OPLEIDING TOT GVS

Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek
Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek
Voor zorgmedewerkers werkend met de cliëntdoelgroep somatiek is de afgelopen jaren geen specifieke
opleiding ontwikkeld, terwijl de complexiteit van zorg enorm toeneemt. IMOZ herkent de toenemende
complexiteit van zorg bij de chronisch somatische cliënt en heeft een passende opleiding ontwikkeld. Een
IMOZ opleiding kenmerkt zich door aansluiting op de zorgpraktijk van de deelnemer en heeft een eigen
opleidingsmethodiek die vorm krijgt vanuit het zingevingsmodel. Praktische handvatten tijdens de
opleiding verbinden praktijk en theorie met elkaar en geven de deelnemer taal en tools om zich te
profileren als Professional GVS.
Voor de GVS-opleiding kan men kiezen voor een basisopleiding óf een volledige opleiding. De GVSopleiding kan zowel in company als bij open inschrijving gegeven worden.
Doel van de opleiding GVS
Het doel is dat in het werkveld waar de (complexe) somatische zorg plaatsvindt, de zorgmedewerker zich
ontwikkelt tot een professioneel niveau dat passend is bij de (complexe) zorgvraag van de somatische
cliënt. Deze vraag kan liggen op het vlak van ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg.
Leerproces tijdens de opleiding

Persoonlijke ontwikkeling van de medewerker:
De focus van de “groei” van de deelnemer tijdens het opleidingstraject komt tot uiting in het
ontwikkelen van persoonlijk inzicht in eigen functioneren. Vanuit dit persoonlijk inzicht ontwikkelt de
deelnemer eigen visie, professionele attitude en communicatieve en coachende vaardigheden door:
ontdekken en bewust worden van zichzelf in relatie tot de werkcontext, kennis opdoen en kunnen
toepassen, kennis nemen van de methodiek en een bijdrage kunnen leveren op gebied van
levensgeschiedenis en bewonerbespreking en toepassen van belevingsgerichte vaardigheden.
Doel:
De GVS kan vanuit professioneel inzicht het juiste gedrag vertonen richting cliënt, familie, medewerkers
en andere professionals. De GVS kan een professionele samenwerkingsrelatie aangaan vanuit een
multidisciplinaire benadering. De GVS kan reflecteren op eigen gedrag, en vanuit inzicht zelf leren en
ontwikkelen. De GVS kan vanuit de eigen ontwikkeling collega’s meenemen in het professionaliseren
van de (complexe) somatische zorg.

Professionaliseren in het uitvoering geven aan complexe somatische zorg
De focus van de inhoud van het opleidingsprogramma richt zich op de midden- en hoogcomplexe
zorgsituaties waarbij vanuit de behoefte van de cliënt ondersteuning geboden wordt op gebied van
wonen, (complexe) zorg en welzijn. Er is aandacht voor het proces van de cliënt: crisis, rouw, verlies,
verwerking (afbrokkelend zelfbeeld), coping stijlen en hervinden van nieuw evenwicht. Naast somatische
ziekte- en gedragsbeelden is er voldoende aandacht in het programma voor de combinatie somatische
ziektebeelden met psychisch beïnvloedende factoren waaronder dementie, depressie, delier e.a.
Doel:
De GVS kan vanuit opgedane kennis deskundige waarneming/observaties doen in het zorgproces, de
wensen en behoeften van de cliënt bespreekbaar maken en daarop de juiste interventies plegen. De GVS
kan eigen professioneel gedrag afstemmen op de behoefte van de cliënt zodat deze zich gekend, gehoord
en gewaardeerd weet. De GVS kan inspelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke context. De
GVS neemt zorg niet over en bepaalt, maar ondersteunt bij behoud van eigen regie, adviseert, coacht en
kan formele en informele zorgpartners kan betrekken.
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BASISOPLEIDING TOT GVS

Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek
Voor wie is de opleiding bedoeld
Voor de GVS-opleiding kan men kiezen voor De Basisopleiding GVS óf de Volledige opleiding GVS.
De basisopleiding kan op zichzelf staand worden gevolgd door verzorgende medewerkers niveau 3 die een
zorgrelatie hebben met cliënten met in de basis een somatische aandoening. Zij hebben echter geen rol als
coach, ondersteuning collega’s, voorzitter bewonersbespreking of geven van lessen of presentaties.
Opbouw van de basisopleiding GVS
De basisopleiding GVS bevat de volgende onderdelen:
Bewustwording, reflectie
Methodiek, kennis nemen van de bewonerbespreking, de levensgeschiedenis
Ziektebeelden, Multi-pathologie
Gedragsbeelden, psychosomatiek
Zorgproces, volgen van drie bewoners gedurende de hele basisopleiding
Toepassing d.m.v. oefenen vaardigheden
Duur van de basisopleiding
De basisopleiding GVS bestaat uit 6 contactdagen en een afrondende dag, verdeeld over een half jaar.
Gemiddeld 1 maal per 3 weken. Studiebelasting 150 – 200 uur.
Lesmateriaal
Je ontvangt twee weken voor aanvang van de opleiding een uitnodigingsbrief. Bij het begin van de
opleiding krijg je het lesmateriaal uitgereikt. Dit bestaat uit een opleidingsmap en boeken.
Criteria deelname basisopleiding GVS
Wil je alleen de basisopleiding GVS doen, dan is het belangrijk dat je:
- werkzaam bent op niveau 2,5 - 3 met cliënten met een somatische aandoening gedurende 1 jaar.
- basiskennis hebt van ziekte- en gedragsbeelden.
- samen met het team waarin je werkt, bekend bent met de principes van belevingsgerichte zorg
- geïnteresseerd bent in de belevingswereld van de bewoner
- geïnteresseerd bent in de belevingswereld van de familie
- geïnteresseerd bent in de belevingswereld van de collega’s
- een uitnodigende houding hebt t.o.v. deze drie doelgroepen
- een proactieve leerhouding hebt
- bereid bent de invloed van het eigen handelen te onderzoeken en bereid bent daarop te reflecteren
- de mogelijkheid hebt om de opdrachten die behoren bij deze opleiding in de praktijk uit te voeren.
- intrinsiek gemotiveerd bent om te leren en tijdens het leerproces gecoacht te worden
- denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen
Diploma
De basisopleiding GVS wordt afgesloten met het IMOZ diploma Basisopleiding Gespecialiseerd
Verzorgende Somatiek, waarin duidelijk wordt dat je deelgenomen hebt aan de basisopleiding en deze ook
met goed gevolg hebt afgesloten.
Accreditatie Kwaliteitsregister V&V: in aanvraag, verwachting is 42 punten
Planning opleiding:
Aantal deelnemers:
Kosten Basisopleiding*:
Kosten incompany*:
Informatie/aanmelding:
PR/Flyer GVS/nov 16

6 dagen, gespreid over 6 maanden
min. 10 / max. 14 per groep.
€ 995,- (incl. lesmateriaal & koffie/thee.)
Prijsafspraak op maat
055 - 576 16 15 / www.imoz.nl / info@imoz.nl
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VOLLEDIGE OPLEIDING TOT GVS
Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek

