Welkom bij de eerste nieuwsbrief van 2021!
Met een oproep voor extra bestuursleden en andere onderwerpen
is dit een goed gevulde eerste brief geworden. Veel leesplezier!

E-learning PDL is vernieuwd
Achter de schermen zijn we
druk bezig met het herschrijven
van het modularium. Er is nu
ook een nieuwe e-learning
omgeving gelanceerd, waarin
een aantal zaken waar
deelnemers tegenaan liepen zijn opgelost. Zo is er bijvoorbeeld
een mogelijkheid om feedback te krijgen op foute antwoorden.
De leeromgeving sluit meer aan bij de manier van leren van nu,met
pakkende teksten, foto’s en instructievideo’s. Dit wordt nog verder
uitgebreid zodra het nieuwe modularium klaar is.

Ontdek de vernieuwde website
De website is verder doorontwikkeld. Teksten zijn aangescherpt,
foto’s tonen een bredere doelgroep, protocollen zijn bijgewerkt
en als downloads beschikbaar via de vernieuwde kennisbank.
Met verder links naar interessante artikelen en de bijgewerkte
protocollen overzichtelijk bij elkaar.
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Voor PDL-docenten is er een aparte sectie beschikbaar om
hun docentenbekwaamheid bij te houden. Suggesties voor
verbeteringen en/of tips voor de uitbreiding van de kennisbank
horen wij graag!

Binnenkort op onze blog:
Hoe draagt PDL eraan bij dat je als zorgverlener
bewust bekwaam zorg inzet voor de passieve cliënt?
Binnenkort verschijnt onze eerste blog op onze website.
Voor deze blog is stichting PDL in gesprek geweest met
Amy Speelman en Caro van Middelkoop. Zij zijn beide
werkzaam bij ’t Spectrum-Stellendam, en enthousiast
over de voordelen van de PDL methode.

“Wat gisteren goed werkte bij een cliënt, werkt vandaag
misschien niet meer zo goed. Dan moet je de tijd nemen
om opnieuw te kijken naar wat nodig is, en hoe je dit
uitvoert. In de zorg is de tijdsdruk echter hoog. Je moet
zo snel mogelijk alle taken verricht hebben. Bij PDL is het
juist het tegenovergestelde. PDL brengt rust in je werk.
Daar varen ook de cliënten wel bij.”
(Interview Amy en Caro van ’t Spectrum).
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PDL en corona
Wij zijn benieuwd naar wat PDL jou heeft opgeleverd in coronatijd.
In een periode waarin je al zoveel contact mist door je PBM’s: Wat heeft PDL eraan bijgedragen om
onder deze moeilijke omstandigheden de zorg toch zo liefdevol mogelijk vorm te geven?
Laat het ons weten via de mail: info@stichtingpdl.nl.
Opvallend: Gehaakte Handen!
Sommige bewoners kalmeren door het
vastpakken van een hand. In deze hectische tijd
is die echter niet altijd ‘voorhanden’.
Om bewoners toch deze fijne prikkel te kunnen
bezorgen, bedachten Mariska Veldkamp en
Gea Korf, verzorgenden IG bij Interzorg, een
bijzonder alternatief: de gehaakte hand. De
gehaakte versie is net zo groot als een echte
hand en heeft vijf zachte vingers om te strelen.
Het kan zijn dat de gehaakte versie niet bij
alle bewoners dezelfde kalmerende werking
geeft, maar het is een mooi initiatief. Een
initiatief dat ook in andere landen al is opgepikt.
Activiteitenbegeleidster Marijke Kruunenberg
maakte het patroon dat zij inmiddels al naar 9
verschillende landen heeft opgestuurd.

Het patroon is hier te downloaden.
Heb jij een leuke tip die je wilt delen?
Laat het ons weten via de mail!

Curamare: van harte met de hercertificering!
Curamare, locatie Nieuw Rijsenburg, heeft een hercertificering ontvangen. Een mijlpaal waar
Curamare de laatste jaren veel werk in heeft gestoken, en waar zij dus heel trots op mogen zijn. Ook
wíj zijn trots op de kwaliteit van zorg van dit team, dat zij met behulp van PDL kunnen leveren. De
hercertificering is dan ook absoluut verdiend. Het certificaat, met bijbehorend keurmerkbordje, is nog
niet uitgereikt vanwege corona. Maar er wordt een nieuwe datum geprikt, want dit team willen we
graag even in het zonnetje zetten!

