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In deze kalender zie je productcodes. 
Elke productcode verwijst naar een 
leerproduct. In de productcatalogus op 
www.ggzecademy.nl kun je de productcode 
invoeren en meer lezen over de inhoud, 
doelgroep en accreditatie van het 
betre!ende product.

ggzecademy.nl 

ggzecademy.nl/
blended-leren 

GGZ Ecademy is een initiatief van en voor ggz- en 
onderwijsinstellingen die samen kwalitatief goede, 
actuele en betaalbare leerproducten ontwikkelen 
voor zorgprofessionals en het onderwijs. Leren, 
kennisdelen en inspireren, o"ewel samen leren in 
de ggz. De leden van de vereniging zijn actief in de 
basis- en specialistische ggz, begeleid wonen, 
kinder- en jeugdpsychiatrie, LVB-SGLVG, 
verslavingszorg en forensische zorg.

Bij GGZ Ecademy hebben leden de belangrijkste 
stem bij het ontwikkelen van lesmateriaal, maar ook 
bij de keuze voor het aanbod van de dienstverlening. 
Door samen te werken en kennis te delen 
optimaliseren we scholing aan alle medewerkers 
die geestelijke gezondheidszorg verlenen en 
geven we een kwalitatieve impuls aan de zorg 
voor kwetsbare burgers.
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2021 Samen leren in de ggz

11 januari · Ruim je bureau op dag
Wie veel rapportages moet schrijven of 
anderszins veel achter het beeldscherm zit, 
hee" baat bij een goede houding en 
werkplek. In de modules over fysieke 
belasting leer je hoe je met aandacht voor je 
eigen lichaam en gezondheid je werk kunt 
uitoefenen.
Product: Fysieke belasting – beeldscherm, 
FysBBe_LT_0073

26 januari · Dag van het werkplezier 
in de zorg
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2021 Samen leren in de ggz

7 tips voor het organiseren van een 
online bijeenkomst

Maak een duidelijke taakverdeling. 
Het is fijn om minimaal één moderator 
voor het technische gedeelte en een 
voorzitter te hebben.
Een goede voorbereiding helpt, maak 
een draaiboek en organiseer een 
oefenbijeenkomst met collega’s.
Met een gastvrije ontvangst voelen 
deelnemers zich welkom. Zet een 
muziekje aan, zorg dat je zelf op tijd 
ingelogd bent om mensen te ontvangen 
en laat in de chat of via een afbeelding 
zien wat de spelregels zijn van de 
bijeenkomst. 
Een online bijeenkomst is geen kopie van 
een face-to-face bijeenkomst. Denk na 
over de tijdsindeling en zorg voor 
voldoende pauzes.

Wissel verschillende werkvormen af: 
padlet, breakout rooms, kahoot, 
stemkaarten of iets lolligs zoals een 
zoekopdracht. 
Blijven lachen! Er gaat ongetwijfeld iets 
mis tijdens je bijeenkomst. Evalueer na 
afloop en je zult merken dat het steeds 
makkelijker gaat naarmate je dit vaker 
doet.
Je leert veel door zelf webinars te 
volgen en je te laten inspireren door 
professionals, bijvoorbeeld via 
www.e-learning-beats-corona.nl/
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30 maart · Wereld bipolaire dag 
Het leerproduct ‘Bipolaire stoornissen’ 
gaat in op de farmacotherapeutische 
behandeling van bipolaire stoornissen 
volgens de multidisciplinaire richtlijn.
Product: Bipolaire stoornissen, 
PpBiSt_LT_0071

1 maart · Complimentendag

21 maart · Dag van de zorg
Empathisch denken en handelen draagt bij 
aan het maken van verbinding. Met de 
‘Leerlijn zichtbaar vakmanschap’
kunnen begeleiders in het ambulante veld 
hun professionaliteit vergroten. 
Producten: ZbVBs1_LT_0157, 
ZbVBs2_LT_0218, ZbVTea_AB_0213
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18 april · Dag van de rechten van de patiënt 
Je leert in ‘Vrijwillige zorg conform wet- en 
regelgeving’ welke informatie nodig is om 
een vrijwillige behandeling te kunnen 
starten. Na het volgen van dit traject weet je 
wat de wet zegt over dossierinzage, wat de 
WGBO is en aan welke voorwaarden en regels 
je moet voldoen bij het overdragen of 
beëindigen van een behandeling.
Product: Vrijwillige zorg conform wet- en 
regelgeving, JurZor_LT_0202 

2 april · Wereld Autisme dag
Wat is autismespectrumstoornis en hoe 
ontstaat het? Maak kennis met Erik, 
die ASS hee" en ga aan de slag met je 
(voor)oordelen. Zo leer je de ander beter
 te lezen en te begrijpen. 
Product: GGZ College Autismespectrum-
stoornis, ColAut_LT_0244 
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5 mei · Handhygiënedag In ‘Wet verplichte ggz voor 
Verpleegkundigen’ ontdek je welke rollen, 
taken en verantwoordelijkheden van 
toepassing zijn voor de cliënt en de 
verpleegkundige. 
Product: Wet verplichte ggz voor 
Verpleegkundigen, JuWvgV_LT_0265

12 mei · Dag van de verpleging
De volgende leerproducten gaan over 
voorbehouden handelingen. Naast het 
leertraject wordt ondersteuning op de 
werkplek aangeboden. Hierdoor is snel de 
benodigde informatie op te zoeken en toe 
te passen in de praktijk.
Blaaskatheter: VBHKat_LT_0063
Injecteren: VBHInj_LT_0059
Medisch rekenen: VBHMRe_LT_0060
Neusmaagsonde en sondevoeding: 
VBHSoV_LT_0062
Wondzorg: VBHWoZ_LT_0064
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30 juni · Social media dag 
Volg je ons al? Je kunt GGZ Ecademy vinden 
op Facebook, Instagram, LinkedIn en 
Twitter.  Gebruik #samenlerenindeggz 
zodat wij je bericht kunnen zien, liken en 
delen.

1 juni · Dag van de ouders
Een cliënt hee" verschillende rollen in 
het leven. In het leertraject 
‘Ouder(s)ondersteuning’ besteden we 
met name aandacht aan de ouderrol. 
Hoe besteed je aandacht aan ouderschap 
bij een cliënt? Wat is het belang hiervan 
voor zijn/haar kinderen? Waarom is dit 
noodzakelijk in het herstelproces van 
een cliënt?
Product: Ouder(s) ondersteuning, 
OudOnd_LT_0006 

23 juni · Internationale dag van de 
overprikkeling
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