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De kerndocenten drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen hebben veel 

ervaring in het domein van de geriatrische revalidatie. Zij combineren hun jarenlange 

expertise op het gebied van onderwijskunde, GRZ-management, wetenschappelijk 

onderzoek en GRZ training. Vanuit hun opgebouwde GRZ-netwerk participeren in 

deze training experts/gastdocenten. 

DOCENTEN

Vierdaagse training

Eerste drie dagen verspreid over 2 maanden

Vierde dag, als evaluatiedag, na 5 maanden

DUUR VAN DE TRAINING

Prijs van deze training evenals informatie over accreditatie en inschrijving vind je op 

onze website: www.studioGRZ.nl. Op de website vind je ook andere aanvullende 

informatie over deze vierdaagse training ‘Leidingnemen in samenwerking door 

verpleegkundig specialisten in de GRZ’.

KOSTEN, ACCREDITATIE & INSCHRIJVING



DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
IN DE GERIATRISCHE REVALIDATIE
Er wordt in de geriatrische revalidatie (GRZ) steeds vaker een beroep gedaan op de 

verpleegkundig specialisten (VS). Zij werken altijd samen en stemmen hun taken en 

bevoegdheden af met een specialist ouderengeneeskunde (SO). Vaak is de verpleeg-

kundig specialist verantwoordelijk voor het revalidatieplan en daarmee voor een goede 

afstemming tussen de betrokken disciplines. Vragen die voor verpleegkundig specia-

listen in de GRZ spelen zijn:

Hoe werk ik als zelfstandig beroepsbeoefenaar samen met de SO? 

Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen de SO en de VS?

Hoe leid ik het interdisciplinair/multidisciplinair overleg (MDO)? 

Hoe krijg ik een betere interdisciplinaire samenwerking in mijn team? 

Hoe bepaal ik de gezamenlijke behandelstrategie? 

Hoe stuur ik de professionals in het behandelteam aan?  

Hoe kan ik het revalidatieklimaat verder ontwikkelen? THEMA’S IN DE TRAINING

De training LEIDINGNEMEN IN SAMENWERKING geeft antwoorden op bovenstaande 

vragen en reikt de verpleegkundig specialist instrumenten en vaardigheden aan om 

leiding te nemen in (team)samenwerking. Samenwerkingsthema’s worden vertaald 

naar jouw persoonlijke werksetting en casuïstiek. 

Positionering van de verpleegkundig specialist in het GRZ-team 

Diverse rollen van de VS en jouw invulling daarvan

Samenwerking en afstemming  met de specialist ouderengeneeskunde

Leidingnemen in een team van GRZ-professionals

Teamcommunicatie en het verloop van de teamvergadering

Voorzitten en /of leidingnemen in team- en revalidatiebesprekingen

Jouw persoonlijke stijl van leidingnemen 

Verandermanagement in de praktijk

DEZE TRAINING IS ECHT IETS VOOR JOU 

Meer weten over deze cursus of ons volledige aanbod bekijken? www.studioGRZ.nl


