 

Begeleider(s) 

 

De training wordt verzorgd door FIST. 

Overige 

informatie 

De modules zijn verplicht voor een ieder die deze training aangeboden krijgt. 

Dit kan op eigen verzoek zijn maar ook via de leidinggevende worden 

aangeboden. 
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Diverse trainingen 
 

Training 

 

Begeleide intervisie 

 We vragen het ons allemaal wel eens af, terugkijkend op een moeizame 

werksituatie, ‘Heb ik dat wel goed gedaan, had ik het niet heel anders kunnen 

doen?’ Of, als u vooruitkijkt naar de toekomst, ‘Hoe kan ik dat het beste 

aanpakken?’  

Bij intervisie wordt gestructureerd gereflecteerd; op basis van wederzijds 

vertrouwen en respect worden zaken besproken waar men regelmatig hinder 

van ondervindt tijdens het werk. Het gaat hierbij niet om wat anders gedaan 

kan worden, maar hoe de dingen aanpakt worden en welke overtuigingen 

daarbij een rol spelen. 

 

Inhoud 

 

Deelnemers leren eigen problemen, dilemma’s, weerstanden ter toetsing aan 

elkaar voor te leggen, en deze op een niet-oordelende, maar juist lerende 

manier te behandelen. De probleeminbrenger laat zich adviseren en leert 

daarvan, de medecursisten trainen hun vermogen tot effectief ondersteunen en 

adviseren, alle deelnemers werken aan het verbeteren van hun eigen 

professionele handelen. 

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 leert afstand te nemen door reflectie op de eigen positie en manier van 

werken; 

 word zich bewust van de eigen positie en de invloed daarvan op de 

collega’s en omgeving; 

 bied collega’s ondersteuning en inspiratie; 

 leert gebruik te maken van ervaring en deskundigheid van zichzelf en 

anderen. 

 

Voorwaarde Het meeste wordt uit intervisie gehaald wanneer de deelnemers bereid zijn zich 

kwetsbaar op te stellen. Om kritisch de eigen werkwijze onder de loep te 

nemen is onderling respect een voorwaarde. Slechts wanneer er respect is 

voor andermans problemen en zienswijze kan intervisie goed tot zijn recht 

komen. Er is tenslotte lef voor nodig om problemen bloot te geven. De mate 

van geheimhouding over wat er besproken wordt moet vooraf duidelijk zijn.  

 

Duur Een intervisiebijeenkomst duurt gemiddeld 2 uur. 

 

Voor wie Alle medewerkers met een minimum van 3 en maximum 12 deelnemers. 

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Begeleider 

 

De intervisiebijeenkomst wordt begeleid door medewerkers uit de 

Frankelandgroep. 
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Diverse trainingen 
 

Training Wetgeving in de zorg 

 

Inhoud 

 

De gezondheidszorg in Nederland kent veel wetten en regels. Deze zijn er 

om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te 

beschermen. Internationale verdragen en algemene wetten, voor zover 

van toepassing op de gezondheidszorg, helpen dat doel te bereiken. 

Daarnaast zijn er bijzondere wetten, bedoeld voor specifieke situaties in 

de zorg. Enkele hiervan zijn ook direct van toepassing op de werkvloer, 

denk maar aan de wet BIG en de BOPZ. Deze en andere wetten staan 

centraal tijdens de training.  

 

Doelstelling 

 

De deelnemer: 

 heeft kennis van de wet en regelgeving met betrekking tot de 

Nederlandse gezondheidszorg; 

 weet in welke aspecten van zijn werk de wet en regelgeving van 

toepassing is; 

 kan maatregelen nemen in overleg om de BOPZ gestalte te geven op 

de werkplek; 

 kan collega’s informeren over de BOPZ; 

 is in staat situaties van een cliënt te bespreken, waardoor bewust stil 

wordt gestaan bij middelen en maatregelen. 

 

Duur 

 

1.5 uur 

Voor wie 

 

De training wordt op maat gemaakt voor de doelgroepen verzorgenden en 

verpleegkundigen en managers in de zorg.  

 

Kosten Prijs op aanvraag. 

 

Docenten 

 

De les wordt verzorgd door het hoofd PO&O. 

