
Zorg Zaken Groep Opleidingen en Workshops 

 

 

Opleidingskalender  
 

 
Workshop Wet zorg en dwang 

 

 
De onvrijwillige zorg is nu geregeld in de Bopz, deze wordt 

vervangen door de Wet zorg en dwang. In de workshop wordt 

uitgebreid ingegaan op de verplichtingen, het stappenplan, 

procedures, en de do's en dont's van deze nieuwe wet. 

 

 

• donderdag 16 mei 2019 
• dinsdag 18 juni 2019 
• donderdag 24 oktober 

2019 

 
Opleiding Actualiteiten wet- en 

regelgeving in de zorg 

 

 
In deze opleiding informeren onze juristen u over alle 

wijzigingen in wet- en regelgeving. Wat zijn de gevolgen voor 

de zorgaanbieder. In een dag bent u weer helemaal op de 

hoogte van de laatste en de komende wijzigingen. U ontvangt 

een handige naslagbundel. 

 

 

• dinsdag 25 juni 2019  
• donderdag 10 oktober 

2019 

 

 
Opleiding gezondheidsrecht 

 

 
In deze ééndaagse opleiding worden de cursisten 

geïnformeerd over alle belangrijke aspecten van de wet- en 

regelgeving voor de zorgaanbieder. U weet waar u aan moet 

voldoen en wat de eisen zijn. U ontvangt daarnaast een handig 

naslagwerk met een overzicht van alle relevante wetgeving.  

 

• dinsdag 11 juni 2019 
• woensdag 18 september 

2019 

 

https://zorgzakengroep.nl/workshopwzd/
https://zorgzakengroep.nl/opleidingen/actualiteiten-wet-en-regelgeving/
https://zorgzakengroep.nl/opleidingen/actualiteiten-wet-en-regelgeving/
https://zorgzakengroep.nl/opleidingen/opleiding-gezondheidsrecht/


 

 

In Company workshop op maat 

Onze opleidingen en workshops zijn zeer geschikt voor een in company opleiding. Met u stellen we vast hoe en wat we aan de orde 
gaan stellen. Maatwerk, voor het hoogste resultaat. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Aanmelden/vragen  

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website of door contact op te nemen met ons op telefoonnummer 053 - 

4345490. Ook beantwoorden we graag uw eventuele vragen.  

 

Over Zorg Zaken Groep opleidingen 

De juristen van Zorg Zaken Groep ondersteunen zorgaanbieders op juridisch gebied. We hebben daarnaast al tal van opleidingen 

en workshops ontwikkeld en zijn we universitair docent gezondheidsrecht. 

De tevredenheid over onze opleidingen en workshops is hoog, een gemiddelde score van 8,7! Deze hoge score is vooral 
gebaseerd op de toegankelijk manier van doceren, we leggen in normale mensentaal de theorie uit. Daarnaast zoeken we altijd de 
verbinding naar de zorgaanbieder en de toepasbaarheid voor de eigen organisatie. 
 
 
 
 
   

    

 

Zorg Zaken Groep 
Ariënsplein 2 
7511 JX Enschede 
Telefoonnummer: 053 - 4345490 
E-mail: info@zorgzakengroep.nl 
 

https://zorgzakengroep.nl/contact/
mailto:info@zorgzakengroep.nl

