Methodisch werken met het Zorgleefplan
Leertraject 'Methodisch werken met het Zorgleefplan'
Het Zorgleefplan of ondersteuningsplan helpt professionals in de zorg de cliënt zo te ondersteunen
dat hij zijn leven (ondanks ziekte of handicap) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat
wil. Ondanks dat de meeste zorgorganisaties al jaren met een Zorgleefplan werken, blijkt in de
praktijk dat verpleegkundigen en verzorgenden niet altijd de meerwaarde ervan inzien of moeite
hebben de gestelde doelen te vertalen in praktische afspraken.
Hoe kunnen zorgprofessionals zo met het Zorgleefplan werken dat het ook echt ten dienste staat van
de cliënt? Welke methodische stappen zijn daarbij te onderscheiden? Wie heeft welke rol? In deze
training gaan we hier op in.

Doelgroep
Het leertraject is bestemd voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Aanvangsniveau: minimaal opleiding tot verzorgende niveau 3.
Programma
1 bijeenkomst van vier uur
-

-

-

Werken met het Zorgleefplan ,
Introductie op de vier levensdomeinen en kwaliteit van leven.
Vraaggericht werken met het Zorgleefplan
Introductie over het belang van vraaggericht werken en hoe het ZLP hierbij kan helpen.
Bewustwording en inzicht: Hoe vraaggericht werk ik nu?
Het belang van methodisch werken en de stappen die hierin te onderscheiden zijn:
observeren, doelen stellen, signaleren, rapporteren en evalueren. Met daarbij aandacht
voor het belang van samenwerken en het maken van realiseerbare afspraken die ook worden
nagekomen.
In de praktijk
Hoe kun je met het geleerde aan de slag? Wat zijn de eerste stappen?

Lesmateriaal
Deelnemers krijgen voorafgaand aan en tijdens de scholingsbijeenkomst een aantal artikelen en een
opdracht uitgereikt. Dit neemt gemiddeld 2u per opdracht in beslag. De instructies hiervoor
ontvangen de deelnemers voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst.
Er hoeft geen extra materiaal te worden aangeschaft door de deelnemers.
Er wordt gebruik gemaakt van de site www.zorgleefplanwijzer.nl.
Trainers
Els Groenendijk, Marielle van Tol, Nicolet van Eerd, Patricia van den Brink

Voor meer informatie: mail naar Els@zipcompany.nl

