Training verpleegtechnische
handelingen
Als zzp’er of werknemer in de zorg ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit
van de zorg die je verleent. Als je voorbehouden of risicovolle handelingen
uitvoert, moet je bevoegd en bekwaam zijn. Goede na- en bijscholing is daarbij
van belang. Na het volgen van deze training en doorlopen van de oefenstations is
jouw kennis over voorbehouden en risicovolle handelingen opgefrist en op peil.
Tijdens het oefenen werk je in groepjes en wissel je steeds van werkstation. Je
maakt hierbij gebruik van Vilans/Kick-protocollen. De docent observeert en geeft
waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. Er is tijd en ruimte
om ervaringen uit te wisselen.
Duur van de training
De training bestaat uit drie dagdelen voor verpleegkundigen, twee dagdelen voor
verzorgenden. De trainingen kunnen ook apart gevolgd worden.
Voor wie?
Medewerkers van zorginstellingen die in het bezit zijn van een diploma
Verzorgende-IG of Verpleegkunde.
Programma
Dagdeel 1 (voor verzorgenden IG en verpleegkundigen)
		 • toedienen medicatie; per inhalator, vernevelen, oog-en oordruppels,
				 transdermale toediening, zetpil/klysma
		 • 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 2 keer per jaar.
Mogelijkheid voor een acute training
Er kan acuut behoefte zijn aan training van een verpleegtechnische handeling
binnen een zorgteam. Bijvoorbeeld omdat een zorgvrager uit het ziekenhuis komt.
De medewerkers hebben dan behoefte aan een opfrissen van kennis en
vaardigheid. De docent geeft een scholing van ongeveer twee uur over één
verpleegtechnische handeling. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van een PICC
lijn of het verzorgen en verwisselen van een PEG sonde.
Informatie en aanmelden
Ellen Beringen, e.beringen-vander.linden@mboutrecht.nl.
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