
HET ZORG VOOR BETER KENNISPLEIN 
VVT IS VOOR ALLE ZORGPROFESSIO-
NALS, OPLEIDERS EN BESTUURDERS 
IN DE OUDERENZORG. 

Het Zorg voor Beter Kennisplein VVT is de plek 
waar betrouwbare en actuele informatie, 
kennis en nieuws is te vinden uit de sector.

Vilans 
Catharijnesingel 47 / 3511 GC Utrecht 
T 030 789 23 12 / info@vilans.nl 

→  Ga naar www.zorgvoorbeter.nl en zie wat het 
Zorg voor Beter Kennisplein VVT allemaal te 
bieden heeft! 

→  Haal informatie uit de vindplaats en doe 
mee met een interessante werkplaats.  
Vul je kennisprofiel in en abonneer je op de 
nieuwsbrief. 

Het Zorg voor Beter Kennisplein VVT is een  
initiatief van ActiZ, Vilans en ZonMw.



KENNIS VOOR
IEDEREEN 
IN DE OUDERENZORG Er is veel informatie te vinden over ouderenzorg, maar deze 

is versnipperd en niet altijd up-to-date.
Op het kennisplein is deze overzichtelijk geordend: praktijk, 
leren en organiseren. Lees in deze folder wat je allemaal met 
het nieuwe kennisplein kunt doen.

Het Zorg voor Beter Kennisplein VVT is er voor 
zorgprofessionals, opleiders en bestuurders in 
de ouderenzorg.

→ DOEN // Werkplaats
	 --

Informatie en kennis zijn altijd in beweging. 
Zorgprofessionals willen doorontwikkelen en 
verbeteren! Reacties en input uit het veld zijn 
daarom van harte welkom.  
Het nieuwe kennisplein is interactief en één 
van de belangrijkste onderdelen is dan ook 
de werkplaats. 

In deze werkplaatsen wordt kennis over 
ouderenzorg, waar behoefte aan is, (door-)
ontwikkeld met deskundigen en mensen uit 
de praktijk. Deze informatie vind je terug in de 
vindplaatsen. Hiermee houden we met elkaar 
de informatie op het kennisplein up-to-date en 
direct toepasbaar voor de zorgprofessional,  
de opleider en de bestuurder. In 2012 beginnen 
enkele werkplaatsen waaronder medicatie- 
veiligheid en vrijheidsbeperking. Daarnaast is 
iedereen vrij om te reageren op alle informatie, 
actualiteiten en tips. 

→ BRENGEN // Kennisprofiel
	 --

Voor iedereen in de ouderenzorg is dus genoeg 
te halen en te doen op het Zorg voor Beter 
Kennisplein VVT.  
Maar we nodigen ook iedereen uit om zelf 
iets te brengen. Dit kan door een kennis-
profiel aan te maken. Je kunt aangeven wat 
je doet, waar je werkt en met welke thema’s 
je zelf ervaring hebt. Zo ben je makkelijk door 
andere zorgprofessionals te vinden op jouw 
expertise. Maar je kunt hierdoor ook zelf 
collega’s vinden wanneer je een vraag hebt.

KORTOM,het kennisplein is er voor 

iedereen, die werkzaam 

is in de zorg; om kennis 

te vinden, te delen en te 
verbeteren!

→ HALEN // Vindplaats
	 --

De website heeft een vindplaats waar je 
actuele en betrouwbare informatie over de 
ouderenzorg kunt halen. Deze vindplaats is 
overzichtelijk ingedeeld aan de hand van 
belangrijke thema’s zoals dementie, medi- 
catieveiligheid en vrijheidsbeperking.

Zorg is een breed begrip. De omgang en ver- 
zorging, zijn een belangrijk onderdeel van zorg. 
Maar verbetertrajecten, bijvoorbeeld op het 
gebied van valpreventie, horen ook bij goede 
zorg. Daarom is de informatie voor elk thema 
handig ingedeeld. 

Er is informatie over de directe zorgverlening 
aan cliënten in de praktijk. Er is informatie over 
het verbeteren van de zorg, vooral geschikt om 
te leren als team of individuele zorgverlener. 
En er is informatie om de zorg beter te organi-
seren. Zo biedt het kennisplein voor iedereen 

in de ouderenzorg nuttige en direct toepas-
bare informatie. Verder staan er ervaringen 
van zorgprofessionals en vind je het laatste 
nieuws, tips en feiten over de ouderenzorg.

→  Met	de	categorieën	praktijk,	leren	en	

organiseren	is	de	kennis	op	het	kennis-

plein	handig	ingedeeld.	Zo	is	het	voor	

iedereen	snel	duidelijk	waar	de	juiste	

informatie	te	vinden	is.

  

Praktijk:
Kennis	over	de	directe	zorgverlening		

aan	cliënten

  Leren: 
Kennis	over	het	verbeteren	van	de	

deskundigheid

  Organiseren:
Kennis	over	het	organiseren	van	de	

zorg	en	ketenzorg