Foto: (v.l.n.r.) Erna Vogelaar, Margret Kalle en Apollonia Buskoop,
drie leden van de werkgroep PDL van Curamare.
“De organisatie ‘ademt’ PDL en het enthousiasme is voelbaar en zichtbaar bij iedereen
met wie ik in gesprek ben geweest. Een verdiende dikke pluim voor alle inzet.”
(Sylvia Meinders, Stichting PDL).
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Oproep: nieuwe bestuursleden gezocht!
Stichting PDL is op zoek naar extra bestuursleden. We zijn op zoek naar kandidaten die
inhoudelijk deskundig zijn op het gebied van PDL. Mensen met ervaring in de zorg, richting ergo/
fysio of kwaliteitsmedewerkers. Wat betreft andere doelgroepen denken wij aan de verstandelijk
gehandicaptenzorg/welzijn/breindeskundigen.
We hebben behoefte aan bestuursleden die actief ideeën inbrengen om PDL te kunnen
doorontwikkelen en het PDL-gedachtegoed nog breder onder de aandacht te helpen brengen. Dit
zijn bij voorkeur kandidaten met een creatief denkvermogen, een open houding en een oog voor
kansen en mogelijkheden.
De PDL-methode is volop in ontwikkeling en maakt gebruik van de nieuwste technieken. Onze wens
voor de toekomst is dat de wetenschap daarbij aangehaakt blijft. Om die reden zijn vrijwilligers die
actief deelnemen aan kennisnetwerken een pré. Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding.
Reacties graag per mail naar info@stichtingpdl.nl. We kijken ernaar uit om kennis te maken!

Foto: PDL Bestuur in 2019,

Marktonderzoek
zorgorganisaties
Beste PDL-collega’s,
zorgmedewerkers en
behandelaren: hoe denken jullie
over online lesmogelijkheden
voor de PDL scholing?
Hebben jullie tips, advies,
ideeën, vragen? Waar zouden
jullie vanuit ons behoefte aan
hebben? We hopen dat jullie
willen meedenken om de
scholing in deze tijd toch door
te laten lopen.
Reacties graag per mail naar:
info@stichtingpdl.nl.
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Edith bedankt
Onlangs hebben we afscheid genomen
van Edith Zomerdijk als bestuurslid.
Wij zullen haar spontane en professionele
inbreng missen. Edith blijft werkzaam als
PDL-trainer voor BartN-trainingen.
Wij wensen Edith veel
succes met haar praktijk
voor ergotherapie en haar
intiatief “zintuigenpad”. Zodra
het weer mogelijk is zien wij
elkaar ook weer tijdens de
docentenbijeenkomsten.

Edith, bedankt!

Agenda:
• PDL congres: 2 juli 2021. Locatie de Reehorst te Ede
Informatie over PDL-scholingen en workshops:
• Albeda College te Rotterdam
• Academie voor Zorgend Nederland te Hedel
• BartN trainingen te Haarlem
• Liberein te Enschede
• Rosa Training en Advies te Leidschendam
• Zie voor meer informatie http://stichtingpdl.nl/scholing/

PDL-publicaties:
• Kennismaken met PDL
• PDL: kwaliteit van leven is meer dan cijfers
• Functionele kleding: eenvoudig zelf (laten) maken
• Meer Functionele kleding: eenvoudig zelf (laten) maken
• Meetinstrumenten en PDL
• Deze publicaties zijn te bestellen bij Mobicare: Klik hier
PDL gecertificeerde instellingen:
• Azora: www.azora.nl
• Liberein, locatie Bruggerbosch: www.liberein.nl
• Zorgbalans, locatie Den Weeligenberg: www.zorgbalans.nl
• ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen: www.zorgsaam.org
• Informatie over certificeringen voor instellingen of producten www.mobicare-pdl.nl
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting PDL
en verschijnt alleen digitaal.
Abonneren is mogelijk via de website of deze link.
Vragen over PDL: mail ze ons: info@stichtingpdl.nl
Contactinformatie:
Website: www.stichtingpdl.nl/
E-mail: info@stichtingpdl.nl
Tips voor de redactie: stuur ons je mail
Vormgeving: CoMe! design, Enschede.
Volg PDL op:
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