Stichting PDL in een nieuw jasje.
Er zijn veel veranderingen bij stichting PDL. Eén daarvan valt
meteen al op. We hebben een nieuwe huisstijl. Die omvat een
nieuw en modern logo met frisse kleuren die passen bij de frisse
blik die we met zijn allen hebben op PDL zorg. En dat is terecht.
In deze nieuwsbrief gaan we in op alles wat nieuw is. We stellen
jullie twee nieuwe bestuursleden voor. We vertellen jullie over
het nieuwe PDL-congres dat op dinsdag 26 november 2019
wordt gehouden en dat wordt georganiseerd met een voor ons
congresadvies- en organisatiebureau MetZorg. Ten aanzien van
de scholingsaanbieders hebben we het afgelopen jaar twee
nieuwe scholingsaanbieders erbij gekregen en daar zijn we blij
mee. En we hebben, dankzij alle georganiseerde scholingen,
veel nieuwe verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten
en ergotherapeuten die in PDL zijn geschoold. Kortom PDL is
springlevend en bruist van de energie!
De komende tijd zullen we aan de slag gaan met onze website
die ook moet worden aangepast en vormgegeven in onze nieuwe
huisstijl. Uiteraard houden we jullie graag, via deze nieuwsbrief,
onze website en onze social media, op de hoogte van al deze
nieuwe initiatieven.
Nory Tromp, voorzitter stichting PDL.
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Landelijk PDL-congres: De handen ineen voor PDL
Op 26 november a.s. vindt er weer een landelijk PDL-congres plaats in de Reehorst te Ede. Het
centrale thema is ‘De handen ineen voor PDL’ en dat omvat heel veel. Want voor goede PDL-zorg
moeten we de handen ineenslaan. PDL is een multidisciplinair zorg- en behandelconcept, dus je hebt
elkaar als zorg en behandelaren nodig. Maar vooral de cliënt en zijn of haar mantelzorgers hebben
het nodig dat we de handen samen mét hen ineenslaan. Want accepteren van passiviteit gaat niet
zomaar. Dit komt ook tot uiting in ons programma. Even een greep uit de onderwerpen:
Langdurige zorg is Sexy:
Jet Wiechers vertelt waarom het zo ‘cool’ is om juist nu te kiezen
voor werken in de zorg. De langdurige zorg wordt vaak weggezet
als één van de minst spetterende onderdelen van de zorg. Dat is
volkomen onterecht. Juist in de langdurige zorg worden enórme
verandering snel doorgevoerd. Als er een probleem is in de
ouderenzorg, is het niet dat het te weinig sexy is, maar juist té sexy
is. Kom luisteren wat Jet hierover te vertellen heeft!
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Elkaar helpen bij verlies en verdriet
Manu Keirse,emeritus hoogleraar verliesverwerking,van de
Faculteit Geneeskunde, KU Leuven.
Hij vertelt hoe we mensen hierbij kunnen helpen of het hen juist
moeilijker maken. Misvattingen over wat adequaat omgaan is met
verdriet en rouw, maken dat velen niet naar mensen in verdriet
durven gaan of verkeerd reageren. Kom luisteren naar deze
inspirerende spreker.
En uiteraard hebben we weer een ruime keuze aan workshops
waar je uit kunt kiezen. De thema’s zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•

PDL in het DNA van het team en de organisatie
PDL en onbegrepen gedrag
PDL bij het vormgeven van zorg zonder dwang
Effectmetingen van PDL
Het effect van PDL op prikkelverwerking
Muziek en PDL

De congresorganisatie is deze keer in handen van ‘Congressen MetZorg’, een nieuw congresadviesen organisatiebureau met een jarenlange ervaring in de zorg en in het organiseren van congressen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij onze visie op een mooie en vernieuwende wijze neer weten te
zetten. Wil je je al vast inschrijven voor het congres met vroegboekkorting: klik dan hier of volg de link
op onze website of onze sociale media.