 

Overige informatie Maximaal 20 deelnemers. 
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Diverse trainingen 
 

Training   Fysieke weerbaarheid 

 

Inhoud In de samenleving worden we tegenwoordig regelmatig geconfronteerd 

met agressie en geweld. Ook tijdens het werken kan het gebeuren dat je 

slachtoffer wordt van agressie en fysiek geweld.  

Het voorkomen van agressie is en blijft belangrijk. Maar wat moet je doen 

als het toch uit de hand loopt?  

Tijdens de training leer je gebruik te maken van een aantal technieken en 

methodieken om je zelf bij (fysiek) geweld op een snelle manier in 

veiligheid te brengen.  

   Belangrijke elementen bij deze training zijn: 

 houding en uitstraling  

 vluchten of weggaan uit de situatie  

 fysieke zelfverdediging  

Tijdens de training wordt ook gekeken naar de wensen en mogelijkheden 

en wordt er ingegaan op specifieke vragen en/of voorbeelden uit de 

praktijk.  

De training is simpel, snel, effectief en doeltreffend waardoor het voor 

iedereen toegankelijk is om deze te volgen. 

 
Doelstelling  Deze training is om medewerkers aan te leren hoe ze de eigen veiligheid  

kunnen borgen bij een fysieke aanval tijdens het werk en hoe ze op een 

professionele manier om kunnen gaan met geweld en agressie.  

 
Duur   Eén bijeenkomst van 2 uur. 

 

Voor wie  •  zorgmedewerkers 

   •  overige medewerkers 

   

   Er wordt per doelgroep aparte trainingen verzorgd.  

Dit omdat bij de zorgmedewerkers de potentiele dader vaak een oudere 

cliënt kan zijn. De technieken die dan worden aangeleerd zijn aangepast 

aan de leeftijd van onze bewoners/cliënten en zijn er op gericht om bij 

gebruik ervan weinig tot geen schade toe te brengen aan de 

bewoner/cliënt.  

 
Docent  Een ervaren gecertificeerde trainer die deskundig en bekwaam is in het    

                             geven van fysieke weerbaarheidstrainingen. 

 

Overige informatie Maximaal 16 deelnemers per groep.  De deelnemers ontvangen  

   na de training een certificaat.  
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Diverse trainingen 

 

Cursus  Voel je Fitter   

Wil je gezonder leven omdat je meer energie wilt, een actiever leven wenst te 

leiden en/of omdat je gewicht wilt verliezen? Dan biedt deze cursus een 

totaalpakket om je daarin te ondersteunen. 

 

 

Inhoud Als deelnemer ga je op interactieve wijze aan de slag met thema’s rondom 

bewegen/sporten, gezonde voeding, mindfulness en slapen. Gedurende het traject 

van 9 weken neem je je eigen leefstijl onder de loep en werk je aan je  

persoonlijke verbeterpunten. Tijdens de drie bijeenkomsten werk je met andere 

deelnemers aan diverse opdrachten en delen deelnemers de ervaringen van o.a.  

de thuisopdrachten.  

 

Na 9 weken ervaar je de resultaten van een actiever leven en van de gezonde 

gewoonten die je je eigen hebt gemaakt.  

 

Het uitgangspunt bij deze cursus: Niet alleen willen, maar gewoon doen! 

 

Bijeenkomst 1: Kom in beweging! 

We komen letterlijk en figuurlijk in beweging met de eerste bijeenkomst van Voel 

Je Fitter. Wat betekent het voor jou om je fit te voelen? Heb je dan meer energie, 

een betere conditie of ben je dan ondernemender? In de eerste bijeenkomst staan 

jullie fitdoelen centraal en het belang van bewegen. Want beweging staat voor 

actie, energie en verandering. Je zet hier de eerste stap in je eigen traject om je 

fitter te voelen! 

 

Bijeenkomst 2: Optimaliseer je eetpatroon 

Neem je eigen eetpatroon onder de loep en werk aan een gezonder eetpatroon dat 

bij je past. Na de bijeenkomst weet je wat je wilt veranderen en ook hoe je dat 

aanpakt!  

 

Bijeenkomst 3: Smakelijke rozijnen en slaapverwekkende avonden 

In deze bijeenkomst staan twee thema’s centraal: 1. Het effect van mindfulness 

op een gezonde leefstijl.  

