
3-daagse training Coaching 
POH leefstijl Module 1

 



POH: voor alle praktijkondersteuners die effectiever met 
leefstijl, gezondheid en preventie aan de slag willen.

Verpleegkundigen: voor alle verpleegkundigen die een 
effectiever en leuker gesprek met hun patiënten over 
leefstijl willen voeren.

Doelgroep

 
 
 
 



Wat leer je? De 3-daagse training Coachende grondhouding is 
module 1 van de 10-daagse training POH leefstijl. Deze module is 
los te volgen en je leert hoe je in korte tijd een meer motiverend 
gesprek over leefstijl kunt voeren. Samen met de andere 6 
modules leer je veel over alle aspecten van de leefstijl zoals 
voeding, beweging, stress en slaap. Maar je oefent ook de 
vaardigheden om in de korte tijd die er is, samen met je patiënt 
de eerste stappen te zetten naar een gezondere leefstijl. 

Wat leer je in de 3-daagse training? Een coachende manier van 
gespreksvoering zorgt voor een beter contact met je patiënt. En 
leert hem of haar ook meer zelf verantwoordelijkheid te pakken 
voor zijn of haar gezondheid. En dit maakt je werk veel leuker!

 
 



Je gaat jezelf leren coachen op leefstijldoelen vanuit de visie dat je 
pas een ander kan coachen als je jezelf kan coachen.
Je leert diverse gesprekstools gebruiken zoals het leefstijlroer en 
de IPH-tool
Je oefent het voeren van gesprekken met de IPH-tool en het 
Leeftijlroer
Je leert de regie houden over leefstijlgesprekken
Je herkent de diverse fasen in een leefstijlgesprek
Je leert omgaan met weerstand
Je kan gesprekken eindigen met het formuleren van concrete 
stappen die je samen met de patient formuleert.
Je kent de diverse fasen van gedragsverandering
Je leert reflecteren
Je gaat aan de slag met een oefencoachee.

Module 1: De coachende grondhouding (3 lesdagen) 



18 contacturen.
Gemiddeld 45 uur zelfstudie (4-5 uur per week).

Moduletoets: Iedere module wordt afgesloten met een toets.

Accreditatie wordt per module aangevraagd bij de NVvPO en 
V&VN

Studiebelasting

Toetsing

Accreditatie

Locatie en kosten
HNK in Ede
891 euro
Docent
Marjan Hulshof
Data
Les 1 7 maart 2023
Les 2 4 april 2023 
Les 3 9 mei 2023 



Meer informatie

Meer info >>

Aanmelden

Meld je aan voor module 1 >>

Contact

mail >>

of bel 06 82 84 32 66

https://avleg.nl/modules-poh-leefstijl/
https://avleg.nl/product/3-daagse-module-coachende-grondhouding-poh-leefstijl/
mailto:info@avleg.nl

