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Teva Skills Lab
“Van meetinstrument naar coach
instrument in longzorg”
Masterclass vragenlijsten  
astma/COPD

www.teva.nl/tevaskillslab



Masterclass vragenlijsten astma/COPD
Vragenlijsten over astma/COPD worden vaak ingevuld omdat 
het moet. Vragenlijsten zijn echter vooral geschikt om op een 
coachende manier de dialoog aan te gaan met uw patiënt en 
op die manier invulling te geven aan gepersonaliseerde zorg!

Teva Skills Lab reikt u in deze unieke masterclass concrete kennis en vaardigheden 
aan om samen met uw patiënt nog meer invulling te geven aan zorg op maat. 
Een ervaren longverpleegkundige en een professionele trainer maken tijdens 
deze interactieve masterclass afwisselend de verbinding tussen actuele 
kennis over vragenlijsten* en coachende vaardigheden. Door toevoeging van 
de ziektelastmeter ontstaat een verbreding in de interactie met de patiënt.

*Aan bod komen: ACQ, ACT, CAT, CCQ, Ziektelastmeter, MRC en ICQ

Deze masterclass is reeds meer dan 20 keer gegeven en kreeg gemiddeld 
een 8,4 van deelnemers. Ze is nu vernieuwd met o.a. de ziektelastmeter. 
Zorgverleners die de masterclass gevolgd hebben, geven aan de vruchten 
ervan te plukken: “In de praktijk merk ik dat ik al concreet iets heb veranderd: 
ik vraag de patiënt verder uit over zijn/haar klachten en ik maak eerder een 
vervolgafspraak”.

Tijdens de workshop ontvangt u het boek “Praktische handleiding voor de 
patiëntencoach” t.w.v. € 19,95. 

Voor wie: bent u POH of praktijkverpleegkundige, werkzaam in de eerste lijn 
en wilt u, met behulp van vragenlijsten, een andere dialoog met uw patiënten 
waardoor deze aan de slag gaan met hun eigen doelstellingen? Meld u dan 
aan.

De masterclasses worden centraal gegeven in Zwolle, Breukelen en Den Bosch. 

Accreditatie: wordt aangevraagd voor 7 uren bij de NVvPO en V&VN. 
Aanvraag voor andere beroepsverenigingen in overleg mogelijk.

Kosten: de eigen bijdrage voor deze masterclass bedraagt € 89,- inclusief 
accreditatie, materialen en boek

Data en locaties:
Donderdag, 7 september 2017  Breukelen

Donderdag, 5 oktober 2017 Den Bosch

Donderdag, 2 november 2017 Zwolle

 
Tijd: 
08.30 uur Ontvangst

09.00 uur Start 

12.30 uur Lunch met soep en broodjes

17.00 uur Einde

Informatie en registratie: geïnteresseerd en op zoek naar aanvullende 
informatie? Neem dan contact op met uw lokale contactpersoon van Teva 
Nederland of mail ons via: TevaRespiratoir.TevaNL@TevaNederland.com 

U kunt zich natuurlijk ook direct inschrijven voor deze nascholing via  
www.teva.nl/tevaskillslab

Het is tevens mogelijk de workshop aan te vragen voor uw eigen zorg-
organisatie. 

Van meetinstrument naar coachinstrument 
in longzorg”

Een verdiepingscursus voor de tweede lijn, gestoeld op deze masterclass, 
wordt  begin 2018 aangeboden. Indien u hier interesse in heeft kunt u 
dat kenbaar maken via email: TevaRespiratoir.TevaNL@TevaNederland.
com. U ontvangt dan de informatie later dit jaar van ons. 


