E-learnings SMR voor zorgverleners

Afkortingen: SMR= stoppen met roken, VBA=very brief advice/kort stopadvies, MGV=motiverende gespreksvoering
Tabel 1 – Beschikbare e-learnings
1

Soort
E-learning

Thema
SMR advies

Doelgroep(en)
Zorgverleners

Duur
1,5
uur

2

E-learning

SMR

Huisartsen, AIOS,
POH

1 uur

3

Nascholing

SMR

(Huis)artsen/
zorgverleners

2 uur

Richtlijn behandeling
tabaksverslaving, deskundigen,
casus

Gratis voor
leden

4

E-learning

SMR (Rookvrije
Start)

Alle zorgverleners
die gesprekken
voeren met
(aanstaande) ouders

4 uur

Addendum Behandeling van
tabaksverslaving en SMR
ondersteuning zwangere
vrouwen, risico’s van roken
vóór, tijdens en na de
zwangerschap, derdehands
roken, casussen, MGV en
doorverwijsmogelijkheden

€25

5

E-learning

Begrijpelijk
Communiceren
(Rookvrije Start)

Alle zorgverleners
die gesprekken
voeren met
(aanstaande) ouders

2 uur

Belang van begrijpelijke
communicatie, herkennen van
beperkte
gezondheidsvaardigheden, tips
voor begrijpelijke
communicatie in een SMRgesprek, inzetten van
beeldverhalen en CO-meter

€15

https://www.trimbo
s.nl/aanbod/webwi
nkel/product/af178
0-e-learningbegrijpelijkcommuniceren

Verdieping
op ‘SMR
Rookvrije
Start’

Inhoud
SMR gesprek/advies,
doorverwijzen naar begeleider,
risico’s roken en verslaving,
VBA, uitgebreider gesprek,
oefenen met interactieve
video’s
Kennis over derdehands roken,
gevolgen van roken,
medicamenteuze
ondersteuning, zwangerschap,
e-sigaret en MGV

Prijs
Gratis

Gratis voor
leden
(Niet-leden
€ 24,65)

Link
https://www.trimbo
s.nl/aanbod/webwi
nkel/af1947-hetstoppen-metrokenadvies-hoegeef-ik-dat/
https://www.nhg.or
g/winkel/producten
/stoppen-metroken-pin-2304a
https://www.medis
chcontact.nl/kenniscarriere/nascholing/
nascholing/stoppenmet-roken-1.htm
https://rookvrijestar
t.rokeninfo.nl/elearning

6

Leertraject

Rookvrije
organisatie

Medewerkers/zorgp
rofessionals

2 uur

Tabaksgebruik, rookvrije
zorgorganisatie en uitdragen
rookvrij-beleid,
tabaksverslaving en
behandeling

Gratis in 2021

https://ggzecademy
.nl/product/rookvrij
e-ggz/

7

Module

MGV GGZ

Zorgverleners in
GGZ setting

4 uur

Betekenis van MGV in GGZ:
engageren, focussen, evoceren
en plannen

Gratis voor
leden

8

Leertraject

MGV voor
mensen met een
licht
verstandelijke
beperking (LVB)

Zorgverleners in
GGZ/LVB setting

2 uur

MGV, processen van
verandering

Gratis voor
leden

MGV bij mensen
die begeleid
wonen

Hulpverleners,
persoonlijke en
woonbegeleider in
begeleid wonen
setting

4 uur

MGV, processen herkennen

Gratis voor
leden

https://ggzecademy
.nl/product/motiver
endegespreksvoering-1/
https://ggzecademy
.nl/product/motiver
endegespreksvoering-bijclienten-met-eenlvb-leertraject/
https://ggzecademy
.nl/product/motiver
endegespreksvoeringvoor-de-ribw/

Rookstop
Coaching

Fysiotherapeuten

5 uur

Theoretische informatie
omtrent tabaksproducten en
tabaksverslaving
*Onderdeel cursus en
praktijkbijeenkomst

€110 excl. BTW

Verdieping
op ‘MGV
GGZ’
9

Leertraject
Verdieping
op ‘MGV
GGZ’

10

E-learning

https://chronischzor
gnet.nl/nl/therapeu
t/scholing/cursusrookstopcoaching/al
gemene-informatie

11

E-learning

Kennis en
achtergrond
tabaksverslaving

12

E-learning

VBA

13

E-learning

Rookvrij maken
van
zorgorganisaties
(GGZ)

14

Instructiefilm

VBA

Huisarts, specialist,
apotheker,
praktijkondersteune
r, verpleegkundige
(Huis)artsen/
zorgverleners

3 uur

Huidige wetenschappelijke
kennis en achtergronden van
tabaksverslaving

Gratis

1 uur

Drie specialisten bespreken
toepassing VBA d.m.v.
slides/video’s

Gratis

Zorgprofessionals
(ook medewerkers)
in ggz en
verslavingszorg,
toepasbaar voor alle
zorgsectoren
Behandelaren
Martiniziekenhuis
bij Verslavingszorg
Noord Nederland en
UMCG

2 uur

Ondersteuning bij rookvrij
maken van de zorginstelling

Gratis in 2021

15
min

Aanleren van VBA

Gratis

https://www.pfizer.
nl/nascholing/uwproblemen-gaanrook-op-20
https://www.pfizer.
nl/nascholing/verybrief-advice-levenredden-30seconden
https://ggzecademy
.nl/product/rookvrij
e-ggz/

https://www.youtu
be.com/watch?v=iN
RVFQ30Ao0&featur
e=youtu.be

