Workshopoverzicht Vilans KICK-protocollendag

Eén plek, één taal
Als je protocollen gebruikt is het belangrijk om dezelfde taal te spreken. Misschien niet letterlijk,
want elke organisatie heeft zijn eigen cultuur. Maar het is wel goed om de betekenis of bedoeling te
duiden. Op zo’n manier dat collega’s elkaar, maar ook cliënten begrijpen. Pas dán ondersteunen
protocollen kwaliteit van zorg.
Datum: 14 juni 2019
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht

1. Kill de paarse krokodil
Wat voegt dit formulier eigenlijk toe? Dat is de hamvraag bij het verminderen van administratieve
lasten. Onnodige bureaucratie die zorgt voor frustraties en minder tijd voor de cliënt. Hier gaan we
wat aan doen tijdens deze schrapsessie regeldruk. Hoe breng je de regeldruk binnen jouw
organisatie in kaart en verminder je de registratielast? Hoe kill je de paarse krokodil? Tijdens deze
workshop krijg je praktische tips en ga je zelf aan de slag!
Door: Lotte Bergen, Senior adviseur, Vilans

2. Lzeen en shicrejven is neit voor iereeden vezlafneksprend
In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Een deel van deze mensen
is dagelijks bij de zorgsector betrokken, als cliënt of als zorgmedewerker. In deze workshop gaan
we actief aan de slag met laaggeletterdheid. Wat is laaggeletterdheid nu eigenlijk, wat zijn de
gevolgen en hoe kun je hier binnen je organisatie actief mee aan de slag zodat taal over
gezondheid, ziekte en zorg door iedereen wordt begrepen.
Door: Adam de Jong en Jolanda Bounma, Stichting Lezen en Schrijven

3. Het zit te strak! Ambulante compressietherapie met drukmeter
Zwachtelen lijkt zo makkelijk… Gewoon even twee zwachtels om het been wikkelen. Maar waarom
is het zo belangrijk om beenvolgend te zwachtelen? Welke letsels kunnen we veroorzaken als we
niet op de juiste wijze polsteren? En klopt het als de zorgvrager zegt: ‘Het zit te strak!’. Tijdens
deze workshop ambulante compressietherapie leer je met behulp van drukmeters hoeveel druk je
geeft. En veel meer.
Door: Annemiek Mooij, verpleegkundig specialist

Workshopoverzicht Vilans KICK-protocollendag

Eén plek, één taal
Als je protocollen gebruikt is het belangrijk om dezelfde taal te spreken. Misschien niet letterlijk,
want elke organisatie heeft zijn eigen cultuur. Maar het is wel goed om de betekenis of bedoeling te
duiden. Op zo’n manier dat collega’s elkaar, maar ook cliënten begrijpen. Pas dán ondersteunen
protocollen kwaliteit van zorg.
Datum: 14 juni 2019
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht

4. Urineweginfecties in het verpleeghuis: minder antibiotica, betere zorg
Specialist Ouderengeneeskunde Jobje Haaijman onderzocht de rol van verzorgenden bij de
herkenning en behandeling van urineweginfecties. Ze ontdekte dat artsen en verzorgenden vaak een
verkeerde diagnose stellen, waardoor niet alleen cliënten onnodig antibiotica krijgen, maar ook de
werkelijke oorzaak van de klachten niet wordt aangepakt. In oktober 2018 verscheen de nieuwe
richtlijn urineweginfecties van Verenso. In deze workshop bespreekt Jobje haar onderzoek en de
nieuwe richtlijn. Je gaat naar huis met de nieuwste kennis over urineweginfecties in het
verpleeghuis en over minder antibiotica en betere zorg. Zegt het voort!
Door: Jobje Haaijman, specialist ouderengeneeskunde, Stichting Zorgcentra Rivierenland

5. Fysieke overbelasting te lijf
Werken met aandacht voor jezelf en je cliënt, dat is waar Tinie Hake en haar collega’s zich de
afgelopen 18 jaar in specialiseerden. Oog voor een goede werkhouding, werken binnen de
arbonormen en de zorgvrager naar vermogen mee laten werken. Dat zien ze als pijlers om fysieke
overbelasting te lijf te gaan. Leer je werk lichter, leuker en beter uit te voeren tijdens de workshop
of op het doe-plein!
Door: Tinie Hake en Susan Steinmeijer, Transferbelicht

6. Praktijk en onderzoek dichter bij elkaar
Vilans werkt aan het ophalen van kennisvragen bij zorgprofessionals. Deze vragen worden gebruikt
om bestaande kennis beter en sneller de werkvloer te laten bereiken en om te kijken waar nieuwe
kennis over ontwikkeld moet worden. In deze workshop lichten we toe hoe we dat doen, en gaan we
aan de slag met jullie praktijkvragen en dilemma’s.
Door: Femke de Wit & Elize van Wijk, adviseur en onderzoeker Vilans
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7. Eén plek, één taal. Ook voor onderwijs en eerste lijn?
Als we allemaal bij ons dagelijkse werk en in het onderwijs op handelingsniveau dezelfde taal
spreken, komt dat de efficiëntie en kwaliteit van zorg ten goede? Kunnen de KICK-protocollen ook in
de eerste lijn de zorg aan de cliënt verbeteren? Hoe kunnen we dat aanpakken? En wat is daarvoor
nodig ?In deze workshop zullen we deze vragen samen met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs
en vanuit de huisartsen verkennen.
Door: Kees Vedder, manager acute zorg, Zorgacademie BV Zorg Oude IJssel en Ronald Zaalmink,
docent verpleegkunde, ROC Rijn IJssel

8. Allemaal dezelfde taal met de voorbeeldzorgplannen van Omaha System
In deze workshop ga je aan de gang met het verpleegkundig classificatiesysteem Omaha System.
Aan de hand van casuïstiek leer je hoe je een zorgplan kunt opstellen door gebruik te maken van
voorbeeldzorgplannen. Voorbeeldzorgplannen combineren de Omaha-systematiek met inhoudelijke
landelijke richtlijnen en expertise uit het veld. Je gebruikt als zorgmedewerker niet alleen de
Omaha-systematiek, maar je neemt ook op een eenvoudige en snelle manier kennis van de actuele
standaarden en je toetst je individuele zorgplan met het voorbeeldzorgplan en de actuele kennis.
Door: Marieke Goris, adviseur en wijkverpleegkundige, Vilans

9. Doeplein
Ga zelf aan de slag op het Doeplein. Ontdek bijvoorbeeld meer over de KICK interactieve
protocollen, over zwachtelen, antibioticaresistentie, het OMAHA-systeem, de databank
erkenningstrajecten en de Vilans Kennispleinen Zorg voor Beter en Gehandicaptensector. Mis ook de
KICK-quiz niet!

