
 
 

Zorggroep Drenthe/ Scholingsgids 2012  

Voorbehouden en risicovolle handelingen 
 

 
Sonde inbrengen en verwijderen  

 
 
Doelgroep 
Verzorgenden IG/ verpleegkundigen 
 
Competenties 

- De cursist kan adequaat een maagsonde inbrengen via de mond/ keelholte bij een 
cliënt volgens de geprotocolleerde werkinstructie van Vilans 

- De cursist kan adequaat sondevoeding toedienen via een reeds ingebrachte sonde 
bij een cliënt volgens de geprotocolleerde werkinstructie van Vilans 

 
Korte inhoud  
Inhoud van deze bijscholing is het oefenen van de handeling(en) in een nagebootste 
praktijksituatie (Skillslab). 
Aan het eind van de bijscholing wordt gekeken of de medewerker volgens de normen van 
Zorggroep Drenthe (nog) bekwaam is om deze handeling in de praktijk uit te voeren. 
Uitgangspunten voor deze normen zijn de betreffende werkinstructies/ protocollen van Vilans 
met de daarbij behorende observatielijsten. De volgende handelingen worden geoefend en 
getoetst: 

- inbrengen van een maagsonde 
- theorie sondevoeding toedienen 
 

Duur 
3 uur in de avonduren (18.15 – 21.30 uur) 
 
Waar 
Plaats: Kenniscentrum CICERO,  Anne de Vriesstraat 70, 9402 NT Assen. 
Vijfde verdieping 
 
Wanneer 
Voorjaar:  30 januari 2012 
Najaar:  8 oktober 2012 
 
Groepsgrootte 
Minimaal: 12 
 
Uitvoering 
Praktijkopleiders: Lieneke Lieman en Joke Visscher 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is per 1 april 2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 3
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Katheteriseren 

 
 
Doelgroep 
Verzorgenden IG/ verpleegkundigen 
 
Competenties 

- De cursist kan adequaat een katheter inbrengen bij een vrouwelijke cliënt volgens de 
geprotocolleerde werkinstructie van Vilans 

- De cursist kan adequaat blaasspoelen bij een cliënt volgens de geprotocolleerde 
werkinstructie van Vilans 

- De cursist kan adequaat een supra pubis katheter verzorgen volgens de 
geprotocolleerde werkinstructie van Vilans 

 
Korte inhoud  
Inhoud van deze bijscholing is het oefenen van de handeling(en) in een nagebootste 
praktijksituatie (Skillslab). 
Aan het eind van de bijscholing wordt gekeken of de medewerker volgens de normen van 
Zorggroep Drenthe (nog) bekwaam is om deze handeling in de praktijk uit te voeren. 
Uitgangspunten voor deze normen zijn de betreffende werkinstructies/ protocollen van Vilans 
met de daarbij behorende observatielijsten. De volgende handelingen worden geoefend en 
getoetst: 

- Inbrengen urinekatheter bij een vrouw 
- Verzorgen supra pubis katheter 
- Blaasspoelen 
 

Duur 
3 uur in de avonduren (18.15 – 21.30 uur) 
 
Waar 
Plaats: Kenniscentrum CICERO,  Anne de Vriesstraat 70, 9402 NT Assen. 
 
Wanneer: 
Voorjaar: 13 februari 2012 
Najaar: 24 september 2012 
 
Groepsgrootte 
Minimaal: 12 
 
Uitvoering 
Praktijkopleiders: Joke Visscher en Gery Wasse 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is per 1 april 2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 3
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Injecteren en bloedglucose meten (IG) 

 
 
Doelgroep 
Verzorgenden IG/ verpleegkundigen 
 
Competenties 

- De cursist kan adequaat injecteren bij een cliënt volgens de geprotocolleerde 
werkinstructie van Vilans 

- De cursist kan adequaat een bloedglucose meten bij een cliënt volgens de 
geprotocolleerde werkinstructie van Vilans 

 
Korte inhoud  
Inhoud van deze bijscholing is het oefenen van de handeling(en) in een nagebootste 
praktijksituatie (Skillslab). 
Aan het eind van de bijscholing wordt gekeken of de medewerker volgens de normen van 
Zorggroep Drenthe (nog) bekwaam is om deze handeling in de praktijk uit te voeren. 
Uitgangspunten voor deze normen zijn de betreffende werkinstructies/ protocollen van Vilans 
met de daarbij behorende observatielijsten. De volgende handelingen worden geoefend en 
getoetst: 

- Injecteren s.c en i.m. en met behulp van een vlindernaald 
- Insuline injecteren 
- Bloedglucose meten 

 
Duur 
3 uur (1 dagdeel) 
 
Waar 
Plaats: Centraal Bureau, Havenkade 18, Assen 
 
Wanneer: 
Voorjaar: 17 april 2012 
Najaar: 16 oktober 2012 
 
Groepsgrootte 
Minimaal: 12 
 
Uitvoering 
Praktijkopleiders: Gery Wasse en Joke Visscher 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is per 1 april 2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 3
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Stomaverzorging 
 
