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Indiceren met het Mikzo®

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak als het gaat 
om het toewijzen van zorg op basis van eigen regie en 
zelfredzaamheid. Wijkverpleegkundigen zijn verantwoordelijk 
voor de indicatiestelling binnen de aanspraak wijkverpleging. 
Dit doen zij op basis van het normenkader van de V&VN. 

Hoe maak je deze normen praktisch toepasbaar in de praktijk? 
Steeds meer organisaties zetten het Mikzo® in als classificatie 
voor de dagelijkse zorgverlening. Dit helpt zorg- en 
hulpverleners in thuiszorg bij het identificeren en vastleggen 
van zorgvragen, acties en uitkomsten van zorg. 

In deze online training van in totaal 6 lesuren gaan we in op 
de context van werken in de wijk, het normenkader 
verpleegkundig indiceren en organiseren van zorg in de wijk 
(V&VN). Daarin staan het versterken van zelfredzaamheid en 
regie van de cliënt, domeinoverstijgend werken in de wijk, de 
classificatie Mikzo® en de toepassing in de praktijk, indiceren 
en classificeren met de classificatie Mikzo®en organiseren, 
borgen en faciliteren van zorg in de wijk centraal. We gaan bij 
deze onderdelen ook in op de samenwerking tussen de 
wijkverpleegkundige en het wijkteam.
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Programma

Deel 1 

08.30   uur      Introductie op de training

08.45 uur        Wat is vakbekwaam indiceren?
- normenkader V&VN
- jouw rol als verpleegkundige
- wettelijke kaders en inkoopeisen

09.45 uur   Vragen

10.00 uur   Pauze

10.15 uur   Indiceren met de classificatie Mikzo®
- de theorie met casussen
- indicatie op basis van zelfredzaamheid
- waar let je op als het gaat om de veiligheid

11.10 uur        Vragen en hele korte pauze van 5 minuten 

11.15 uur        De casus in ONS
- hoe zet je de indicatie met het Mikzo® in ONS?
- wat zijn afwegingen?

12.45 uur   Evaluatie, afronding

Deel 2, na een week 

Van 14.00 tot 16.00 uur bespreking van casussen van de cursisten



Meer informatie
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De training vakbekwaam indiceren met de classificatie  
Mikzo® in de ZVW wordt aangeboden voor € 250,- excl BTW 
per deelnemer, in een groep zijn er zes deelnemers.

Iedere cursist krijgt van te voren een digitale cursusmap met 
daarin de methodiek, achtergrondinformatie en voorbeelden 
van indicaties.

Voor meer informatie 
CareNext, Mercurion 26, 6903PZ Zevenaar
www.mikzo.nl / 0316 74 56 34

Aanmelden kan via contact@carenext.nl



contact@carenext.nl 
0316 74 56 34

CareNext 
jouw volgende stap 
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Een zorgplan maken in de WLZ

Verpleegkundigen en EVV hebben een belangrijke taak als het 
gaat om het toewijzen van zorg op basis van eigen regie en 
zelfredzaamheid. Verpleegkundigen en EVV zijn 
verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen de 
aanspraak langdurige zorg. Dit doen zij op basis van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Hoe maak je de eisen uit dit kader praktisch toepasbaar in de 
praktijk? Steeds meer organisaties zetten het Mikzo® in als 
classificatie voor de dagelijkse zorgverlening. Dit helpt zorg- 
en hulpverleners in de langdurige zorg bij het identificeren en 
vastleggen van zorgvragen, acties en uitkomsten van zorg. 

In deze online training van in totaal 6 lesuren gaan we in op 
de context van werken in de langdurige zorg op basis van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarin staan het versterken 
van zelfredzaamheid en regie van de cliënt, de classificatie 
Mikzo® en de toepassing in de praktijk, indiceren en 
classificeren met de classificatie Mikzo®en organiseren, 
borgen en faciliteren van zorg centraal. We gaan bij deze 
onderdelen ook in op de samenwerking tussen de 
verpleegkundigen, verzorgenden en de behandelaars.
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Programma

Deel 1 

08.30   uur     Introductie op de training 

08.45 uur       Hoe maak je een zorgplan in de WLZ?
- Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
- jouw rol als verpleegkundige
- samenwerken

09.45 uur 

10.00 uur 

10.15 uur 

  Vragen

  Pauze

  De classificatie Mikzo®
- de theorie met casussen
- indicatie op basis van zelfredzaamheid
- waar let je op als het gaat om de veiligheid

11.10 uur        Vragen en hele korte pauze van 5 minuten 

11.15 uur        De casus in ONS
- Het zorgplan met het Mikzo® in ONS
- wat zijn afwegingen en dilemma's?

12.45 uur   Evaluatie, afronding

Deel 2, na een week 

Van 14.00 tot 16.00 uur bespreking van casussen van de cursisten



Meer informatie

5

De training Zorgplan maken met de classificatie Mikzo® in de 
WLZ wordt aangeboden voor € 250,- excl BTW per 
deelnemer, in een groep zijn er zes deelnemers.

Iedere cursist krijgt van te voren een digitale cursusmap met 
daarin de methodiek, achtergrondinformatie en voorbeelden 
van indicaties.

Voor meer informatie 
CareNext, Mercurion 26, 6903PZ Zevenaar
www.mikzo.nl / 0316 74 56 34

Aanmelden kan via contact@carenext.nl



contact@carenext.nl 
0316 74 56 34

CareNext 
jouw volgende stap 
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Een geriatrisch revalidatieplan

Het maken van een geriatrisch revalidatieplan is maatwerk. Je 
maakt het plan met alle betrokkenen met het doel om 
iemand weer zo zelfredzaam te maken dat hij of zij weer thuis 
kan functioneren.

