
   

   

Top 3 
PoPulairste video's

In de online videotheek voor het onderwijs vind je 
praktische filmpjes over de zorg.

Medicatieveiligheid 

2

Zorg 
voor 
BeTer 
voor:

 Lesmaterialen
 Goede voorbeelden van 

ouderenparticipatie in 
het onderwijs 

 Info over beroeps- 
profielen

 Ontwikkelingen in de 
 langdurende zorg 





35.000 
nIeuwsbrIef

abOnnees 

3.346  
Onder wIjs - 

aLert
abOnnees  

Zorg voor 
beter in 
cijfers

jaarlijks stijgt het aantal bezoeken met bijna 
50%. Gemiddeld 240.000 bezoekers per  
maand.

bezoekers geven  
Zorg voor beter een 8,7.


15.900 
twItter 
vOLGers 

8,7


15.000 

facebOOk 
vInd-Ik-Leuks

M e e r  d a n  3 0 0
vIdeO's Over ZOrG!

Zorg voor BeTer //in het onderwijs  

             

ZorgvoorBeTer.nl/
onderwijs

Het kennIspLeIn ZOrG vOOr beter Is  e e n G e Za Me nL I j k  I nI t I at I e f va n 
actIZ,  v IL ans,  v&vn,  ZOnMw en ZOrGt H uI snL .

Theo Verkleij, 
projectleider onderwijsontwikkeling 

ROC Midden Nederland

Meld je aan voor de gratis onderwijsnieuws-
brief via Zorgvoorbeter.nl/onderwijsalert



Medicatieveiligheid is vaak in 
het nieuws. daarom wilde ik 

weleens zien of we met de 
Kennisbundel Medicatieveilig-

heid het onderwijs kunnen  
verbeteren. Dat denk ik zeker: 

de bundel is érg compleet.’ 

3 
meest beZochte 
thema’s

Op het Kennisplein Zorg voor Beter vind je betrouwbare en actuele informatie 
over ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken. steeds meer praktijkopleiders en 

docenten van mbo's en hbo's gebruiken de informatie en tools om de kwaliteit van 
de langdurende zorg te verbeteren! [de cIjfers ZIjn van 2019]

dementie
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Hygiëne

3 Les-
materiaal 
per thema

 attendeer je collega’s op het kennisplein Zorg 
voor beter via Zorgvoorbeter.nl/banners

sTages 
in de Zorg

Het is een uitdaging om stages voor aankomend 
(wijk)verpleegkundigen goed aan te laten sluiten op 
de vernieuwde rol en inhoudelijke taken. 
bekijk handige hulpmiddelen om hbo-v stages te 
verbeteren.

Hygiëne 
in de 
geZond-

HeidsZorg

handen
wassen
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30+ 
KennisBundels

naar 
alle kennis-

bundels voor 
mbo en hbo

de kennisbundels zijn speciaal voor docenten en  
bevatten informatie over een specifiek zorg- 
onderwerp. Op Zorg voor beter vind je  
kennisbundels over meer dan 
30 onderwerpen. 

goed
in 

gespreK 

maak jij 
contact?

3 
BeKijK 

ooK  

20 
mini-

colleges 
van 
eriK 

scHerder

3 .0 0 0 .0 0 0

2 .5 0 0 .0 0 0

2 .0 0 0 .0 0 0

1 .5 0 0 .0 0 0

1 .0 0 0 .0 0 0

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7

2 0 1 8

2019

MedicaTie 

veiligHeid 

waar 
moet je 

oP 
letten?

2

meest gedownload 
 stappenplan wet zorg en dwang
 verkorte checklist veilige zorg 
 veilige principes in de medicatieketen
 

meest beZocht 
 KennisBundel inforMele 
 Zorg voor MBo en HBo 

naar de 
online 

videotheek
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