
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module:  Methodiek van probleemanalyse mbv 

EASYcare Instrument 
 
Het Easycare Instrument is de Nederlandse versie van het internationale instrument EASYcare. Het 
inventariseert de behoeften op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn van de oudere en zijn 
mantelzorger en biedt uitdrukkelijk ruimte voor inbreng van de oudere zelf. 
 
Aan de hand van casuïstiek doorloopt u in één dag het proces van gegevens verzamelen tijdens 
een huisbezoek met behulp van het Easycare Instrument tot aan het maken van een 
zorg(behandel)plan. Hierbij is aandacht voor de observatie van, en communicatie met, de oudere 
en zijn naasten. De samenwerking met de huisarts is ook essentieel onderdeel van dit proces.  
 
Wat levert deze scholing u op? 
Na deze scholing… 

 …kunt u een geriatrische anamnese afnemen volgens de EASYcare-diagnostiek methodiek; 
 …kunt u bewuster de informatie van de oudere actief integreren met uw observaties; 
 …kent u de methodiek van probleemanalyse, het belang van prioriteiten, het vaststellen 

van een (zorg)diagnose, het kunnen samenvatten van de situatie en het opstellen van een 
zorgplan; 

 …weet u welke problemen en beïnvloedende factoren een rol kunnen spelen bij de 
kwetsbare oudere, hoe deze met elkaar interfereren en welke interventies er mogelijk zijn 
om zorg op maat te kunnen leveren; 

 …erkent u het belang van onderlinge afstemming met betrokken hulpverleners en kent u de 
mogelijkheden van zorgcoördinatie (sociale kaart); 

 …bent u goed voorbereid om huisbezoeken met EASYcare te gaan uitvoeren. 
 
Voor wie? 
Voor wijk- en praktijkverpleegkundigen niveau 5, praktijkondersteuners, casemanagers en 
ouderenadviseurs. 
Om optimaal rendement te hebben van deze scholing, dient er bij de deelnemer voorkennis te zijn 
over de meest voorkomende geriatrische problemen. We adviseren om  de module Geriatrische 
reuzen in de 1e lijn voorafgaand aan deze module te volgen. 
 
De modules Geriatrische reuzen in de 1e lijn en de module die we in deze flyer beschrijven zijn 
samen de voorbereidende modules op de module ‘Competent in het gebruik van Easycare 
Instrument m.b.v. coaching’ . Daarin krijgt u op individueel niveau feedback op huisbezoeken die u 
zelf uitgevoerd heeft. Zie voor meer informatie de flyer van deze coachingsmodule.  
 
Werkvorm 
De scholing wordt aangeboden in de vorm van een interactieve workshop waarbij kennisvergaring, 
praktische oefening en groepsgesprek elkaar afwisselen. Ter voorbereiding verwachten we van u 
dat u als huiswerk het Easycare Instrument met de handleiding leest. Dit is een studiebelasting van 
ongeveer drie uur. 
 
 
 
 
 

http://www.zowelnn.nl/files/Coaching.pdf


 
 
 
Groepsgrootte 
De groepsgrootte kan variëren van 7 tot 15 deelnemers. 
 
Duur 
De scholing duurt van 9.30 tot 16.00 uur,  inclusief lunch en koffiepauze. 
 
Accreditatie 
De scholing is geaccrediteerd voor 6 punten in het Kwaliteitsregister V&V. 
 
Certificaat 
Wanneer u naast deze module ook de modules ’Geriatrische reuzen’ en ‘ Competent in het gebruik 
van Easycare Instrument m.b.v. coaching’  volgt, ontvangt u het certificaat EASYcare Competent. 
Het certificaat EASYcare Competent is een keurmerk: het geeft aan dat u vaardigheden heeft in het 
afnemen van een assessment bij kwetsbare ouderen, inclusief de probleemanalyse en het opstellen 
van een zorgplan.  
U ontvangt een certificaat, wordt opgenomen in ons register EASYcare Competent en u kan gebruik 
blijven maken van de digitale netwerkomgeving Blackboard. Tevens wordt u automatisch lid van 
het netwerk EASYcare. Vanuit dit netwerk wordt u jaarlijks een symposium aangeboden waarin u 
op de hoogte gehouden wordt van nieuwe ontwikkelingen. Klik hier voor een publicatie over de 
eerste 100 gecertificeerden. 
 
Waar 

 Bij de open inschrijving vindt de scholing in Nijmegen plaats. 
 Bij incompany-aanvragen is de locatie in overleg.  

 
Kosten 

 Open inschrijving: € 220,00 per persoon. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. 
 Incompany: in overleg. 

 
Aanmelden 
U kunt zich digitaal aanmelden via de website van de Radboud Zorgacademie. Dat kan tot uiterlijk 
4 weken voor aanvang van de scholingsmodule.  
 
Klik hier voor aanmelden. 
 
Wanneer de training geen doorgang mocht vinden vanwege onvoldoende aanmeldingen, ontvangt 
u daarover uiterlijk 4 weken voor aanvang bericht. 
 
Annuleren 
Bij annulering tot en met de sluitingsdag worden geen kosten in rekening gebracht.  Bij annulering 
na sluitingsdag van de voorinschrijving is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.  
 
Meer informatie 
Voor vragen met betrekkingen tot inschrijvingen of maatwerktrajecten kunt u bellen naar het 
secretariaat van de Radboud Zorgacademie, 024-3618859 of via de mail naar sb@rz.umcn.nl. 
Voor specifieke inhoudelijke vragen over Easycare mailen naar Easycare@umcn.nl. 
 
 

http://www.zowelnn.nl/nieuws-en-agenda/archief/nieuwsbericht/46/Easycare+Competent%3A+103+gecertificeerden
http://bns.meldmijaan.nl/
mailto:Easycare@umcn.nl

