Implementatietraining
Signalering in de palliatieve fase

Praktische informatie
Maandag 25 september en woensdag 1 november 2017 | IKNL Utrecht
palliatieve fase’ en teamleden gaan scholen (train-detrainer) en begeleiden bij de toepassing in de praktijk.
Deelnemers aan de training zijn op de hoogte van de
algemene principes van palliatieve zorg en hebben binnen
de instelling palliatieve zorg als aandachtsgebied.
In deze training zijn ook projectleiders aanwezig die het
Zorgpad Stervensfase implementeren.

Inleiding
Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering
in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van
zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten
en symptomen wordt vergroot. Door het adequaat
signaleren, verwoorden en monitoren van klachten kunnen
verzorgenden duidelijk en consequent rapporteren aan de
arts en de verpleegkundige. Hierdoor wordt de
samenwerking tussen professionals en patiënten in de
palliatieve fase verbeterd.

•
•
•

Over de training
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Het doel van de implementatietraining is de methode
‘Signalering in de palliatieve fase’ projectmatig te kunnen
implementeren en als instrument te gebruiken. Om op die
manier adequaat te werken aan het vroegtijdig (h)
erkennen, monitoren en bepalen van de juiste behandeling
en zorg.
De training bestaat uit drie dagdelen en is gericht op
kennisoverdracht en interactieve deelname. Opdrachten en
verschillende werkvormen activeren de deelnemer om de
eigen praktijksituatie te bekijken en deze in te brengen
tijdens de training.
Voor wie
De implementatietraining is bedoeld voor projectleiders die
binnen de eigen werkomgeving verantwoordelijk zijn voor
de implementatie van de methode ‘Signalering in de

•

Resultaat
Als deelnemer:
verkrijg je kennis en verdieping over projectmatig
implementeren en de eigen rol daarbij
verkrijg je kennis over het coachen en scholen van
teamleden die met de signaleringsmethodiek gaan werken
verkrijg je kennis over de inhoudelijke aspecten en het
gebruik van signaleringsmethodiek
kun je aangeven wat de aandachtpunten zijn voor gebruik
van de methode
ben je in staat de signaleringsmethodiek te implementeren
in de toebedeelde teams
ben je in staat teamleden die met de signaleringsmethodiek
gaan werken te coachen en te scholen.
Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door de V&VN met 11
punten.

Implementatietraining

Programma
Trainingsdag 1: maandag 25 september

Praktisch
Trainer
Jacqueline Tijhaar

Implementatie en projectmatig werken

8.30 uur

Inloop met koffie en thee

9.00 uur

Welkom
Introductie Implementatie en projectmatig werken

9.30 uur

12.00 uur
12.30 uur

16.15 uur

Introductie ‘Signalering in de palliatieve fase’
Markeren van de palliatieve fase
Werken met de methodiek en materialen

Aanmelden
Voor 1 september 2017
via www.iknl.nl
Annulering
Zie www.iknl.nl

Lunch
Implementatie in de praktijk
Ken uw doelgroep
Implementatietraject
Taken en rol van projectleider
Beïnvloeden en veranderen van weerstand
Evaluatie en afsluiting

Trainingsdag 2: woensdag 1 november
‘Plannen’ en ‘doceren’ kun je leren

8.45 uur

Inloop met koffie en thee

9.00 uur

Terugblik op de vorige dagdelen
Plan van aanpak en communicatieplan
Borging
Doceren: hoe doe je dat en wanneer sta je in je kracht?

12.35 uur

Kosten
€ 200,- per persoon
inclusief lunch en
lesmateriaal

Evaluatie en afsluiting met lunch

Inlichtingen
Inhoudelijke vragen:
Marjolein Verkammen
m.verkammen@iknl.nl
Vragen over de
aanmelding:
Marjolein Sarmiento
m.sarmiento@iknl.nl
Adres
IKNL, locatie Utrecht
Gebouw Janssoenborch,
e
8 etage
Godebaldkwartier 419
3511 DT Utrecht
T 088 234 60 60

