Verplegende en verpleegtechnische handelingen
Scholingstraject voor volwassenen
Crebo K0119

Intro
Werk je als beroepskracht in de sector zorg en welzijn en wil jij je begeleidende taken combineren met verplegende en
verpleegtechnische handelingen op mbo 4 niveau? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Inhoud
Voor het welzijn van de cliënt is het van groot belang dat verplegende en verpleegtechnische handelingen op een
verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Vanuit de wet BIG worden er duidelijk omschreven eisen gesteld aan
zorgverleners die deze verplegende en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Wanneer je deze cursus hebt gevolgd,
kun je breder worden ingezet in het werkveld. De cursus is ook geschikt voor beroepsbeoefenaren Maatschappelijke Zorg
(niveau 4).
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a. gewijzigd.
Heb je een oud diploma Verzorgende, dan mag je je na het afronden van dit keuzedeel Verzorgende IG noemen.
Tijdens de cursus verdiep je je in de theorie rond verpleegtechnische handelingen. Dit bestaat uit het verzamelen van
gezondheidsgegevens, het verwerken van de gegevens in het ondersteunings- of zorgplan, het onderkennen van
dreigende en bestaande gezondheidsproblemen, het bieden van passende zorg, het uitvoeren van verpleegtechnische
handelingen en het evalueren en vastleggen van de zorgverlening. Als voorbereiding op de contacturen verdiep je je in de
theorie, o.a. via e-learning. Tijdens de lesdagen oefen en toets je de verplegende en verpleegtechnische handelingen en is
er ruimte voor verdieping op de theorie. De cursus kan ook op de locatie van een instelling of organisatie worden gegeven
(in company). In overleg kunnen er dan vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd. Ook is het
mogelijk om losse delen van deze training te volgen.
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Wetgeving en beroepscode, observeren en rapporteren,
hygiëne-en veiligheidsrichtlijnen, methodisch werken en klinisch redeneren, anatomie, fysiologie en pathologie, medicijnen
checken, registreren, distribueren, medisch rekenen, steriele mosters, medicatie toedienen, wondverzorging, ACT
zwachtelen, injecteren, diabetes, toedienen zuurstof en rekenen met zuurstof, stoma verzorgen, suprapubisch katheter
verzorgen, blaasspoelen, verzorgen van een blaaskatheter van de man en vrouw, inbrengen blaaskatheter bij de vrouw,
maagsonde/Sondevoeding / PEG, risicosignalering, eerste hulp bij verwondingen, vergiftiging, verslikken, verstikken,
ademstilstand en circulatiestilstand en palliatieve en terminale zorg.
Dit is een keuzedeel. Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming
naar een eventuele vervolgopleiding. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Meer informatie over
dit keuzedeel.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Drachten nader te bepalen
Leeuwarden nader te bepalen
Lelystad 14-9-2022
Sneek 15-09-2022

Toelating
Je kunt deelnemen aan deze cursus wanneer je in het bezit bent van minimaal een (oud) diploma verzorgende en/of
maatschappelijke zorg (niv. 4) en een relevante werkplek hebt. De cursus start bij voldoende deelname en kan worden
samengevoegd met een andere vestiging.

Studielast
Studieduur

5 tot 6 maanden

Leeruren

12 dagdelen scholing van 3,5 uur
Ieder dagdeel e-learningsmodules en zelfstudie opdrachten ter voorbereiding op de
scholingsdag.

Stage

circa 16 uur per week

Lesmoment

nader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij incompany trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

€ 1.225,00

Lesmateriaal:

inclusief

Verbruiksmateriaal:

inclusief

Examenkosten:

inclusief

Totaalprijs:

€ 1.225,00

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:
Subsidies voor deze opleiding
Subsidie: STAP-budget
Subsidie: Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Check hier alle subsidiemogelijkheden

Examen
De cursus wordt geëxamineerd door middel van een gedragsbeoordeling, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Diploma
Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt
geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

