Voor Zorg en Welzijn
Trifier is een advies- en
trainingsbureau voor zorg
en welzijn. We laten medewerkers groeien zodat ze
zorg bieden volgens de
laatste inzichten. Én kunnen
werken in een veilige en
inspirerende omgeving.
Trifier onderzoekt, adviseert
en traint op het gebied van:
Veiligheid

Voorbehouden en
Risicovolle handelingen
Het werkveld van verpleegkundigen en verzorgenden verandert.
De inspectie en andere toezichthoudende organen letten meer en meer
op het onderdeel kwaliteit en veiligheid. Zorginstellingen moeten aan
tonen dat hun medewerkers bekwaam en bevoegd zijn om de meest
voorkomende handelingen, behorende bij hun functie, te verrichten. Een
veilig woon- en werkklimaat binnen uw organisatie vraagt om blijvende
aandacht voor de deskundigheid van uw medewerkers. Verpleegtechnische
vaardigheden zijn daarin een cruciaal onderdeel. Graag gaan wij samen
met uw medewerkers aan de slag om de voorbehouden en risicovolle
handelingen te trainen. En denken wij mee over het borgen van deskun
digheidsbevordering in de organisatie. Zodat uw organisatie zich kan
verzekeren van medewerkers die aantoonbaar bekwaam zijn én blijven.

Complexe communicatie
Professionaliteit

We werken landelijk voor
grote en kleine instellingen
in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg,
gehandicaptenzorg,
ouderenzorg en algemene
ziekenhuizen.

Onze expertise
Wij worden enthousiast van
complexe vraagstukken
waarin we, in samenwerking
met de klant, zorgen voor de
analyse van het probleem,
strategisch advies geven en

Van training tot trainingscyclus
Trifier kan op diverse manieren bijdragen aan uw doelstellingen en wensen rondom het
aantoonbaar bekwaam houden van uw medewerkers. Van het verzorgen van een specifieke
vaardigheidstraining tot het op maat ontwerpen van een (jaarlijks) terugkerende trainings
cyclus. Deze training sluit nauw aan bij de inhoud van de Vilans protocollen. Uw medewerkers
bouwen intern een portfolio op en houden deze bij door middel van herhalingstrainingen.

Programma
Trifier verzorgt vaardigheidstrainingen voor diverse voorbehouden en risicovolle handelingen:
Injecteren;
Sondevoeding: PEG-katheter;
Zuurstof toedienen;
Blaaskatheterisatie;
Medicijntoediening
Ademhaling: vernevelen en inhaleren;
Wondverzorging;
Reanimatie en AED
BIG wet.

professionals coachen en
trainen. Ook met een
concrete trainingsvraag
gaan we graag aan de slag.
Onze adviseurs denken
mee met de klant en samen
bepalen we de beste aanpak.

trifier.nl

Trifier levert maatwerk. Om de transfer naar de praktijk te bevorderen, gaan we uit van de
protocollen en materialen uit uw organisatie. Hiertoe plant de trainer voorafgaand aan
de trainingsdagen een voorbereidende afspraak met de verantwoordelijke binnen uw
organisatie. In dit gesprek komen de procedures, incidenten en knelpunten binnen uw
praktijk aan de orde. Deze zijn richtinggevend voor de training.
Wij zetten ervaren verpleegkundigen in als trainer. Zij zijn werkzaam in specialistische teams
en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
Naast de hierboven beschreven vaardigheidstrainingen, kan Trifier u ook op andere manieren
ondersteunen in het aantoonbaar bekwaam maken en houden van uw medewerkers:
Een ‘train- de-trainer’ traject;
Ondersteuning bij protocollering;
Ad hoc bijscholing;
Trainingscycli die meerdere onderwerpen behandelen;
Herhalings- of verdiepingstrainingen;
Toetsing van medewerkers op parate kennis en praktische bekwaamheid;
Afgifte van bekwaamheidsverklaringen.

Het resultaat
Uw medewerkers (blijven) beschikken over de meest actuele vaardigheden voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Daarmee stimuleert uw organisatie
veiligheid en kwaliteit van zorg voor cliënten en personeel.

Kwaliteitsregister V&V
Het kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waarin de
verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat hij of zij aan deskundigheidsbevordering doet. De opleidingen van Trifier zijn geaccrediteerd zodat de
medewerker punten kan bijschrijven na het volgen van de training.

Wilt u meer
informatie over
een training
Voorbehouden
en risicovolle
handelingen van
Trifier?
Neem vrijblijvend
contact op met
Annit Knevels:
06 46894249
annit@trifier.nl

De Trifier manier

Trifier biedt duurzame professionaliseringstrajecten aan met als doel een collectief en
continu leerproces op gang te brengen Teamleren, praktijkleren, trajectleren en activerend
leren vormen de vier pijlers van onze aanpak. Oefenen in de praktijk, leren leren, reflecteren,
feedback geven en ontvangen staan centraal. Door concrete praktijkcasussen te koppelen
aan de te ontwikkelen kennis en vaardigheden, creëren we een optimale transfer van
theorie naar praktijk. Tevens worden leidinggevenden bij het leerproces van de medewerkers
betrokken. Zo zorgen we ervoor dat deelnemers zich zowel tijdens als na het ontwikkeltraject
middels sturing en coaching blijven doorontwikkelen en het geleerde wordt geborgd in de
organisatie. We werken met zelf ontwikkelde, wetenschappelijke en in de praktijk bewezen
leer- en ontwikkelmodellen. De combinatie van ervaring en kennis uit de praktijk, onderzoek
en samenwerking met diverse kennispartners in binnen- en buitenland resulteert in altijd
up-to-date ontwikkeltrajecten die aansluiten op actuele thema’s en wetgevingen.

Trifier
Hoofdstraat 40
5121 JE Rijen
0161 231118
info@trifier.nl

trifier.nl