Voor wie is de opleiding bedoeld
Voor de GVS-opleiding kan men kiezen voor De Basisopleiding GVS óf de Volledige opleiding GVS.
De volledige opleiding is bedoeld voor verzorgende medewerkers niveau 3/4 die een directe zorgrelatie
hebben met cliënten met in de basis een somatische aandoening. Deze cliënten kunnen thuiswonend zijn
of verblijven in een intramurale setting. Naast de uitvoerende taken ontwikkelt de GVS zich naar
overstijgend denken en handelen.
Opbouw van de volledige opleiding GVS
De basisopleiding GVS
Bewustwording, reflectie
Methodiek, kennis nemen van de bewonerbespreking, de levensgeschiedenis
Ziektebeelden, Multi-pathologie
Gedragsbeelden, psychosomatiek
Zorgproces, volgen van drie bewoners gedurende de hele basisopleiding
Het vervolg tot volledig GVS
Verdieping methodiek, het kunnen houden van een bewonerbespreking
Verdieping Zorgproces, en het kunnen hanteren van alle methodische instrumenten behorend bij het
proces
Coachende attitude
Ondersteunen collega’s, vrijwilligers, mantelzorgers
Geven van een klinische les/voorlichting
Familiegesprek voeren
Een verbetering/vernieuwing kunnen invoeren
Eindpresentatie houden
Toepassing d.m.v. oefenen vaardigheden
Duur van de opleiding
De volledige GVS-opleiding bestaat uit 14 contactdagen, verdeeld over 1 jaar. Gemiddeld is er eens per 3
weken een lesdag. In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te
kunnen oefenen en je opdrachten af te ronden. In de planning is rekening gehouden met vakantieperiodes.
Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 300 tot maximaal 400 uur, uitgaande van 40
weken effectief bezig zijn met je opleiding. De uren zijn opgebouwd uit:
- 14 lesdagen, ieder van 7 uur
- ± 3 tot 6 uur zelfstudie per week (studiemateriaal lezen, opdrachten voorbereiden, reflecties schrijven,
afronding van competenties en voorbereiden eindpresentatie)
- Daarnaast heb je de eigen praktijkuren (werkuren) in jouw organisatie.
Lesmateriaal
Je ontvangt twee weken voor aanvang van de opleiding een uitnodigingsbrief. Bij het begin van de
opleiding krijg je het lesmateriaal uitgereikt. Dit bestaat uit een opleidingsmap en boeken.
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VOLLEDIGE OPLEIDING TOT GVP

Criteria deelname GVS-opleiding
Wil je de volledige opleiding als aankomend GVS doen, dan is het belangrijk dat je:
- werkzaam bent op niveau 3 met cliënten met een somatische aandoening en minimaal 1 jaar
ervaring hebt met deze doelgroep (een arbeidsduur van 24 uur per week is aanbevolen)
- basiskennis hebt van ziekte- en gedragsbeelden
- samen met het team waarin je werkt, bekend bent met de principes van belevingsgerichte zorg
- geïnteresseerd bent in de belevingswereld van de bewoner
- geïnteresseerd bent in de belevingswereld van de familie
- geïnteresseerd bent in de belevingswereld van de collega’s
- een uitnodigende houding hebt t.o.v. deze drie doelgroepen
- het vermogen om overstijgend te denken
- een proactieve leerhouding hebt
- het vermogen om mondeling en schriftelijk te kunnen reflecteren of de bereidheid dit tijdens de
opleiding te leren
- de mogelijkheid hebt om de opdrachten die behoren bij deze opleiding in de praktijk uit te voeren.
- intrinsiek gemotiveerd bent om te leren en tijdens het leerproces gecoacht te worden
- denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen
Diploma
De volledige GVS-opleiding wordt afgesloten met het IMOZ diploma Gespecialiseerd Verzorgende
Somatiek, waarin duidelijk wordt dat je deelgenomen hebt aan de opleiding en deze ook met goed gevolg
hebt afgesloten.
Accreditatie Kwaliteitsregister V&V: in aanvraag, verwachting is 96 punten
Planning opleiding:
14 dagen, gespreid over 12 maanden
Aantal deelnemers:
min. 10 / max. 14 per groep.
Kosten Volledige opleiding*: € 1.895,- (incl. lesmateriaal & koffie/thee.)
Kosten incompany*:
Prijsafspraak op maat
Informatie/aanmelding:
055 - 576 16 15 / www.imoz.nl / info@imoz.nl
* prijzen zijn geldig tot 31-12-‘17
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