Training Intercollegiaal toetsen
verpleegtechnische handelingen
Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij de
professional inzicht en feedback krijgt op zijn handelen. Dit alles om de kwaliteit
van zorg te handhaven of te verbeteren.
In deze training staat de toetsing van verpleegtechnische handelingen centraal.
Hoe zet je intercollegiale toetsing op? Waar moet je rekening mee houden? Wat
kun je als toetser zoal tegenkomen en welke methode gebruik je?
Aan de hand van de meest gangbare verpleegtechnische handelingen oefenen
we het toetsen direct, hiervoor gebruiken we de WACKER- methode. De
deelnemer is naast de aangeboden handvatten voor toetsen ook meteen weer
bekwaam voor een aantal verpleegtechnische handelingen.
De handelingen worden door middel van casuïstiek en met behulp van de
observatielijsten Vilans/Kick, getoetst. De deelnemers gaan met de opgedane
kennis aan de slag om elkaar in een oefensituatie te toetsen.
Duur van de training
De training bestaat uit drie dagdelen voor verpleegkundigen en twee dagdelen
voor verzorgenden.
Voor wie?
Medewerkers van zorginstellingen die in het bezit zijn van een diploma
Verzorgende-IG of Verpleegkunde zijn en intercollegiaal toetsen
verpleegtechnische handelingen als taak hebben.
Programma
Dagdeel 1 ( voor verzorgenden IG en verpleegkundigen)
			• Theorie en casuïstiek van intercollegiaal toetsen aan de hand van de 		
				 WACKER methode.
			• blaasspoelen/katheterspoelen
			• toedienen sondevoeding per pomp en per portie
			• toedienen zuurstof per concentrator
			• blaaskatheterisatie bij de vrouw
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Dagdeel 2 (voor verzorgenden IG en verpleegkundigen)
			• verzorgen van een stoma
			• intramusculair injecteren
			• injecteren insuline subcutaan m.b.v. insulinepen
			• bloedglucosewaarde bepalen d.m.v. een vingerprik
			• subcutaan inbrengen vleugelnaald en toedienen medicijnen
			• ACT zwachtelen
Dagdeel 3 ( alleen voor verpleegkundigen)
			• blaaskatheterisatie bij de man
			• verwisselen van de suprapubisch katheter
			• inbrengen en verwijderen van een maagsonde
			• hechtingen verwijderen
			• verwisselen PEG sonde met ballonfixatie
Bewijs van deelname
De scholing wordt bij, voldoende resultaat en aanwezigheid, afgesloten met een
bewijs van deelname met vermelding van de verpleegtechnische handelingen.
Data
Start twee keer per jaar.
Informatie en aanmelden
Ellen Beringen, e.beringen-vander.linden@mboutrecht.nl.
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