
UITNODIGING 

Cliëntgericht werken met doelen in de GRZ: wat is de rol van verpleegkundigen en verzorgenden? 

 

Om cliënten zo goed mogelijk te betrekken bij hun revalidatie, wordt er in de geriatrische revalidatie 

met doelen gewerkt. In het kader van mijn promotie-onderzoek naar cliëntgericht werken met 

revalidatiedoelen ben ik op zoek gegaan naar methodieken voor de zorg als het gaat om cliëntgericht 

werken met revalidatiedoelen in de GRZ.  

In april en mei organiseer ik een aantal focusgroepen voor GRZ-verpleegkundigen en -verzorgenden, 

met het doel erachter te komen welke methodieken (of onderdelen ervan) jullie relevant en 

bruikbaar vinden. Doe je mee? 

 

Wie zoeken we? 

• Verpleegkundigen of verzorgenden wiens hart ligt bij de geriatrische revalidatie 

• Werkzaam in de intramurale geriatrische revalidatie 

• Vervolgopleiding geriatrische revalidatie of vergelijkbaar is mooi, maar niet noodzakelijk!  

• ‘Expert’:  

o Collega’s weten je te vinden met vragen, je weet veel over revalideren met ouderen 

En/of:  

o Je bent actief op Twitter/ Facebook / LinkedIn om het mooie van het vak te laten 

zien 

En/of: 

o Je bent zichtbaar bezig met het vak, bijvoorbeeld gedeeltelijk werkzaam als 

kwaliteitsverpleegkundige  

En/of: 

o Je bent (wel eens) actief op landelijk niveau, in een opleiding, bij V&VN, of voor 

bijvoorbeeld Studio GRZ 

Waarom meedoen? 

• Met GRZ-verpleegkundigen en -verzorgenden uit het land nadenken over de toekomst van je 

vak 

• Ideeën opdoen voor je eigen afdeling 

• Nieuwe mensen leren kennen die net als jij enthousiast zijn over het vak  

• Na afloop ontvang je een kleine attentie 

De focusgroepen vinden Online plaats op:  

donderdag 21 april van 14 – 16 uur 

vrijdag 22 april van 13 – 15 uur 

maandag 9 mei van 13 – 15 uur 

dinsdag 10 mei van 13 – 15 uur  

(NB: Je hoeft maar één keer mee te doen, niet vier keer!) 

Alvast hartelijk dank voor je belangstelling, hopelijk tot snel! Hartelijke groeten, Anne Marie Vaalburg 

Informatie en aanmelden: 06-31006680, annemarie.vaalburg@inholland.nl 
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