
 

 

Training bij zorginhoudelijk thema   
 
Voor de uitwerking van deze training kun je kiezen uit: 
het thema medicatieveiligheid όf het thema hygiëne.  
Belangrijks hierbij is dat het je methodisch uitwerkt en de inzet op de afdeling methodisch insteekt. 

 

 

Doel van de training 
- Kennis vergroten rondom de landelijke afspraken bij het door jou gekozen thema  
- Concreet inzicht verkrijgen in de afspraken binnen je organisatie en verbeteren van de 

uitvoering rondom het door jou gekozen thema binnen je organisatie. Het methodisch 
werken staat hierbij centraal. 

 
 
 
Opdracht 1 
Bekijk de PowerPointpresentatie 
 
 
 
Opdracht 2 
 
Blik terug op wat je de afgelopen tijd geleerd hebt over het door jou gekozen thema. Schrijf dit uit, 
denk aan de methodische werkwijze. De cyclus die gebruikt wordt bij methodisch werken in de 
cliëntenzorg kun je ook hier gebruiken: gegevens verzamelen, vaststellen wat het probleem is, 
vaststellen welk doel je wilt bereiken, interventies vaststellen, interventies uitvoeren, evalueren en 
bijstellen. In de praktijk zien we dat kwaliteitsverpleegkundigen vaak snel naar de stap Interventies 
vaststellen gaan. Een gedegen onderzoek naar wat er precies aan de hand is en bepalen wat nou 
precies het probleem is worden vaak overgeslagen. Probeer daar in deze opdracht uitgebreid 
aandacht aan te besteden.  
 
En denk hierbij ook aan:  
 

1. Heb je voldoende kennis over het onderwerp, wat zijn de landelijke richtlijnen en wat zijn de 
organisatie afspraken 
 

2. Welk soort gedrag wil jij zien van de medewerkers bij het door jou gekozen thema? 
 

3. Wat is er voor nodig om dit gedrag terug te zien in de uitvoering? 
 

4. Hoe coach je hierop?  
 

5. Wat doe je als het gedrag en de coaching voorspoedig verloopt en wat doe je als het 
ingewikkeld is? 

 
 
 
 
 



 

 
Opdracht 3 
Evaluatie en borging. 
 

1. Bespreek de uitkomsten van de training met elkaar 
 

2. Bespreek wat er nodig is in jouw team om verbeteringen door te voeren en hoe je dat gaat 
doen. De volgende stappen kunnen je erbij helpen: 

• Maak de te zetten stappen inzichtelijk met een plan van aanpak 

• Wat gaat je hierbij helpen?  

• Wat kan belemmerend werken? 

• Wat heb je daarbij nodig ? 

• Welke ondersteuning heb je daar bij nodig? 

• Wie en wat heb je nodig om het organisatie breed te borgen, indien dat nog niet het 
geval is? 

 

Bespreek de uitkomsten van je methodische plan met je WOL coach.  

 

 

 

 

 

 


