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DOCENTEN

DUUR VAN DE TRAINING
De teamtraining beslaat 4 dagdelen

Verspreid over 3-4 maanden

KOSTEN & INSCHRIJVING
Aanvullende informatie over deze training vindt u op onze website: 

www.studioGRZ.nl

ACCREDITATIE
Aangezien het een interdisciplinaire training betreft is er geen accreditatie voor 

deze training aangevraagd. 

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

ervaring in het domein van de geriatrische revalidatie en medisch-specialistische 

revalidatie. Zij combineren hun jarenlange expertise op het gebied van onderwijs-

kunde, GRZ-management, wetenschappelijk onderzoek en GRZ-training. 

Interdisciplinair samenwerken in de
geriatrische revalidatie

HET TEAM AAN ZET!



THEMA’S IN DE TRAINING

Geriatrische revalidatie (GRZ) vraagt per definitie om teamsamenwerking. De 

complexe doelgroep in de GRZ vraagt om expertise van verschillende disciplines 

die met elkaar samenwerken aan de revalidatiedoelen. Maar op welke wijze 

werken deze disciplines samen? Versterken de behandelaars met hun specifieke 

deskundigheid elkaars inzet? Werkt de verpleging & verzorging ook aan de 

behandeldoelen? Is het teamdoel leidend, of is het revalidatieplan een optelsom 

van monodisciplinaire behandeldoelen? Is het klimaat op de afdeling ondersteu-

nend aan de revalidatiedoelen? 

HOE IS DE (INTERDISCIPLINAIRE) 
SAMENWERKING IN UW TEAMS? 

De training wordt bij voorkeur aan het gehele interdisciplinaire GRZ-team gegeven. 

De aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde is een belangrijke 

voorwaarde. Tijdens de training worden de onderstaande thema’s uitgewerkt in

een verbeterplan waar het gehele team mee aan de slag kan:

cliëntgericht revalideren

interdisciplinair samenwerken

SMART-doelen stellen (resultaatgericht werken)

activerend revalidatieklimaat.

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

DEZE INCOMPANY-TRAINING IS ECHT
IETS VOOR UW GRZ-TEAM 
De incompany-training HET TEAM AAN ZET  leert u om de meest actuele 

inzichten van de GRZ eigen te maken en in uw eigen organisatie toe te passen. 

Het gaat om een maatwerktraining waarbij uw hele team op uw eigen locatie 

op eenduidige wijze wordt geschoold. De training is gebaseerd op actuele 

richtlijnen, leidraden, zorgpaden en sluit aan bij uw eigen processen, uw 

zorgpaden en uw protocollen. De opdrachten zijn afgestemd op uw eigen 

dagelijkse praktijk zodat de implementatie van de nieuwe inzichten direct 

kunnen worden gerealiseerd. Het team formuleert zijn eigen verbeterpunten en 

werkt aan de implementatie daarvan.


