
De zorgmedewerker in de GRZ 
anno 2018 

 

Verbinden en inspireren op het 
jaarcongres GRZ 2018  



Stel je werkt als verpleegkundige of 
verzorgende in de GRZ  

• Cliënten vullen een 
evaluatieformulier in 
met de vraag:    

• Wat vindt u de 
belangrijkste 
kwaliteit(en) van onze 
verzorgenden en 
verpleegkundigen? 

• Wat is de reactie? 



Welke competenties passen het beste 
bij de feedback die klanten jou geven?  



De competenties en Canmedsrollen  

• Motiveren

• Alert en flexibel

• Professioneel 

• Deskundig 

• Communicatie

• Coördineren

• Gastvrij

• Visie 

• Zorgverlener

• Communicator

• Samenwerkingspartner

• Reflectieve professional

• Gezondheids-bevordera
ar

• Organisator 

• Professional/-kwaliteits
bevorderaar



De kerntaken 

• De cliënt en de mantelzorger ondersteunen bij 
trainen gericht op revalidatiedoelen 

• Coördineren van de zorg voor de cliënt in 
samenwerking met de leden van het 
multidisciplinair team 



Het competentieprofiel of 
expertisegebied         

• beschrijven de specifieke taken en kennis en 
vaardigheden die nodig zijn in de zorg voor de 
revalidant 
• zijn de basis voor het ontwerpen en de erkenning 
van opleidingen 



Critical incidents of kritische 
beroepssituaties        

Het intakegesprek De zorgzame familie 

Revalidatieklimaat Het lunchbuffet 

Samenwerken De ambitieuze psycholoog (1) 
De vraag van de cliënt (2) 

Het verloop van de 
revalidatie 

Het loopt anders (1) 
Het loopt anders (2) 

Ontslag De afwezige familie 



Hoe kan je je ontwikkelen  tot 
verpleegkundigen of  verzorgenden die 

in de GRZ het verschil maakt?  

Neem een intakegesprek 
op en bespreek  met je 

collega 

Nodig een 
ervaringsdeskundige 

cliënt uit en bespreek hoe 
het met hem of haar 

thuis gaat 
Nodig de 

transferverpleegkundige 
uit en bespreek elkaars 

ervaringen  

Organiseer een 
informatie-avond voor 

clienten en 
mantelzorgers met 

ervaringsdeskundigen     Creëer een 
(interdisciplinair) lerend 
netwerk in je organisatie 

of tussen organisaties 



Tenslotte     



Tenslotte (2) → wat kunnen 
we hierin samen doen?     

Revalidatieprofessionals samen laten  
leren & ontwikkelen  (multidisciplinair)  

Kennis delen en samenwerken om 
professionals op te leiden  