2. Wat heeft je slaapkwaliteit voor invloed op je leefstijl? En hoe beïnvloed je je 

slaap?  

 

Doelstelling  Als deelnemer: 

 Krijg je inzicht in je eigen eet-, beweeg- en slaappatroon en je verbeterpunten 

daarin 

 Pas je de kennis die je opdoet direct toe op je eigen leefstijl 

 Sta jij centraal en maak je gezonde keuzes die bij jou(w) (situatie) passen 

 Weet je straks hoe je ongezonde gewoonten kunt vervangen door gezonde 

gewoonten 

 Word je extra gemotiveerd om aan de slag te gaan met je leefstijl door de 

samenwerking met andere deelnemers en het delen van elkaars ervaringen 

 Maak je direct een start met veranderingen in je leefstijl 

 Krijg je handvatten om gewoonten te doorbreken 

Nieuw 
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Duur   Het traject duurt 9 weken, waarbij er 3 bijeenkomsten worden gepland van 2 uur. 

Buiten de bijeenkomsten gaan deelnemers ook zelf aan de slag met de opdrachten 

om zo de verworven kennis direct toe te passen op hun eigen leefstijl. 

 

Studiewijze De bijeenkomsten zijn zo opgebouwd dat je als deelnemer de theorie direct 

toepast op je eigen leefstijl. Samen met andere deelnemer(s) werk je aan diverse 

opdrachten. Doel van de opdrachten is inzicht krijgen in de eigen gewoonten en 

het direct toepassen van opgedane kennis m.b.t. het thema van de bijeenkomst. 

Daarnaast worden in de groep ervaringen en tips gedeeld en gediscussieerd over 

diverse onderwerpen. 

 

Voor wie  De training is met name geschikt voor medewerkers die meer energie willen, een 

actievere leefstijl wensen en/of gewicht willen verliezen.  

 

Kosten  Op aanvraag 

 

Docent Voel je Fitter wordt verzorgd door Helen Kho (KhoWorks Leefstijlcoaching). Helen 

is een fanatieke sporter, begeleidt mensen in het veranderen van hun leefstijl 

d.m.v. personal coaching en de workshops Voel je Fitter. Hiervoor heeft zij een 

post-hbo registeropleiding aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid met 

succes afgerond. Verder is Helen ook in Frankeland werkzaam bij Beheer. 

 

 

 

Overige 

informatie 

 

Bij een succesvolle afronding van de training ontvangt men een certificaat van 

deelname. Minimale groepsgrootte is 6 personen. Maximale groepsgrootte is 

10 personen. 

 

 



 59 

 

Diverse trainingen 

 

Cursus  Voel je Fitter Met Wisseldiensten 

Wil je een gezonde leefstijl combineren met het draaien van wisseldiensten? Dan 

biedt deze cursus een totaalpakket om je daarin te ondersteunen.  

 

Inhoud: Als je regelmatig wisseldiensten draait kun je te maken hebben met een verstoord 

dag- en nachtritme, doordat je lichaam zich steeds weer op een ander ritme moet 

instellen. Je kunt klachten hebben zoals slaapstoornissen, vermoeidheid, 

hoofdpijn, verminderd concentratievermogen en maag- en darmstoornissen. 

Aandacht voor een gezonde leefstijl is dan extra belangrijk en kan tegelijkertijd 

een grote uitdaging zijn.   

 

Met deze cursus leer je hoe je een gezond beweeg-, eet- en slaappatroon 

combineert met het draaien van wisseldiensten. Tijdens de bijeenkomsten ga je 

met andere deelnemers op interactieve wijze aan de slag, worden ervaringen 

gedeeld en wissel je tips met elkaar uit. Ook krijg je opdrachten mee om in je 

dagelijks leven stappen te nemen voor een gezonde leefstijl.  

 

‘Voel je Fitter Met Wisseldiensten’ is een cursus van 9 weken en bestaat uit drie 

bijeenkomsten. Buiten de bijeenkomsten werk je aan opdrachten in je dagelijks 

leven, die je niet alleen helpen inzicht te krijgen in je eigen leefstijl maar ook 

helpen om daar verandering in aan te brengen. Na 9 weken ervaar je de effecten 

van de gezonde aanpassingen die je doorgevoerd hebt in je eet-, beweeg- en 

slaappatroon én weet je hoe je optimaal je wisseldiensten draait.  

