
DOE MEE!
Nieuwsbrief: meld je aan!
Abonneer je op de gratis tweewekelijkse 
Nieuwsbrief van Zorgvoorbeter.nl. Zo blijf je 
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in 
de zorg. Meld je nu aan via de website!

Volg ons op Twitter
Volg @ZorgvoorBeter op Twitter en weet 
als eerste dat er iets nieuws op Zorgvoor-
beter.nl staat. We hebben al meer dan 
7.000 volgers!

Stel een vraag
Werk je in de zorg en heb je een vraag 
uit de praktijk? Raadpleeg je collega’s! 

Via ‘Stel een vraag’ op Zorgvoorbeter.nl 
kunnen je collega’s uit het hele land 
direct zien wat je wilt weten. Je krijgt 
een mailtje als iemand via de website 
antwoord geeft, dus dat is handig! Geen 
vragen? Help dan je collega’s met jouw 
kennis en deel je ervaringen en tips.

Plaats een banner
Zorgvoorbeter.nl heeft een groeiend aan-
tal bezoekers (15.000 p.m.). Hoe meer 
bezoekers, hoe meer kennis! Attendeer 
je collega’s op het kennisplein. Of plaats 
een banner met directe link op jullie 
intranet. Download onze banners via 
www.zorgvoorbeter.nl/banner

VERBETER DE ZORG! 
www.zorgvoorbeter.nl

www.zorgvoorbeter.nl

HET ZORG VOOR BETER KENNISPLEIN VVT IS EEN 
INITIATIEF VAN VILANS, ACTIZ EN ZONMW.

CONTACTADRES: VILANS, KENNISCENTRUM VOOR 
LANGDURENDE ZORG

CATHARIJNESINGEL 47 / 3511 GC UTRECHT
T 030 7892312 / INFO@ZORGVOORBETER.NL 
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DOWNLOAD LESMATERIAAL  VOOR
MBO EN HBO

Op het Kennisplein Zorg voor Beter 
is bovendien gratis lesmateriaal te 
downloaden voor zorgopleidingen 
(mbo en hbo). Elf kennisbundels geven 
actuele informatie over belangrijke 
zorgthema’s:   vrijheidsbeperking, 
medicatieveiligheid, dementie en het 
zorgleefplan. ROC-docenten Zorg en 
Welzijn en praktijkopleiders kunnen 
het lesmateriaal direct in hun lessen 
gebruiken. Download de kennisbundels 
(met lesmateriaal!):
www.zorgvoorbeter.nl/onderwijs

ACTUELE ONDERWERPEN IN DE ZORG

Het Kennisplein Zorg voor Beter geeft 

uitgebreide informatie over meer dan 

15 thema’s. Bijvoorbeeld:

Vrijheidsbeperking Hoe kun je vrijheids-
beperking verminderen? Hoe moeten 
zorginstellingen straks met de nieuwe wet 
Zorg en Dwang gaan werken?

Medicatieveiligheid Hoe kun je fouten 
bij het toedienen van medicijnen voorko-
men? Lees alles over de Veilige Principes.

Dementie De Zorgstandaard Dementie 
beschrijft hoe goede dementiezorg eruit 
ziet. Ook filmpjes voor bijscholing.

Ben je op zoek naar een instructiefilmpje 
over valpreventie bij ouderen? Zoek je als 
teamleider een bijscholingstraining voor 
het team? Of wil je als bestuurder van 
een zorginstelling het beleid op het ge-
bied van vrijheidsbeperking aanpassen?
Op Zorgvoorbeter.nl staat informatie die 
zorgmedewerkers in de praktijk kunnen 
gebruiken om de zorg voor ouderen en 
chronisch zieken te verbeteren.

GA NAAR ZORGVOORBETER.NL VOOR
• Alles over de langdurende zorg
• Betrouwbare en actuele informatie
• Meer dan 200 praktische instrumen-

ten voor het verbeteren van de zorg

• Praktische kennis voor zorgverleners, 
opleiders en bestuurders

VOOR EN DOOR DE PRAKTIJK
De afgelopen jaren hebben zorgorgani-
saties in de langdurende zorg hard 
gewerkt aan kwaliteitsverbetering op 
allerlei thema’s, zoals dementie,  
medicatieveiligheid en het verminderen 
van vrijheidsbeperkende maatregelen. 
In de werkplaatsen van Zorg voor Beter 
worden ook voortdurend nieuwe in-
strumenten ontwikkeld. Al deze kennis 
is op het Kennisplein Zorg voor Beter te 
vinden, zodat anderen hier weer gebruik 
van kunnen maken. 

VERBETER DE ZORG!
Het Kennisplein Zorg voor Beter VVT is er voor iedereen die werkzaam is in de  

ouderenzorg of langdurende zorg: zorgprofessionals, opleiders en bestuurders. Hier 

is veel praktische kennis over verpleging, verzorging en zorg thuis (VVT) gebundeld.


