Doe mee!
G rat i s ni euwsb ri ef

Heb je een praktijkvraag waar je een
antwoord op zoekt? Via ‘Stel je vraag’
kunnen collega’s uit het hele land jouw
vraag beantwoorden. Of help anderen
met jouw kennis en deel je ervaringen en
tips. Zorgvoorbeter.nl/steleenvraag

‘Wanneer moet er dubbele controle van
medicatie plaatsvinden?’
‘Hoe zit het met smartphones en hygiëne?’

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg. Meld je snel aan:
Zorgvoorbeter.nl/nieuwsbrief.
T i p j e col l ega

Steeds meer mensen maken gebruik
van de informatie van het kennisplein
Zorg voor Beter. Hoe meer bezoekers,
hoe meer kennis! Als je zelf enthousiast
bent over het kennisplein, laat dit dan
ook weten aan je collega’s. Lees meer:
Zorgvoorbeter.nl/communicatie
O ok o p Faceb ook

Ga met collega’s in gesprek over
verschillende thema’s via
 Facebook.com/ZorgvoorBeter/
 Of volg @ZorgvoorBeter op Twitter.
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Ste l j e p ra kt i j kv ra ag

VERBETER DE ZORG

Zorgvoorbeter.nl
Verbeter de zorg!
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Kennisplein
Kennisplein voor
voor verpleging,
verpleging, verzorging,
verzorging, zorg
zorg thuis
thuis en
en eerstelijn
eerstelijn
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Het kennisplein Zorg voor Beter is een initiatief van ActiZ, BTN, Vilans, V&VN, en ZonMw.

Doe mee: verbeter de zorg!
Op het kennisplein Zorg voor Beter vind je als zorgprofessional, docent, opleider of
bestuurder veel praktische en betrouwbare informatie voor het verbeteren van de
ouderenzorg en eerstelijnszorg. In de langdurende zorg is veel kennis en ervaring
beschikbaar die vaak alleen binnen organisaties wordt gedeeld. Dat kan anders! Op

De 6 meest bezochte thema’s
Het kennisplein Zorg voor Beter bundelt informatie over vele inhoudelijke
thema’s.
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het kennisplein kan je vragen stellen en kennis en ervaringen delen met collega’s en
andere organisaties.

Medicatieveiligheid

Actuele en betrouwbare kennis
Handige tips en tests
Gratis e-learnings
Video’s
Materialen om zelf mee aan de
slag te gaan
	Kennisbundels en lesmaterialen







Lesmaterialen MBO en HBO
Op het kennisplein vind je lesmaterialen
over zorgthema’s voor het mbo- en hboonderwijs. De kennisbundels en video’s
zijn ook goed als bijscholing in zorginstellingen te gebruiken. Download het gratis
materiaal op Zorgvoorbeter.nl/onderwijs.

Hygiëne
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Eten en drinken

Online videotheek
Bekijk de online videotheek met meer
dan 200 video’s over de dagelijkse zorg,
van instructiefilmpjes tot ervaringen van
zorgorganisaties.

Dementie
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Zorgvoorbeter.nl voor:



Huidletsel
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Vrijheidsbeperking

❝

De informatie op het kennisplein
Zorg voor Beter is helder, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Zorg voor
Beter geeft informatie en tips waar ik
veel aan heb in de praktijk.❞
Anke Klijsen, verzorgende
kleinschalig wonen

