Workshops jubileumdag:
25 jaar Vilans-protocollen
Workshopronde 1 (11:15 – 12:15 uur)
1.1. Hoe denk jij dat de toekomst van de zorg eruitziet? En welke rol
hebben de Vilans protocollen daarin?
Wie zorgt er over 10 jaar voor wie? En wanneer, waar en op welke manier wordt
zorg verleend met behulp van de protocollen? Denk én doe met ons mee tijdens
deze creatieve workshop om samen een toekomstbeeld te vormen!
1.2. Beter doen? Of beter laten?
Als zorgverlener wil je zorg geven die werkt. Of dat ook zo is, hangt af van jouw
ervaring, die van de cliënt, en van wat we weten uit onderzoek. In deze workshop
bekijken we een aantal praktijkvoorbeelden. Welke zorg moet je zeker geven, en
welke kunt je beter laten? Daarover gaan we samen in gesprek.
1.3. Gaat u deze wond zelf verzorgen?
Steeds meer mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar steeds minder
zorgverleners. Dat is inmiddels de realiteit. Mantelzorgers (en cliënten) leren
steeds vaker om handelingen zelf te doen, zoals het aantrekken van steunkousen,
of het verzorgen van een wond. Deze ontwikkeling zal in de toekomst alleen maar
toenemen. Wat betekent dit voor jou als zorgverlener? Hoe leer je mantelzorgers
bepaalde handelingen aan, hoe controleer je of het goed gaat, en hoe ga je om met
vragen? Hierover gaan we in gesprek aan de hand van een casus.
1.4. Erkenningstraject Interventies in de langdurige zorg
In deze workshop staat het Erkenningstraject Interventies langdurige zorg
centraal. Zorgorganisatie Cordaan deelt ervaringen uit het traject ‘Sprekende

Handen’, een goed onderbouwde interventie voor mensen met dementie in het
verpleeghuis om sociaal isolement te verminderen. Ook wisselen we met de
deelnemers ideeën uit over het werken aan kwaliteit van interventies, en
aanpakken in de eigen organisatie.
Met: Cordaan
1.5. Goede zorg door het afwijken van protocollen?
Mag je afwijken van een (Vilans-)protocol? Zo ja, wanneer dan? En hoe?
In de vorm van regietheater gaan we onder leiding van een gespreksleider met
elkaar hierover discussiëren en regisseren. Ook kunnen we laten uitspelen hoe je
de te volgen werkwijze/gevolgde werkwijze met je collega’s kunt bespreken.
1.6. Escape room: strijd tegen de bacterie
Ga met je team de strijd aan tegen de bacterie! Het spel is te vergelijken met een
escaperoom. Elk team krijgt 30 minuten om drie opdrachten te vervullen.
Onderweg kan er zomaar een nieuwe richtlijn of opdracht verschijnen. En voldoe
je daar niet aan, dan komt de hygiënepolitie... Wie werkt er het snelst, maar ook
het meest hygiënisch? Dat team is de winnaar.
1.7. FNI: maak een tijdlijn van je loopbaan
Ga met het Florence Nightingale Instituut op reis door het verleden van de
verpleging en verzorging in de gehandicapten- en ouderenzorg. Samen maken
jullie een tijdlijn van je loopbaan. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit het
verleden en ervaringen die je zelf hebt meegemaakt tijdens de loopbaan.
Met: V&VN
1.8. Hoe kan zorgtechnolgie bijdragen aan de zorgverlening?
Welke mooie technologieen zijn er? En hoe vergemakkelijken deze dagelijkse
zorgverlening? Hoe werkt dat in de praktijk? Successen met zorgtechnolgie uit de
praktijk worden gedeeld.

