
   

   

Top 3 
PoPulairste video's

Er werd een hele nieuwe serie gemaakt van prakti-
sche instructiefilmpjes rond hygiëne. Deze filmpjes 
waren de toppers van het afgelopen jaar. Bekijk de 
hele serie!
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Dementie
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2
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voor 
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voor:

 Lesmaterialen
 Goede voorbeelden van 

ouderenparticipatie in 
het onderwijs 

 Info over beroeps- 
profielen

 Ontwikkelingen in de 
 langdurende zorg 



toP 5 
KennisBundels

Naar 
alle kennis-

bundels voor 
mbo en hbo

28.519 
NIEuwsBrIEf

aBONNEEs 

2.811  
ONDEr wIjs - 

aLErt
aBONNEEs  

Zorg voor 
beter in 
cijfers

jaarlijks stijgt het aantal bezoeken met bijna 
50%. Gemiddeld 175.000 bezoekers per  
maand.

Bezoekers geven  
Zorg voor Beter een 8,7.


15.663 
twIttEr 
VOLGErs 

8,7


12.945 

facEBOOk 
VIND-Ik-LEuks

M e e r  d a n  2 5 0
VIDEO's OVEr ZOrG!

Zorg voor BeTer //in het onderwijs  

             
ZorgvoorBeTer.nl
HEt kENNIspLEIN ZOrG VOOr BEtEr Is  E E N G E Za ME NL I j k  I NI t I at I E f Va N 
actIZ,  V IL aNs,  V&VN,  ZONMw EN ZOrGt H uI sNL .

Theo Verkleij, 
projectleider onderwijsontwikkeling 

ROC Midden Nederland

docenTen  over de 
kennisbundels

Meld je aan voor de gratis onderwijsnieuws-
brief via Zorgvoorbeter.nl/onderwijsalert



Medicatieveiligheid is vaak in 
het nieuws. Daarom wilde ik 

weleens zien of we met de Ken-
nisbundel Medicatieveiligheid 
het onderwijs kunnen verbe-
teren. Dat denk ik zeker: de 

bundel is érg compleet.’ 

3 
meest beZochte 
thema’s

Op het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl vind je betrouwbare en actuele informatie 
over ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken. steeds meer praktijkopleiders en 

docenten van mbo's en hbo's gebruiken de informatie, tools en handreikingen 
en delen hun kennis, om de kwaliteit van de langdurende zorg te verbeteren.

Dementie

1

Hygiëne

3 Les-
materiaal 
per thema

 attendeer je collega’s op het kennisplein Zorg 
voor Beter via Zorgvoorbeter.nl/banners

sTages 
in de Zorg

Het is een uitdaging om stages voor aankomend 
(wijk)verpleegkundigen goed aan te laten sluiten op 
de vernieuwde rol en inhoudelijke taken. 
Bekijk handige hulpmiddelen om hbo-v stages te 
verbeteren.
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https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/videos/hygiene
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/kennisbundels/mantelzorg
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/zvb-kennisbundel-vraaggericht-werken.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/zvb-kennisbundel-dementie.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/zvb-kennisbundel-begeleidingsplannen-ggz.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Medicatieveiligheid.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-lesmateriaal-zorg.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-ouderenparticipatie.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-beroepsprofielen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-beroepsprofielen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-kennisbundels.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Actueel-Nieuwsbrief.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Onderwijs-alert.html
https://twitter.com/ZorgvoorBeter
https://www.facebook.com/ZorgvoorBeter/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-filmpjes.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/onderwijs
http://www.zorgvoorbeter.nl
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Alle-kennisbundels/Docenten-positief-over-kennisbundels.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/onderwijsalert
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/dementie-demente-ouderen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hygiene-zorg.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-lesmateriaal-zorg.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/banners.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/banners.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-hbov-stages-wijkverpleegkundigen.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-filmpjes.html
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/videos/hygiene
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/videos/hygiene
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/videos/hygiene
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/kennisbundels/niet-aangeboren-hersenletsel-nah

