Alles wat je moet weten over de praktijktraining

ZorgInfo: Slim gebruik en verdieping
Hoe maak ik optimaal gebruik van het ZorgInfo indicatieportaal voor rolstoelen en
hulpmiddelen? Met deze praktijktraining krijg je kennis over de opzet en de (specifieke)
functies van het indicatieportaal en leer je deze praktisch toepassen. Daarmee kun je de
bijbehorende taken sneller en doelgerichter uitvoeren. Zo bespaar je niet alleen tijd,
maar ook geld!
Voor wie is deze training bedoeld?
Deze praktijktraining is bedoeld voor indiceerders die rolstoelen en hulpmiddelen in de
Wlz indiceren en daarbij gebruik maken van het ZorgInfo indicatieportaal.
Wat leer je tijdens deze training?
In deze interactieve praktijktraining worden de opzet en de verschillende functionaliteiten
van het ZorgInfo indicatieportaal uitgelegd. In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden
van het portaal flink uitgebreid, om het werken met ZorgInfo te vereenvoudigen en beter
aan te laten sluiten bij de behoeften van gebruikers. Zoekfuncties en rolstoelbeheer zijn
voorbeelden die aan de orde komen. Ook wordt de plaats van het ZorgInfo portaal
binnen de wettelijke kaders van de Wlz besproken.
De training is zeer interactief, vragen van deelnemers vormen de leidraad waarlangs de
training wordt gegeven. Zo is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng van de cursisten.

Wat beheers je na deze training?
Na deze training:
•
•
•
•

Hebben beginnende indiceerders basiskennis en gevorderden diepgaandere kennis
en inzicht in het gebruik en de mogelijkheden van het ZorgInfo portaal.
Kun je het aanvraag/melding proces van rolstoelen en hulpmiddelen sneller en
beter doorlopen.
Kun je ZorgInfo gebruiken bij beheerstaken binnen je instelling, zoals
rolstoelbeheer.
Kun je ZorgInfo optimaal inzetten bij de toepassing van Wlz wet- en regelgeving
in de praktijk.

Hiermee realiseren we een:
•

Beter gebruik van het ZorgInfo portaal; alle functionaliteiten worden benut.

•

Doelmatigere werkwijze die jou als indiceerder tijd en geld bespaart.

Wat kost de training?
De kosten voor deze praktijktraining bedragen € 164,- per deelnemer. Hierbij zijn
onbeperkt koffie, thee en water inbegrepen, inclusief broodjes bij ontvangst.

Hoe lang duurt de training?
Deze praktijktraining duurt in totaal vier uur.
Accreditatiepunten
Deze praktijktraining is geaccrediteerd door de onderstaande instanties. Voor meer
informatie over accreditatie kun je contact opnemen met de beroepsvereniging waarbij je
bent aangesloten.

ADAP
Keurmerk Fysiotherapie

4 punten
3 punten

Locatie
De trainingen worden gegeven op de trainingslocatie:
Kruisboog 42,
3905 TG Veenendaal.
De ontvangst is tussen 12.00 uur en 12.30 uur. We starten met de training om 12.30
uur, de training eindigt om 16.30 uur.
Wat kost de training?
De kosten voor deze training bedragen € 164,- per deelnemer. Hierbij zijn onbeperkt
koffie, thee/water en broodjes bij de ontvangst inbegrepen.

Actuele trainingsdata
Kijk voor de actuele trainingsdata op de website van Zorgplan.

https://www.zorgplan.nl/trainingen/zorginfo-slim-gebruik-en-verdieping

