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Bettery GG/ZZ Leergang 
Visie: “éérst GG, zo nodig ZZ” 
De door Bettery ontwikkelde GG/ZZ-visie is richtinggevend in de opleiding: naar een complementair aanbod 
voor gezondheid en ziekte. We stimuleren gezondheid en gedrag (GG) gericht op plezier en ambitie. Informele 
en formele systemen rondom de persoon ondersteunen dit proces. Wanneer expertise of zorg (ZZ) nodig is, 
sluit deze op GG aan.  
 
Missie: naar GG/ZZ-professionaliteit 
Iedere hulpverlener in medisch en sociaal domein levert professionele ondersteuning van gezondheid en 
gedrag op basis van een persoonlijke benadering en wetenschappelijke kennis. Eerst gericht op waarden en 
zingeving van de hulpvrager, daarna op activatie. Indien nodig vindt toevoeging van sociale of medische zorg 
plaats. 

 
Opbouw GG/ZZ Leergang 

 2 dagen scholing 
 1 dagdeel ter afronding en borging persoonlijke en systeemontwikkeling 
 Een blended leren traject met gebruik van het online (Bettery) Academy portaal 
 Er wordt aangeraden om 2x intervisie te hebben met de geschoolde groep 

 
Na de leergang weet je... 

 Het denkkader, de meerwaarde en heb je ervaring met de GG/ZZ-filosofie 
 Concept ervaren gezondheid, de GG/ZZ-aanpak en de ICF 
 Hoe je kunt aansluiten bij de cliënt, hoe je je houding kunt variëren per fase in het GG/ZZ-

gespreksmodel               

 
Kun je... 

 De GG/ZZ-visie en het GG/ZZ-gespreksmodel gebruiken in je eigen praktijk         
 Door in de praktijk te oefenen en door de ‘doen, ervaren, feedback, groei cirkel’ te doorlopen jezelf en 

je intervisiegroep verder ontwikkelen 
 Werken aan de systeemverandering 

 
Doe je... 

 Je werk persoonsgericht 
 Je gebruikt het GG/ZZ-gespreksmodel 
 Je maakt gebruik van Bettery Academy portaal voor reflectie en ontwikkeling met de deelnemers en 

de experts 
 

En levert het je op dat... 
 Je cliënten behouden hun eigen regie en zijn verantwoordelijk voor hun gedrag 
 Cliënten zijn geactiveerd en hebben de focus op zin, ze gaan ergens naar toe, willen meer van iets 
 Cliënten maken minder gebruik van de eerste en tweedelijnszorg en gebruiken hun netwerk en hun 

eigen kracht 
 Je cliënten ervaren invloed en doen activiteiten passend bij hun waarden 
 Je ervaart samen met je cliënt dat jullie het goede doen 
 Je ervaart nog meer plezier en energie in het werk 
 Je ervaart je werk als nog zinvoller 
 Je bent verbonden en onderdeel van het grote geheel, de community op het Bettery Academy portaal 

en daarmee verbonden aan een levenslang leren 
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Ervaringen van Deelnemers  
Huisarts: “Wat had ik nog te leren als ervaren huisarts en opleider? We doen het toch al...? Tóch is dit 
een volstrekt nieuw paradigma!”. 
 
POH-er: “Het schuurt, het raakt en ik wil meer!” 
 
Paramedici: “De leergang heeft mij handvatten gegeven om bewuster te worden van mijn handelen en de 
leren van anderen en hun ervaringen” 
 
 
Voor de volgende beroepsgroepen hebben wij accreditatie:  

 Huisartsen (ABC 1) voor 18 punten  
 Praktijk POH (NVVPO) voor 12 punten  
 Verpleging en verpleegkundige (VNVN) voor 18 punten  
 Paramedici (ADAP) voor 18 punten    
 Apothekers (SANA) voor 16 punten 
 Doktersassistenten (KABIZ) voor 16 punten 
 Fysiotherapeuten (CKR/KRF) accreditatie aangevraagd / (SKF) voor 21 punten 
 Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 22,5 punten 
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