Gediplomeerden vertellen over
de opleiding ‘Verzorgende
Geriatrische Revalidatiezorg’

Wat zou je aan collega’s
willen meegeven die
overwegen om de
opleiding te volgen?
 “Ik voel me dankzij de opleiding
veel beter toegerust voor het
werk in de GRZ.”
 “Met dit diploma ben je op de
toekomst voorbereid.”
 “Deze opleiding heeft mij veel
gebracht over klinisch redeneren,
ziektebeelden, het inpassen van
fysiotherapie bij bepaalde
ziektebeelden, het voeren van
motiverende gesprekken en het
ondersteunen van
mantelzorgers.”
 “De opleiding is goed voor
iedereen die in de revalidatiezorg
werkt.”
 “Ik voel mij nu completer als
revalidatie verzorgende.”
 “Leren is leuk al kost het tijd en
energie!”
 “Leuk en zinvol om collega’s
leren kennen van andere
afdelingen doordat je
gezamenlijk opdrachten maakt.”

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan de opleiding te beginnen?
 “Voor mij is het logisch dat je op een revalidatieafdeling zo goed mogelijk kunt bijdragen aan iemands
revalidatie. Als VIG’er mis je hiervoor kennis en vaardigheden die je in GRZ opleiding wel leert.”
 “Ik had er al vaak over gehad dat er een GRZ opleiding zou moeten zijn. Top dat ik nu op onze eigen
locatie deze opleiding heb kunnen volgen!”
 “Ik wilde graag vanuit de praktijk thema’s en situaties in kunnen brengen in de opleiding. Zo draag je ook
bij aan de ontwikkeling van de opleiding.”

Wat doe je
anders/beter dankzij
de opleiding?
 “De opleiding zorgt ervoor
dat je anders gaat denken
en werken, namelijk veel
meer gericht op herstel en
eigen regie van de cliënt.”
 “Ik voer nu veel
gemakkelijker een goed
revalidatiegesprek.”
 “Het klinisch redeneren
kan ik dagelijks toepassen
op de afdeling. Hierdoor
kan ik de cliënt nu beter in
staat stellen om te
revalideren.”

Hoe past de opleiding in je werk en in je privé leven?
 “Een opleiding kost altijd tijd en energie, maar dat is maar tijdelijk.”
 “Tijdens de opleiding heb ik eigenlijk méér vrienden gezien dan daar buiten omdat ik
vaak bij ze kon eten zodat ik tijd overhield om te kunnen studeren.”
 “Je moet van te voren goed bedenken en overleggen hoe je het gaat inpassen maar dat
geldt voor elke opleiding.”

