GGZ Standaarden in het verpleegkundig onderwijs:
wat is effectieve implementatie?
Werkconferentie over de nieuwe kwaliteitsstandaarden in het onderwijs
voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
woensdag 28 november | Utrecht

Wat wilt u als opleider absoluut meegeven aan uw leerlingen over kwaliteit van zorgverlening als het
gaat om psychische stoornissen? Hoe kunnen de nieuwe kwaliteitsstandaarden voor de ggz daarbij
helpen? En wat heeft u daarvoor nodig aan onderwijsmateriaal?
Denk mee over kwaliteitsstandaarden in het onderwijs tijdens de werkconferentie op 28 november.
Johan Lambregts en Berno van Meijel verzorgen de aftrap waarna we aan het werk gaan in interactieve sessies. Zo verzamelen we informatie, input en mogelijke acties waarmee we aandacht voor kwaliteitsstandaarden in het onderwijs kunnen stimuleren.
GGZ Standaarden zijn er ook voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
In de ggz is kwaliteit al jaren een belangrijk speerpunt. Dat krijgt onder ander vorm via de nieuwe kwaliteitsstandaarden – zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules - die door en voor de ggz zijn opgesteld.
Op ggzstandaarden.nl vindt u stoornisspecifieke zorgstandaarden, bijvoorbeeld voor de juiste zorg en
ondersteuning aan patiënten met een angststoornis, een psychose of met een alcoholverslaving. Over
algemene onderwerpen uit de ‘patient journey’ zijn generieke modules ontwikkeld: ze gaan over herstelondersteuning, samenwerking met naasten, zelfmanagement, enzovoort.
Behandelaren die met deze standaarden werken, werken volgens de ‘state of the art’ kennis over wat goede
zorg inhoudt. Deze standaarden worden breed toegepast in de ggz. Namens de V&VN zijn professionals
betrokken bij de ontwikkeling ervan, en de V&VN heeft de meeste standaarden geautoriseerd. Daarmee gelden
ze ook voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Hoe geven we aandacht aan standaarden in het onderwijs effectief vorm?
Tijdens de werkconferentie op 28 november onderzoeken we hoe we de kwaliteitsstandaarden in onderwijsprogramma’s kunnen implementeren. We denken daarbij aan initiële, specialistische én bijscholingsactiviteiten. Hoe besteden we in de scholing van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten aandacht
aan de standaarden? Hoe past dat in het nu al zo volle opleidingsprogramma? En welk materiaal zou u zelf het
liefst willen gebruiken?
Voor wie: 		
Tijd: 			
Locatie: 		
Aanmelden:		

voor alle docenten en opleiders verpleegkunde en verpleegkundig specialist
inloop vanaf 13.30 uur, programma van 14.00 – 16.30 uur
Utrecht (dichtbij Centraal Station; wordt nader bekend gemaakt)
via secretariaat@akwaggz.nl.

Initiatiefnemer van de bijeenkomst is het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz dat vanaf 2019 opgaat in Akwa, alliantie
kwaliteit in de ggz. We stimuleren het gebruik van kwaliteitsstandaarden op de werkvloer, in onderwijs en opleidingen.
Deze projecten doen we altijd sámen met opleiders en opleidingen.

