
   

 

 

Blended learning 

De scholing bestaat uit een theoriedeel wat via e-learning gevolgd wordt. 

 

E-learning 

Daarin staat een knoppencursus om thuis te raken in het elektronisch zorgdossier. 

Daarnaast wordt uitleg gegeven over de theoretische achtergronden van het 

zorgleefplan. Met o.a. de DVD van Actiz ‘wat spreken we af’ wordt het geheel 

geïllustreerd. 

Als dit met een toets doorlopen is, kan de deelnemer zich inschrijven voor de praktijkles.  

De achtergrondinformatie blijft als een bibliotheek zichtbaar.  

 

Praktijk training medewerkers Zorgleefplan ‘ON THE JOB” 

Training tot niv 3 trainingsduur van 2 uur 

Training vanaf niveau 3 trainingsduur van 3 uur 

Welkom 

 

 5 minuten 

Skoro  

Is Skoro doorlopen 

Allen 

Stel open vragen als: 

 

 Waar kun je de vragenlijst 

vinden 

 Waar kun je rapporteren 

 Hoe maak je een sjabloon aan 

(EVV) 

 Waar vind je de basisgegevens 

 waar 

 welke controles kun je vinden 

 enkele openvragen 

beantwoorden in Skoro  

 

30 minuten 

Zorgleefplan  

Hoe werk je daar in? 

Allen  

Log in binnen de Thebe omgeving en 

het Zorgleefplan. Gebruikersnaam ZLP 

is gelijk aan Thebe inlog. 

 

 Waar kun je je eigen vinden en 

veranderen 

60 minuten 

 

 

 

90 minuten 

vanaf niv 3 en 



 Inloggen met gebruikersnaam 

 Dossier/algemeen (wat kun je 

daar vinden 

 Hoe zoek je cliënten (doen) 

 Cliënt Hereijgers zoeken 

 Oefenen met eigen cliënten 

 Rapportages maken per cliënt 

en samenstellen van bijv. 

afdeling 

 Oefenen met de Anamnese (is 

de basis van het ZLP) 

 Neem alle stappen/knoppen 

door die bij het niveau horen 

 

meer 

Omzetten GIZ/ZLP 

Alleen EVV 

Leg aan de EVV-er uit hoe je van GIZ 

naar ZLP gegevens overzet. 

 

Geef instructie GIZ naar ZLP 

Omzetten van bijvoorbeeld: 

(neem niet alles door) 

 Anamnese 

 Controles 

 Zorgplan 

 Samenvattingen 

 Famlie-gesprek 

 Laatste MDO 

 Evaluaties 

 

 

Opmerking:  

Overzetten vanuit GIZ kan ook door 

een andere medewerker dan de EVV-er 

gedaan worden, de EVV-er geeft wel 

aan wat er van de cliënt overgezet 

moet worden. 

 

Het aanmaken van het Zorgplan is de 

verantwoordelijkheid van de EVV-er en 

wordt gemaakt ad van de Anamnese 

lijst. (liefst binnen 6 weken) 

 

30 minuten 

Afronding  

Allen  

 Vragenrondje  

 Geef aan waar de 

gebruikershandleiding te vinden 

is  

 Reik de evaluatie formulieren uit 

 Presentielijst laten tekenen 

Geef aan dat de coach binnen de locatie 

het eerste aanspraakpunt is. 

20 minuten 

   

Ter info  Er  is een mailbox voor het Zorgleefplan 

xxxxxxx 

Heb je aantekeningen koppel die terug 

aan procesbegeleider Zorgleefplan 

 

 


