Denken en handelen vanuit het verpleegkundig triagemodel
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil je snel en verantwoord handelen bij een acuut gezondheidsprobleem bij één van je cliënten? Dan is deze cursus echt
iets voor jou.
Bij acute gezondheidsproblemen bij cliënten moet je advies vragen of hulp inschakelen van een huisarts of andere
professional. Artsen en verpleegkundigen maken bij de beoordeling van de ernst van symptomen gebruik van een triage
systeem. In deze cursus maak je kennis met de methodiek van deze (verpleegkundige) triage, zodat je snel en efficiënt de
juiste gegevens weet over te dragen.

Inhoud
Tijdens de cursus leer je goed en gericht observeren. Welke klachten en gedragingen presenteert de oudere cliënt? Wat
neem je zelf waar? Welke (telefonische) gespreksvaardigheden zet je in? Je herkent, interpreteert en draagt snel
ziekteverschijnselen over met behulp van een triage-checklist. De volgende competenties zijn het uitgangspunt in deze
cursus: professioneel werken, oplossingsgericht werken en omgaan met grenzen.
De training bestaat uit minimaal twee dagdelen:
Dagdeel 1: kennismaken met het (verpleegkundig) triagemodel, werken met een triage-checklist, herkennen, interpreteren
en beoordelen van ziekteverschijnselen algemeen, observatie- en gespreksvaardigheden en (telefonische) overdracht en
nazorg.
Dagdeel 2: diagnostische gespreksvaardigheden bij ouderen en veel voorkomende gezondheidsproblemen bij ouderen
Dagdeel 3: trainen aan de hand van casuïstiek uit de praktijk
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Incompany incompany (in overleg)

Toelating
Je kan deelnemen aan deze cursus wanneer je werkzaam bent in de zorg en/of welzijn en je functioneert op minimaal mbo 3
niveau. Individuele instroom is helaas niet mogelijk.

Studielast
Studieduur

3 dagdelen

Leeruren

12 lesuren (3 dagen)

Lesmoment

in overleg met de organisatie

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

maatwerk

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:

maatwerk

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:
Subsidies voor deze opleiding
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Check hier alle subsidiemogelijkheden

Examen
Er is geen afsluitend examen.

Diploma
Je ontvangt een bewijs van deelname van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