Even voorstellen: twee nieuwe bestuursleden:
De afgelopen periode heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Na 5 jaar zich met passie te
hebben ingezet voor de PDL als bestuurslid, heeft Norma Claussen in juni j.l. afscheid genomen.
Sinds januari maakt Marijke Groeneweg deel uit van het bestuur en vanaf juni is Sylvia Barten het
bestuur komen versterken. Marijke en Sylvia stellen zich graag aan jullie voor. Verder bestaat het
bestuur uit Nory Tromp, Roger Pieters en Sylvia Meinders.
Marijke Groeneweg-Mackloet
Graag wil ik mij voorstellen als nieuw bestuurslid van de Stichting
PDL. Ik ben docent Verpleegkunde bij Albeda Zorgcontract die een
onderdeel is van het Albeda Zorgcollege (Rotterdam). Ons PDLteam bestaat uit 4 docenten. Ik heb de alfa-opleiding Haptonomie
afgerond en heb mij daarna gespecialiseerd in Haptonomische
Zwangerschaps Begeleiding (1997). Tevens ben ik met veel plezier
docent PDL. De ontwikkeling binnen mijn beroepsopleidingen leidt
bijna vanzelfsprekend naar mijn docentschap PDL. Benaderingswijze
en contact zijn mijn expertise. Ik word altijd blij wanneer een deelnemer
zegt: ‘Deze zorgvisie is de reden waarom ik er ooit voor gekozen heb om
‘Zorg” als beroep te kiezen.’In mijn vrije tijd ben ik 4 uur per week als zorgvrijwilliger
actief op ‘de werkvloer’. Dit doe ik bij Jongeren (18-40 jaar) de verblijven in Hospice Xenia in Leiden.
Zo hou ik ook uitvoerend binding met waar het in de zorg ècht om gaat.
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Sylvia Barten
Uit liefde voor (passieve) zorg begon ik samen met mijn collega’s
gelijk bij de oprichting van BartN trainingen in 2017 met het
aanbieden van PDL-trainingen. Waarom? Omdat we vinden dat
iedereen die te maken heeft met passieve cliënten, ook de best
mogelijke zorg moet kunnen aanbieden. Aan de client maar ook
als beloning voor zichzelf.
In 2018 zijn we geaccrediteerd door Stichting PDL en zijn we
constant bezig met het verder ontwikkelen en verbeteren van
onze trainingen. Vanuit dat oogpunt ben ik er trots op een nieuw
bestuurslid te zijn bij Stichting PDL.
Mijn streven? Samen met de collega scholingsaanbieders van de Stichting
PDL, heel zorgverlenend Nederland de juiste methodieken te kunnen aanleren
om liefdevolle zorg te kunnen bieden aan passieve cliënten.

PDL-scholingen
Stichting PDL heeft in 2018 twee nieuwe scholingsaanbieders welkom mogen heten: Rosa training
en Advies en BartN trainingen. Samen met Albeda Zorgcontract, AVZN en Liberein worden PDLtrainingen door 5 erkende scholingsaanbieders aangeboden. De scholingen worden zowel in
company als via de open inschrijving gegeven en je kunt kiezen voor de volledig klassikale vorm en
de blended learning voor, waarbij thuisstudie, e-learning en vaardigheidstraining door de docent
worden gecombineerd.
En: hier maken per jaar steeds meer organisaties gebruik van. In 2017 bijvoorbeeld zijn er 22
scholingen gegeven, waarbij we aan 256 deelnemers een PDL-certificaat hebben mogen uitreiken. In
2018 zijn in totaal 31 scholingen gegeven en hebben 401 deelnemers een PDL-certificaat ontvangen,
en in 2019, terwijl het jaar nog maar net half om is zijn er al 20 scholingen gegeven en hebben al
275 deelnemers een PDL-certificaat gekregen. De scholing wordt enthousiast ontvangen door alle
leeftijden, zowel door beginnende beroepsbeoefenaren als oudere en zeer ervaren deelnemers.
De jongste die een certificaat heeft mogen ontvangen dit jaar, was 19 en de oudste 64! Geweldig!
Hieronder zijn verzorgenden, verpleegkundigen, evv-ers fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten en psychologen. Hele mooie mixen van multidisciplinaire teams! Een greep uit de
reacties uit de evaluatierapportages van de afgelopen periode:
•
•
•
•
•

•

Super goede training. Je wordt je weer bewust van je eigen handelen.
Reuze interessante cursus.
Ergotherapeut: ik heb veel meer inzicht gekregen in hoe wij de verzorgenden beter kunnen
faciliteren t.a.v. de problematiek waar zij dagelijks mee te maken krijgen.
Verpleegkundige: veel van de technieken zijn ook goed toepasbaar bij cliënten die te maken
hebben met een tijdelijke zorgafhankelijkheid, zoals bij de geriatrische revalidatiezorg.
De EVV-er: Het omgaan met de familie gaf me veel stof tot nadenken. Familie ziet een ander beeld
van de bewoner dan wij als zorgprofessionals en het is een uitdaging om deze beelden bij elkaar
te brengen en van daaruit samen te kunnen werken aan acceptatie van passiviteit en samen
bouwen aan liefdevolle ondersteuning bij een grote zorgafhankelijkheid.
Fysiotherapeut: Ik ben me er veel meer bewust van geworden dat we familie nog veel meer
moeten uitleggen. Bijvoorbeeld over wat de fysieke gevolgen van dementie zijn. De ziekte tast je
hele lichaam aan, niet alleen je geheugen.

Wil jij ook een PDL-training volgen, of wil je een in company training organiseren binnen jouw
zorgorganisatie: neem contact op met een van onze scholingsaanbieders. De contactinformatie is te
vinden op onze website en op de volgende bladzijde in deze nieuwsbrief.
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Agenda:
• 26 november 2019: PDL-congres: Thema: Handen ineen voor PDL
• Het bestuur van stichting PDL vergadert op: 13 september 9 oktober en 4 december 2019
• Docentendag 11 maart 2020
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
• Handboek PDL – liefdevolle ondersteuning van passiviteit
• PDL in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
• PDL: kwaliteit van leven is meer dan cijfers
• Functionele kleding: eenvoudig zelf (laten) maken
• Meetinstrumenten en PDL
• DVD: wassen en kleden op bed
• 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
• Prisma: www.prismanet.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
Realisatie: Mobicare, Enschede.
Vormgeving: CoMe! design, Enschede.
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