Workshopronde 2 (14:30 – 15:30 uur)
2.1. Hoe denk jij dat de toekomst van de zorg eruit ziet? En welke rol
hebben de Vilans protocollen daarin?
Wie zorgt er over 10 jaar voor wie? En wanneer, waar en op welke manier wordt
zorg verleend met behulp van de protocollen? Denk én doe met ons mee tijdens
deze creatieve workshop om samen een toekomstbeeld te vormen!
2.2. Beter doen? Of beter laten?
Als zorgverlener wil je zorg geven die werkt. Of dat ook zo is, hangt af van jouw
ervaring, die van de cliënt, en van wat we weten uit onderzoek. In deze workshop
bekijken we een aantal praktijkvoorbeelden. Welke zorg moet je zeker geven, en
welke kunt je beter laten? Daarover gaan we samen in gesprek.
2.3. Gaat u deze wond zelf verzorgen?
Steeds meer mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar steeds minder
zorgverleners. Dat is inmiddels de realiteit. Mantelzorgers (en cliënten) leren
steeds vaker om handelingen zelf te doen, zoals het aantrekken van steunkousen,
of het verzorgen van een wond. Deze ontwikkeling zal in de toekomst alleen maar
toenemen. Wat betekent dit voor jou als zorgverlener? Hoe leer je mantelzorgers
bepaalde handelingen aan, hoe controleer je of het goed gaat, en hoe ga je om met
vragen? Hierover gaan we in gesprek aan de hand van een casus.
2.4. Erkenningstraject Interventies in de langdurige zorg
In deze workshop staat het Erkenningstraject Interventies langdurige zorg
centraal. Zorgorganisatie Cordaan deelt ervaringen uit het traject ‘Sprekende
Handen’, een goed onderbouwde interventie voor mensen met dementie in het
verpleeghuis om sociaal isolement te verminderen. Ook wisselen we met de
deelnemers ideeën uit over het werken aan kwaliteit van interventies, en
aanpakken in de eigen organisatie.
Met: Cordaan

2.5. Goede zorg door het afwijken van protocollen?
Mag je afwijken van een (Vilans-)protocol? Zo ja, wanneer dan? En hoe?
In de vorm van regietheater gaan we onder leiding van een gespreksleider met
elkaar hierover discussiëren en regisseren. Ook kunnen we laten uitspelen hoe je
de te volgen werkwijze/gevolgde werkwijze met je collega’s kunt bespreken.
2.6. Escape room: strijd tegen de bacterie
Ga met je team de strijd aan tegen de bacterie! Het spel is te vergelijken met een
escaperoom. Elk team krijgt 30 minuten om drie opdrachten te vervullen.
Onderweg kan er zomaar een nieuwe richtlijn of opdracht verschijnen. En voldoe
je daar niet aan, dan komt de hygiënepolitie... Wie werkt er het snelst, maar ook
het meest hygiënisch? Dat team is de winnaar.
2.7. FNI: maak een tijdlijn van je loopbaan
Ga met het Florence Nightingale Instituut op reis door het verleden van de
verpleging en verzorging in de gehandicapten- en ouderenzorg. Samen maken
jullie een tijdlijn van je loopbaan. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit het
verleden en ervaringen die je zelf hebt mee gemaakt tijdens de loopbaan.
Met: V&VN
2.8. Hoe maak je jezelf, collega’s, cliënten en mantelzorgers bekwaam
voor het uitvoeren van bepaalde zorghandelingen en blijf je bekwaam?
Om verpleegkundige/verzorgende handelingen uit te voeren, moet je daar
bekwaam voor zijn. Een handeling kan aangeleerd worden tijdens een opleiding,
maar ook in de praktijk binnen een zorgorganisatie. Waar moet je dan aan
denken? Op welke manier kunnen degenen die de handeling uit gaan voeren
bekwaam gemaakt worden en bekwaam blijven? Tijdens dit proces van bekwaam
worden of bekwaam blijven kun je geconfronteerd worden met onzekerheid of
weerstand. Hoe kan je daarmee omgaan? Deze onderwerpen komen aan de orde
tijdens deze workshop.

