
   
 

NVvPO DOET! Laat je inspireren en leer! 

In de nascholing van NVvPO DOET! leer je wat de gevolgen van innovatie zijn voor jouw 

werkzaamheden. Innovatie reikt verder dan leuke spulletjes en gadgets. In de praktijk loop je tegen 

weerstand aan, communicatie die complex is en inefficiëntie. Wat gebeurt er in het team waarom het 

nu niet lukt om knelpunten op te lossen? Hoe positioneer je jezelf in de praktijk om succesvol te zijn? 

Op welke manier kun je in jouw rol een zichtbare meerwaarde creëren om patiëntgerichte zorg te 

leveren? Tijdens NVvPO DOET! maak je kennis met moderne en praktische handvatten, die je gaan 

helpen met deze vraagstukken. Met een gevarieerd en interactief programma maak je kennis met 

innovaties die snel toepasbaar zijn. Je gaat knelpunten in de samenwerking herkennen en leert daar 

een strategie bij te bepalen. Door de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, ben je in staat om 

problemen van patiënten en mantelzorgers te vertalen naar een achterliggende hulpvraag. 

 

Het doel van de training is ervoor zorgen dat je kennis en vaardigheden ontwikkelt op de thema’s 

leiderschap, innovatie, samenwerken en communicatie. Deze nascholing is bedoeld om op hoofdlijn 

kennis te maken met deze thema’s, die in toekomstige nascholingen verder uitgediept kunnen 

worden. 

 

Scholingsprogramma:  

18.15 – 18.30 uur - Inloop met soep en broodje 

18.30 – 19.00 uur - Introductie & carrousel voor vijf innoverende organisaties 

19.00 – 19:30 uur - De Grote Verander Show 

19.30 – 20:15 uur - Team dynamica 

20.15 – 20:50 uur - Design Thinking 

20.50 – 21:00 uur - Praktische innovaties 

21.00 – 21:05 uur - Slotwoord 

21.05 – 21:30 uur - Ervaringsmarkt met innovaties 

 

De Grote Verander Show:  

In deze sessie die als quiz is opgezet, leer je wat innovatie inhoudt en wat het betekent voor (de 

toekomst) van jouw werk. Strategie voor vernieuwingen, de rol van de praktijkondersteuners vormen 

de kern van de sessie. De boodschap: “De praktijkondersteuner is het kloppend hart van de 

huisartsenzorg en een onmisbare schakel voor proactieve zorg”. 

 

Leerdoel: Na deze sessie is de deelnemer in staat te benoemen welke factoren succesvolle innovatie 

bepalen. De deelnemers begrijpen de basisvoorwaarden om te organiseren voor leiderschap en 

innovatie. De aanwezigen zijn na de sessie in staat zelfde informatie te vinden om een kleine 

innovatie stapsgewijs te introduceren. 

 

Team dynamica:  

Welke uitdagingen kom je tegen in de samenwerking? Hoe ga je om met dominant gedrag? Is jouw 

inbreng voldoende gewaardeerd? Ben je zelf omgevingsbewust? Met deze sessie ben je in 45 

minuten praktisch met deze vraagstukken bezig. Je maakt kennis met de principes van team 

dynamica, herkent weerstand en leert hoe je knelpunten in de samenwerking oplost door te groeien in 

persoonlijk leiderschap. 

 

We zouden meer aan proactieve ouderenzorg doen, maar dat is niet verder gekomen dan 10 

patiënten! Nieuwe en innovatieve concepten introduceren is hard werken en doe je met elkaar. Met 

kennis van wat er boven en onder de waterspiegel speelt in jouw team, worden innovaties 

succesvoller. 

 

Iedereen was het eens met deze aanpak, maar waarom is het dan toch niet gelukt? Vaak is er na een 

bijeenkomst consensus over een zorgplan of plan van aanpak. Maar was die consensus misschien 

belangrijker dan de beste aanpak? En wat werd er niet gezegd? 

 



   
Leerdoel: het verkrijgen van basiskennis over team dynamica, het begrijpen van de gevolgen van 

(non)verbale communicatie in teamverband, het identificeren van leiderschapsstijlen en het door 

ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap. Leren wat effectief is voor de samenwerking, persoonlijke 

relatie en innovatiekracht van de praktijk. 

 

Patiëntgerichte communicatie met Design Thinking:  

Hoe zorg ik ervoor dat mijn patiënt wel op tijd de medicatie neemt? Waarom staat er een agressieve 

patiënt aan de balie? 

 

Aan de hand van herkenbare casuïstiek wordt met behulp van de Design Thinking methoden 

zoals problem reframing een praktische toepassing geboden om proactieve zorg toe te passen in de 

praktijk. In de industrie en zakelijke dienstverlening worden slimme oplossingen bedacht met de 

methodes van Design Thinking. Door de vraag achter de vraag te vinden en bespreekbaar te maken 

met de patiënt, ontwikkel je vaardigheden die meer patiëntgerichte zorg in de praktijk mogelijk maken. 

Hierdoor wordt gezamenlijke besluitvorming met collega’s, patiënten en mantelzorgers eenvoudiger. In 

deze workshop leer je met vernieuwde (gespreks)technieken en werkmethodes betere zorg te 

verlenen. 

Wat kies jij: kogelvrij glas aan de balie of een betere gesprekstechniek met die overhitte potige vader 

van dat kindje met koorts? Met onderwerpen als problem reframing, achterhaal je de ware oorzaak 

van situaties waar je tegenaan loopt. En met de ontwikkelmethodes achter Design Thinking leer je hoe 

je tot oplossingen komt waar je eerder niet aan dacht. 

 

Hoe krijg ik mevrouw Vermaeren zo ver dat ze wel haar medicatie op tijd in neemt? In de workshop 

leer je hoe je deze vraag op zo’n manier ombuigt dat je resultaten boekt en patiëntgerichter gaat 

werken.  

 

Leerdoel: deelnemers zijn na de sessie in staat om de vraag achter de vraag te identificeren door de 

toepassing van design thinking principes. De sessie leert deelnemers een hulpvraag van een patiënt 

dusdanig te herformuleren dat pro-actieve zorg mogelijk wordt. Het geleerde kan direct in de praktijk 

toegepast worden en verstevigt de zorg ondersteunende taken van de praktijkondersteuner.   

 

Praktische voorbeelden van innovaties  

Tijdens dit laatste gedeelte van de training worden er diverse praktische voorbeelden aangedragen 

die de POH’s snel kunnen toepassen/gebruiken/adviseren in de praktijk. Te denken valt aan 

hulpmiddelen voor mensen met dementie zoals dagritme ondersteuning en knuffelrobots. Voor 

mensen met diabetes worden een tal van apps aangedragen die kunnen bijdragen aan beter 

zelfmanagement. Aangaande “schaamte” thema’s zoals incontinentie, stomazorg en palliatieve zorg 

worden voorbeelden genoemd waarbij gemak en comfort hoog in het vaandel staan. Tot slot 

gebruiken we een spel om op interactieve wijze de toekomstig POH en haar team te laten 

kennismaken met verschillende zorgtechnologieën. 

 

 


