"Netwerkdag voor de gediplomeerde GVP”
Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

op 2 februari 2018

Heb jij onlangs je GVP diploma behaald en ben je volop bezig te ontdekken wat het is om GVP te zijn
in jouw organisatie? Wil je ook graag je ervaringen delen met collega GVP en van hen leren? Geef je
op en kom dan naar de netwerkdag GVP in Apeldoorn. Deze is voor alle gediplomeerde GVP’s, ook als
je de opleiding niet bij IMOZ hebt gevolgd.
Het programma is gericht op jouw ervaringen en ontwikkeling en sluit aan bij jouw zorgpraktijk.
We starten om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur.
Programma:

Ochtendprogramma van 9.30 uur tot 12.30 uur

9.30 - 10.00 uur
10.00 - 10.30 uur

Introductie en kennismaking
Per kerntaak ga je in kleine groepjes een leervraag formuleren waar je die dag
een antwoord op wilt vinden.

Hieronder volgen nog even kort op een rij de drie kerntaken:
Je bent opgeleid om in de zorgpraktijk te kunnen voldoen aan de drie kerntaken die je als GVP
hebt:
Kerntaak 1: de GVP is verantwoordelijk voor het behartigen van de kwaliteit van leven van de
psychogeriatrische cliënt
Kerntaak 2: de GVP begeleidt, adviseert en professionaliseert collega’s en vrijwilligers
Kerntaak 3: de GVP ondersteunt, adviseert en begeleidt mantelzorgers van psychogeriatrische
cliënten
10.30 - 10.45 uur
10.45 - 12.30 uur

Koffiepauze
De zorgpraktijk van de GVP

Door middel van diverse werkvormen gaan we in op jouw leervragen en die van de andere
deelnemers. Het programma is interactief en de didactische werkvormen worden aangepast aan
het type leervragen.
12.30 - 13.30 uur

Lunchpauze (voor de lunch wordt gezorgd)

Middagprogramma van 13.30 uur tot 17.00 uur
13.30 - 15.00 uur

Huidige ontwikkelingen die invloed hebben op het werkgebied van de GVP
o.a.:

- extramuralisering van zorg
- complexiteit van zorg
- gedragsbeelden bij de psychogeriatrische en gerontopsychiatrische
cliënt/bewoner
- de rol van familie en mantelzorgers/vrijwilligers
- jouw rol in het team/in de organisatie
- samenwerking met collega’s
- zingeving
15.00 - 15.15 uur
15.15 - 16.30 uur
16.30 - 17.00 uur

Theepauze
Verdere ontwikkeling als GVP in de dagelijkse praktijk
Afronding van de dag met een rondje tips en tops en evaluatie

We gaan deze dag in gesprek met elkaar, ervaringen uitwisselen en praktisch oefenen om
antwoord te vinden op jouw leervragen. En er is natuurlijk tijd om te “netwerken” en nieuwe
contacten op te doen. Je gaat na deze dag met nieuwe inspiratie en energie naar huis.

Praktische gegevens:
Datum:
2 februari 2018
Tijd:
9.30 uur - 17.00 uur
Plaats:
Het Rietveld 55a, Apeldoorn
Kosten:
€ 110,00 inclusief koffie, thee en lunch
Aanmelding via www.imoz.nl of via info@imoz.nl
Inlichtingen: IMOZ, tel 055 - 576 1615
Deelnemers: bij meer dan 12 deelnemers wordt een 2e docent ingezet.
Doelgroep: gediplomeerde GVP’s

Voor deze dag worden 7 accreditatiepunten bij het kwaliteitsregister V&V aangevraagd.

