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Ondersteunende powerpoints voor 
introductie en workshops

CanMEDS-rollen 
in de praktijk van de 
ouderenzorg
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Handout powerpoint

Bijlage Ondersteunende powerpoints voor introductie en workshops

- …..; opleidingsadviseur

- …..; manager zorg

Even voorstellen

Wat zijn de CanMEDS-rollen?

• Staat voor: Canadian Medical
Education Directions for
Specialists

• De CanMEDs-rollen zijn een 
hulpmiddel/een methode om een 
beroepsprofiel te beschrijven aan 
de hand van zeven rollen.

• Centraal staat de rol van de 
zorgverlener, de andere zes rollen 
zijn daar ondersteunend aan.

Wat zijn de CanMEDS-rollen?

• Het beroepsprofiel van de HBO-V verpleegkundige 
is al aan de hand van deze rollen beschreven.

• Video: 
Video CanMEDS-rollen

Wat kun je met de CanMEDS-rollen?

• In de praktijk worden deze rollen lang niet altijd actief ingezet, 
daardoor:
• Voelt niet iedereen zich uitgedaagd;
• Herken je in de praktijk soms onvoldoende waarvoor je 

hebt geleerd;

• De CanMEDs-rollen helpen om te werken in de juiste rol op 
het juiste moment en als vakvrouw/vakman te kunnen 
functioneren. 

• Zelfmanagement/zelfleiderschap versterkt dit principe. 

• Lyvore heeft in samenwerking met Utrechtzorg, MBO 
Amersfoort, ROC MN, de Koperhorst en leerhuis de Liendert
de CanMEDS-rollen beschreven voor alle functies in de 
ouderenzorg.

Wat levert dit traject op?

• Werken vanuit de CanMEDs-rollen betekent dat je:

• Beter inzicht krijgt in taken, rollen en diversiteit
van functies

• Je positie versterkt

• Effectiever gaat samenwerken binnen je team



Handout powerpoint

Alle powerpointpresentaties, van de introductiebijeenkomst en de drie workshops zijn
te downloaden.

Download alle powerpointpresentaties:
www.utrechtzorg.net 
(contact: info@utrechtzorg.net)

Je positie versterken vanuit CanMEDS

Dit betekent:

• Staan voor je vak; doen waarvoor je bent opgeleid

• Meegroeien met je vak; Toekomstige beroepsprofielen
en -ontwikkelingen

• Het gebruiken van je talenten, dat doen waar je blij van 
wordt

Begeleiding

Jullie worden hierbij begeleid door:

- …………
- …………
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