Educatie

Omaha System
implementeren
Vijf tips van Karen Martin, één van de grondleggers
van het Omaha System.
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Zorg voor VOLDOENDE INFORMATIE
over het doel en de opzet van de classificatie
voor uw hele organisatie. Bied dit gedoseerd aan.
Medewerkers die voorafgaand aan een workshop
al iets van Omaha System weten, pakken de logica
van het systeem en de meerwaarde voor hun
eigen handelen sneller op.

Start met workshops in kleine groepen.
Medewerkers pakken het sneller op als zij zelf
aan de slag gaan met CASUISTIEK .

Als u Omaha System inbouwt in uw ICT, controleer
dan vooraf of de medewerkers met deze ICT
overweg kunnen. Zorg eventueel voor een
ICT-OPFRISCURSUS . Ga er niet vanuit dat
iedereen het werken met laptops en mobiele
devices onder de knie heeft.

Kies voor een GEFASEERDE AANPAK .
Begin met een pilotgroep en breidt langzaam uit
naar de rest van uw organisatie. Trek minimaal
een half jaar uit voor de implementatie van
Omaha System. Er zijn altijd ‘early adaptors’ en er
is altijd weerstand. Zet de early adaptors in om
de anderen te coachen.

Zorg voor GOEDE COMMUNICATIE .
Zend niet alleen informatie over Omaha System,
maar ga vooral in gesprek over methodisch
werken en de veranderingen.

Het Omaha System is een classificatiesysteem voor de gezondheidszorg. Aan de hand van deze systematiek maken zorgverleners duidelijk welke zorg zij aan cliënten verlenen, waarom zij dat doen en wat de resultaten zijn. Het Omaha System biedt eenduidigheid,
houvast en structuur. Niet alleen voor zorgverleners, maar ook voor cliënten en mantelzorgers. Om te kunnen werken met het Omaha System, hebben zorgverleners kennis en vaardigheden nodig. TCG biedt hiervoor cursussen en trainingen in diverse vormen:
standaard e-learning, maatwerk e-learning, klassikaal onderwijs of een blended variant. Voor de klassikale trainingen werkt TCG nauw samen met ZorgvoorKennis. Het opleidings- en trainingsmateriaal sluit aan bij de verschillende niveaus.
‘Het Omaha System ondersteunt de professionalisering van de (wijk)verpleegkundige.’ – Jennie Mast, Projectleider Omaha System – Vilans | Kenniscentrum voor langdurende zorg
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