 

Bijeenkomst 1: Kom in beweging! 

We komen letterlijk en figuurlijk in beweging met de eerste bijeenkomst van Voel 

Je Fitter Met Wisseldiensten. Wat betekent het voor jou om je fit te voelen? Heb 

je dan meer energie, een betere conditie of ben je dan ondernemender? Als je je 

fysiek fit voelt, heb je ook meer energie om je wisseldiensten te draaien. 

In de eerste bijeenkomst staan jullie fitdoelen centraal en het belang van 

bewegen. Want beweging staat voor actie, energie en verandering. Je zet hier de 

eerste stap in je eigen traject om je fitter te voelen! 

 

Bijeenkomst 2: Optimaliseer je eetpatroon bij avond- en nachtdiensten 

Wat zijn de do’s en don’ts voor je voeding als je een nachtdienst draait? Wat kun 

je beter vermijden in je eetpatroon om te voorkomen dat je slaperig wordt of last 

krijgt van je darmen? Ga aan de slag om met deze handvatten jouw eetpatroon te 

optimaliseren! 

 

Bijeenkomst 3: Geen verre bestemming, wel een jetlag.  

Hoe je beter slaapt met wisseldiensten. 

Regelmatig wisseldiensten draaien kan een (continu) jetlag-gevoel veroorzaken. 

Hoe zorg je ervoor dat je beter en langer slaapt met wisseldiensten?  

 

Nieuw 
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Doelstelling Als deelnemer: 

 Krijg je inzicht in je eigen eet-, beweeg- en slaappatroon en je verbeterpunten 

daarin 

 Heb je straks je eetpatroon verbeterd om energieker en gezonder je avond- en 

nachtdiensten te draaien 

 Ga je meer bewegen in je dagelijks leven 

 Heb je straks meer energie om je wisseldiensten te draaien 

 Sta jij centraal en maak je gezonde keuzes die bij jou(w) (situatie) passen 

 Weet je straks hoe je kunt bevorderen dat je alert blijft tijdens de 

nachtdiensten 

 Word je extra gemotiveerd om aan de slag te gaan met je leefstijl door de 

samenwerking met andere deelnemers en het delen van elkaars ervaringen 

 Maak je direct een start met veranderingen in je leefstijl 

 Heb je kennis en praktische tips om je slaapkwaliteit te verbeteren. 

 

Duur  De cursus duurt 9 weken, waarbij er 3 bijeenkomsten worden gepland van 2 uur. 

Buiten de bijeenkomsten ga je als deelnemer ook zelf aan de slag met de 

opdrachten om zo de verworven kennis direct toe te passen op je eigen leefstijl. 

 

Studiewijze De bijeenkomsten zijn zo opgebouwd dat je als deelnemer de theorie direct    

                   toepast op je eigen leefstijl. Samen met andere deelnemer(s) werk je aan diverse  

                   opdrachten. Doel van de opdrachten is inzicht krijgen in de eigen gewoonten (o.a.  

                   bij avond- en nachtdiensten) en het direct toepassen van opgedane kennis m.b.t.  

                   het thema van de bijeenkomst. Daarnaast worden in de groep ervaringen en tips  

                   gedeeld en gediscussieerd over de diverse thema’s. 

 

Voor wie  De cursus is met name geschikt voor mensen die in wisseldiensten werken en 

meer energie willen, een actievere leefstijl wensen en/of gewicht willen verliezen.  

 

Kosten  Op aanvraag 

 

Docent Voel je Fitter wordt verzorgd door Helen Kho (KhoWorks Leefstijlcoaching). Helen 

is een fanatieke sporter, begeleidt mensen in het veranderen van hun leefstijl 

d.m.v. personal coaching en de workshops Voel je Fitter. Hiervoor heeft zij een 

post-hbo registeropleiding aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid met 

succes afgerond. Verder is Helen ook in Frankeland werkzaam bij Beheer. 

 

 

 

Overige 

informatie 

 

Bij een succesvolle afronding van de training ontvangt men een certificaat van 

deelname. Minimale groepsgrootte is 6 personen. Maximale groepsgrootte is 

10 personen. 
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