Zorg van de Zaak Academy 2021
Scholing Zorg van de Zaak Netwerk

AANVRAAG VOOR ACCREDITATIE

LEEFSTIJL VOOR PROFESSIONALS ZORG VAN DE ZAAK NETWERK
Gezond leven, gezond werken
WEBINAR Zwangerschap en werk
Organisatiecommissie/programmacommissie
 Rita Zijlstra, Klinisch Neuropsycholoog. BIGNR. 79063609625
 Rookje Sjouke, Bedrijfsarts, Hoofd Opleidingsinstelling BIGNR. 29023895601
 Dr. Monique van Beukering, bedrijfsarts. BIGNR. 39019957501
Datum:
Tijd:
Locatie:

13 juli 2021
16.00 – 17.30 uur
Online

Omschrijving opleiding:
Tijdens deze opleiding leer je begeleiding van individuele preventieve en verzuim spreekuren
aan de hand van de NVAB richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’. Je
bespreekt met de cliënte de invloed van werk gerelateerde en persoonsgebonden
risicofactoren op de zwangerschap en het ongeboren kind en de aanpassingen in het werk
die dit kunnen voorkomen. We laten zien hoe je werkgevers kunt adviseren bij het
ontwikkelen van zwangeren beleid. Wat houdt zo’n zwangeren beleid in, hoe motiveer je
klanten hiertoe? Ook aan de hand van de NVAB richtlijn.

Na een deel theorie en dialoog worden aan de hand van casuïstiek de volgende
leerdoelen behandeld.
Leerdoelen:

•


•

Waar werken zwangeren, welke sectoren en beroepen, hoeveel werken ze?
Wat is de kern van goed zorg voor werkende zwangeren?
De invloed van werkgerelateerde risicofactoren op de zwangerschap en het
ongeboren kind en aanpassingen in het werk die dit kunnen voorkomen
De invloed van persoonsgebonden risicofactoren op de belastbaarheid van de
zwangere en werkneemster postpartum en benodigde werkaanpassingen
Adviseren en motiveren van klanten bij het ontwikkelen van zwangeren beleid.
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Programma
16.00 – 16.40
16.40 – 16.50
16.50 – 17.25
17.25 – 17.30

Theorie
Stellingen
Bespreken stellingen en casuïstiek
Afsluiting

Graag max. 3 componenten benoemen, percentages moeten samen 100% zijn
Competenties
Percentage %
Medisch handelen
40
Communicatie
Samenwerking
Organisatie en financiering
Maatschappelijk handelen en preventie
Kennis en wetenschap
40
Professionaliteit en kwaliteit
20
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