
N
L/

SP
IR

O
/1

7/
00

15
g

Teva Skills Lab
De lastige patiënt,  
hoe gaat u daarmee om?
Van ‘worstelen’ naar ‘dansen’ 
met uw patiënten

www.teva.nl/tevaskillslab



Van ‘worstelen’ naar ‘dansen’ met uw patiënten

Alle zorgverleners hebben wel één of meerdere patiënten bij wie ze 
vastlopen of waarbij het contact niet verloopt zoals het wenselijk is. 

Of u deze patiënten de juiste zorg kunt bieden hangt steeds meer af van 
uw vermogen om patiënten in beweging te krijgen vanuit uw coachende 
houding. Het zijn dan ook dit soort patiënten die vanuit uw coachende rol de 
ultieme uitdaging en misschien zelfs wel een onmogelijke opgave vormen.

Hierbij is de kunst om van ‘worstelen’ naar ‘dansen’ te komen, maar hoe doet 
u dat?

Teva Skills Lab biedt een workshop van 4 uur aan waarin u: 

• Inzicht krijgt in de mechanismen rondom deze lastige patiënt;

• Concrete tips krijgt voor het “ont-lastigen” van deze patiënten; 

• Ruimte heeft voor inbreng van uw eigen casus;

• Leert verschillende typen patiënten te herkennen en benaderen (o.b.v. Insights®).

Tijdens de workshop ontvangt u het werkboek “Een eerste kennismaking 
met Insights®” t.w.v. € 20,-. Met dit werkboek kunt u ook na de workshop met 
inspirerende opdrachten aan de slag in uw praktijk. 

Voor wie: POH’s en longverpleegkundigen, tevens inzetbaar bij apotheken 
in separate setting. Het is ook mogelijk de workshop aan te vragen voor uw 
eigen zorgorganisatie. 

Accreditatie: wordt aangevraagd voor 3,5 uur bij de NVvPO en V&VN. 
Aanvraag voor andere beroepsverenigingen in overleg mogelijk.

Eigen bijdrage: de eigen bijdrage voor deze workshop bedraagt € 49,- 
inclusief accreditatie, materialen en boek

Data en locaties:
Woensdag, 13 september 2017  Zaandam

Dinsdag, 10 oktober 2017   Amersfoort

Woensdag, 15 november 2017   Assen

Tijd: 
12.30 uur Ontvangst met soep en broodjes

13.00 uur Start  

17.00 uur Einde

Informatie en registratie: geïnteresseerd en op zoek naar aanvullende 
informatie? Neem dan contact op met uw lokale contactpersoon van Teva 
Nederland of mail ons via: TevaRespiratoir.TevaNL@TevaNederland.com

U kunt zich natuurlijk ook direct inschrijven voor de ze nascholing via  
www.teva.nl/tevaskillslab

Het is tevens mogelijk de workshop aan te vragen voor uw eigen zorg-
organisatie.

De lastige patiënt, hoe gaat u 
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