Steeds meer organisaties zetten het Mikzo® in als classificatie 
voor het opstellen van een geriatrisch revalidatieplan. Het is 
mogelijk om de doelen, de acties en uitkomsten van zorg 
goed onderbouwd vast te stellen. 

In deze online training van in totaal 6 lesuren gaan we in op 
de context van de geriatrische revalidatiezorg. Daarin staan 
het versterken van zelfredzaamheid en regie van de cliënt, 
indiceren en classificeren met de classificatie Mikzo®en 
organiseren, borgen en faciliteren van revalidatiezorg 
centraal. We gaan bij deze onderdelen ook in op de 
samenwerking tussen de verpleegkundigen, verzorgenden, de 
mantelzorgers en de behandelaars.
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Programma

Deel 1 

08.30   uur     Introductie op de training 

08.45 uur       Het geriatrisch revalidatieplan
- de wettelijke kaders
- jouw rol als verpleegkundige
- samenwerken

09.45 uur 

10.00 uur 

10.15 uur 

  Vragen

  Pauze

  De classificatie Mikzo®
- de theorie met casussen
- indicatie op basis van zelfredzaamheid
- waar let je op als het gaat om de veiligheid

11.10 uur        Vragen en hele korte pauze van 5 minuten 

11.15 uur        De casus in ONS
- Het geriatrische revalidatieplan met 

het Mikzo® in ONS
- wat zijn afwegingen en dilemma's?

12.45 uur   Evaluatie, afronding

Deel 2, na een week 

Van 14.00 tot 16.00 uur bespreking van casussen van de cursisten



Meer informatie
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De training een geriatrisch revalidatieplan maken met de 
classificatie Mikzo® wordt aangeboden voor € 250,- excl 
BTW per deelnemer, in een groep zijn er zes deelnemers.

Iedere cursist krijgt van te voren een digitale cursusmap met 
daarin de methodiek, achtergrondinformatie en 
voorbeelden van indicaties.

Voor meer informatie 
CareNext, Mercurion 26, 6903PZ Zevenaar
www.mikzo.nl / 0316 74 56 34

Aanmelden kan via contact@carenext.nl



contact@carenext.nl 
0316 74 56 34

CareNext 
jouw volgende stap 
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Mikzo®leren

Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ligt ten grondslag 
aan de Mikzo®methode. Daarmee kunnen 
zorgmedewerkers en behandelaars methodisch werken 
met SMART doelen. Met het Mikzo® is het heel goed 
mogelijk om multidisciplinair te werken, met een grote rol 
voor de verpleegkundigen en verzorgenden om samen 
met de cliënt en de behandelaars het zorgplan actueel te 
houden.

Werkprocessen
Methodisch werken met het Mikzo® vraagt om het 
optimaliseren van de werkprocessen. CareNext werkt 
hierbij nauw samen met de leveranciers van de ECD's.

Mikzo®leren
Het werken met het Mikzo® sluit aan bij de kennis van de 
zorgmedewerkers en is snel aan te leren. Hiervoor heeft 
CareNext digitaal materiaal beschikbaar. Als extra 
diensten zijn er train-de-trainer modules, themamodules, 
kennisclips en een audit-instrument.
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Mikzo®leren basis

Het Mikzo® is de classificatie die heel goed past bij het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze classificatie is  
passend voor de verpleeghuiszorg, de thuiszorg en de 
GRZ. Het dossier reist mee met de cliënt.

Mikzo®leren basis 

- advies over methodisch werken

- instructiemateriaal voor het werken met het Mikzo®

- deelname aan de Ontwikkeltafel

Een zorgorganisatie kan het Mikzo® inzetten na het 
aangaan van een Mikzo® gebruikersovereenkomst. 
Daarmee krijgt de zorgorganisatie het recht op het 
gebruik van het merk en de copyrights. Mikzo®leren 
basis is inbegrepen bij de overeenkomst.

Extra 

- Een digitale module Werken met het Mikzo®

- Twaalf digitale themamodules met het Mikzo®

- Toegang tot de CareNext-app met het Mikzo®

- Audit op het methodisch werken met het Mikzo®

- Online trainingen voor het werken met het Mikzo®



Mikzo®leren extra 
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De extra support is beschikbaar voor iedere zorgorganisatie 
die met een classificatiesysteem werkt.

Online modules
Voor het werken met een classificatie zijn er geaccrediteerde 
online trainingen: een online train-de-trainermodule van drie 
lesuren en een online train-de-trainer module (tevens de 
module indiceren) van zes uren. 

E-learning
Een online module voor het werken met een classificatie in 
het elektronische cliëntendossier.

Themamodules

Met de twaalf online themamodules kunnen verzorgenden, 
verpleegkundigen, behandelaars en mantelzorgers hun kennis 
bijhouden en vergroten. Bij deze modules wordt er een app 
meegeleverd met korte kennisclips over alle onderwerpen die 
relevant zijn in de ouderenzorg.

Borging
CareNext heeft Mikzo®check voor het uitvoeren van een 
check om het methodisch werken met het Mikzo® te meten 
en verbeterpunten op te sporen.  

Voor meer informatie of een aanbod:
CareNext, Mercurion 26, 6903PZ Zevenaar
www.mikzo.nl / 0316 74 56 34



contact@carenext.nl 
0316 74 56 34

CareNext 
jouw volgende stap 


