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Werkwijze verpleegkundige handelingen
Alle studenten moeten voorafgaand aan de uitvoering in de praktijk de eerste drie stappen
van de skillslabmethodiek hebben laten zien (oriëntatie-, demonstratie- en oefenfase). In de
praktijk wordt de vaardigheid door de begeleider in de praktijk afgetekend als de student de
vaardigheid zelfstandig, volgens protocol/ richtlijnen kan uitvoeren bij een zorgvrager. De
student heeft dit dan minimaal 2x laten zien.
De student werkt aan de basisvaardigheden in het eerste leerjaar. Vanaf leerjaar twee
worden verpleegtechnische vaardigheden aangeleerd, waaronder voorbehouden
handelingen. Achter de voorbehouden handelingen staat een *.
In overleg met school mag de student een vaardigheid ook in de BPV starten, maar volgt ook
daar de stappen van de skillslabmethodiek. Wanneer dezelfde vaardigheid op school wordt
aangeboden neemt de student ook aan dit lesprogramma deel .
De student moet voor 100% van alle verpleegtechnische vaardigheden een
startbekwaamheid behalen. Voor enkele vaardigheden betreft dit alleen een theoretische
startbekwaamheid. Dit is op de kaart aangegeven.
De vaardigheden die de student niet zelfstandig heeft kunnen uitvoeren in de praktijk moet
hij binnenschools aantonen in een simulatie situatie. Voordat de student gaat beginnen met
het examen Verpleegtechnische handelingen, moeten alle verpleegtechnische vaardigheden
behaald zijn.
Optioneel: Vrije-keuze vaardigheden die niet aan het kwalificatiedossier gekoppeld zijn en
vaardigheden die niet standaard in de opleiding worden aangeboden
Verpleegkundig rekenen: je moet aantonen dat je kennis en vaardigheden hebt om vlot en
nauwkeurig verpleegkundig te kunnen rekenen.

Vaardigheden
VZ

Er is aangetoond dat de
demonstratie/oefenfase is
doorlopen

Er is aangetoond dat de
vaardigheid 2x zelfstandig door
de student volgens protocol /
richtlijnen is uitgevoerd bij een
zorgvrager

Handtekening instructeur:

Datum en handtekening
begeleider in de praktijk /
instructeur:

Basisvaardigheden
Handen wassen

Beschermende maatregelen bij
uitscheidingsproducten/
isolatieverpleging
Aantrekken steriele
handschoenen
(wordt afgetekend bij
katheteriseren blaas)
Bed opmaken

Bed opmaken met hulpmiddelen

Aan en uitkleden van een
zorgvrager
Aan- en uittrekken steunkousen

Wassen en baden van een
zorgvrager + verzorgend
wassen
Nagelverzorging handen

Scheren van baard (nat en
droog)
Wassen, kammen en verzorgen
van de haren van een
bedlegerige zorgvrager
Verzorgen van de mond en het
gebit/ (prothese)
Mondverzorging (mond reinigen
met een gaasje)
Til en verplaatsingstechnieken
- in en uit bed helpen
- verplaatsen in bed
Ondersteunen bij lopen, gebruik
van hulpmiddelen bij het lopen
Actieve tillift
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Vaardigheden
VZ

Er is aangetoond dat de
demonstratie/oefenfase is
doorlopen

Er is aangetoond dat de
vaardigheid 2x zelfstandig door
de student volgens protocol /
richtlijnen is uitgevoerd bij een
zorgvrager

Handtekening instructeur:

Datum en handtekening
begeleider in de praktijk /
instructeur:

Passieve tillift

Hulp bieden bij toiletbezoek/ postoel
Hulp bij po en urinaal
Hulp bij gebruik van laxantia
(niet medicinaal)
Temperatuur meten

Pols (in stabiele situaties.)
Observeren en beheersen
Ademhaling (in stabiele
situaties.)
Observeren en beheersen
Tensie meten

Hulp bij eten en drinken
Hulp bij braken
Hulp bij slikstoornissen
(In theorie aftekenen)
Eten met beperking; bv.
Slechtziend, tremoren, parese
Het aansluiten en verwisselen
van een katheterzak.
Het verzorgen, observeren en
controleren van een
blaaskatheter
Condoom katheter
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Vaardigheden
VZ

Er is aangetoond dat de
demonstratie/oefenfase is
doorlopen

Er is aangetoond dat de
vaardigheid 2x zelfstandig door
de student volgens protocol /
richtlijnen is uitgevoerd bij een
zorgvrager

Handtekening instructeur:

Datum en handtekening
begeleider in de praktijk /
instructeur:

Voor onderstaande EHBO handelingen geldt de volgende opmerking:
Deze vaardigheden alleen aftekenen als ze in de BPV uitgevoerd zijn. Als deze vaardigheden
gedurende de opleiding niet voorgekomen zijn blijft dit vak blanco.
Eerste hulp (somatisch)
verlenen bij verwondingen:
- Vingerverband
- Snelverband
- Drukverband
Eerste hulp (somatisch)
verlenen bij:
- Verslikken
- Shock
Eerste hulp (somatisch)
verlenen bij:
- Bewusteloosheid
Eerste hulp (somatisch)
verlenen bij:
- ademstilstand
- circulatiestilstand.
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Vaardigheden
VZ

Er is aangetoond dat de
demonstratie/oefenfase is
doorlopen

Er is aangetoond dat de
vaardigheid 2x zelfstandig door
de student volgens protocol /
richtlijnen is uitgevoerd bij een
zorgvrager

Handtekening instructeur:

Datum en handtekening
begeleider in de praktijk /
instructeur:

Verpleegtechnische vaardigheden
Handelingen met een * zijn voorbehouden handelingen

Insulinepen hanteren*

Bloedsuiker prikken

Klaar maken van een spuit
Oplossen injectievloeistof
Subcutaan injecteren*

Intramusculair injecteren*

Medicijnen checken, registreren
en distribueren, zo nodig
controle op inname
Medicijnen toedienen:
oraal, rectaal, vaginaal, via de
huid, via de luchtwegen en via
de slijmvliezen
Verzorgen rode en gele wonden

Zwachtel technieken toepassen:
- Compressief
zwachtelen
Verzamelen van monsters ten
behoeve van diagnostiek steriel
en niet steriel.
Suprapubische katheter
verzorgen
Blaaskatheter en maagsonde
observeren en controleren
Blaasspoeling uitvoeren

Lichaamstemperatuur
beïnvloeden d.m.v. koude en
warmte behandeling
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Vaardigheden
VZ

Er is aangetoond dat de
demonstratie/oefenfase is
doorlopen

Er is aangetoond dat de
vaardigheid 2x zelfstandig door
de student volgens protocol /
richtlijnen is uitgevoerd bij een
zorgvrager

Handtekening instructeur:

Datum en handtekening
begeleider in de praktijk /
instructeur:

Van onderstaande verpleegtechnische handelingen dien je er 4 afgetekend te hebben in de
BPV.

1. Maagsonde verzorgen

2. Katheteriseren van de blaas
bij vrouwen*
3. Katheteriseren van de blaas
bij mannen*
4. Blaascatheter verzorgen
5. Verzorgen van zwarte
wonden
6. Zuurstof toedienen

7. Toedienen van
sondevoeding en
voedingspomp bedienen
8. Verzorgen van een stoma

9. Trachea canule en
tracheastoma verzorgen
10. PEG-sondevoeding
toedienen/ sondevoeding
toedienen via Mic-Key

Optionele verpleegtechnische handelingen
Bladderscan
Vlindernaald
Hypodermoclyse
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