 
Doelgroep 
Verzorgenden , Verzorgenden IG en verpleegkundigen 
 
Competenties 

- De cursist kan adequaat stoma verzorgen bij een cliënt volgens de geprotocolleerde 
werkinstructie van Zorggroep Drenthe 

 
Korte inhoud  
Inhoud van deze bijscholing is het oefenen van de handeling(en) in een nagebootste 
praktijksituatie (Skillslab). 
Aan het eind van de bijscholing wordt gekeken of de medewerker volgens de normen van 
Vilans (nog) bekwaam is om deze handeling in de praktijk uit te voeren. 
Uitgangspunten voor deze normen zijn de betreffende werkinstructies/ protocollen van 
Zorggroep Drenthe met de daarbij behorende observatielijsten. De volgende handelingen 
worden geoefend en getoetst: 

- Verzorgen colonstoma 
- Verzorgen lleostoma 
- Verzorgen urostoma 
 

Duur 
3 uur  in de avonduren (18.15 – 21.30 uur) 
 
Waar 
Plaats: Kenniscentrum CICERO,  Anne de Vriesstraat 70, 9402 NT Assen. 
Vijfde verdieping 
 
Wanneer: 
Voorjaar: 12 maart 2012, 11 juni 2012 
Najaar:   12 november 2012 
 
Groepsgrootte 
Minimaal:12 
 
Uitvoering 
Praktijkopleiders: Gery Wasse en Wilma Dries 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is per 1 april 2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 3 
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ACT zwachtelen, steunkousen en wondverzorging 
 
 
Doelgroep 
Verzorgenden IG, verpleegkundigen 
 
Competenties 

- De cursist kan adequaat  zwachtelen volgend de Ambulante Compressie Therapie bij 
een cliënt volgens de geprotocolleerde werkinstructie van Vilans 

- De cursist kan adequaat steunkousen aan- en uittrekken bij een cliënt volgens de 
geprotocolleerde werkinstructies van Vilans 

- De cursist weet hygiënisch om te gaan met complexe wondverzorging bij een cliënt 
en werkt volgens het protocol van Vilans 

 
Korte inhoud  
Inhoud van deze bijscholing is het oefenen van de handeling(en). Aan het eind van de 
bijscholing wordt gekeken of de medewerker volgens de normen van Zorggroep Drenthe 
(nog) bekwaam is om deze handeling in de praktijk uit te voeren. 
Uitgangspunten voor deze normen zijn de betreffende werkinstructies/ protocollen van Vilans 
met de daarbij behorende observatielijsten. Vilans De volgende handelingen worden 
geoefend en getoetst: 

- ACT zwachtelen 
- Steunkousen aan- en uittrekken 
 

Duur 
3 uur (middag) 
 
Waar 
Centraal Bureau, Havenkade 18 in Assen 
 
Wanneer:   
Voorjaar : 29 maart 2012, 12 april 2012 
Najaar  : 22 november 2012  
Tijd  : 13.15 – 16.30 uur 
 
Groepsgrootte 
Minimaal 8, maximaal 12 
 
Uitvoering 
Praktijkopleiders: Gery Wasse en Wilma Dries 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is per 1 april 2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 3
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Medicijnen toedienen 
 
 
Doelgroep 
Verzorgenden, Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 
 
Competenties 

- De cursist kan adequaat medicatie toedienen bij een cliënt volgens de 
geprotocolleerde werkinstructies van Vilans 

 
Korte inhoud  
Theoretische kennis opfrissen + casuïstiek bespreking. 
Aan het eind van de bijscholing wordt gekeken of de medewerker volgens de normen van 
Vilans (nog) bekwaam is om deze handeling in de praktijk uit te voeren. 
Uitgangspunten voor deze normen zijn de betreffende werkinstructies/ protocollen van Vilans 
met de daarbij behorende observatielijsten. De volgende handelingen worden getoetst: 

- Toedienen per os, rectaal, vaginaal, inhalaties 
- Toedienen: oor-, neus-, oogdruppels 
- Aanbrengen: oog-, oor-, huidzalf 
 

Duur 
3 uur (middag) 
 
Waar 
Op locatie 
 
Wanneer  
In overleg  
 
Tijd  
13.15 – 16.30 uur 
 
Groepsgrootte 
Minimaal 8, maximaal 15 
 
Uitvoering 
Praktijkopleiders: Lieneke Lieman en Wilma Dries 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is per 1 april 2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister V&V. 
Zorgvrager gebonden punten: 3 
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Zuurstof toedienen/ Vernevelen 
 

 
Doelgroep 
Verzorgenden IG, verpleegkundigen 
 
Competenties 

- De cursist kan adequaat zuurstof toedienen bij een cliënt volgens de 
geprotocolleerde werkinstructie van Vilans 

 
Korte inhoud  
Inhoud van deze bijscholing is het oefenen van de handeling(en) in een nagebootste 
praktijksituatie (Skillslab). 
Aan het eind van de bijscholing wordt gekeken of de medewerker volgens de normen van 
Vilans (nog) bekwaam is om deze handeling in de praktijk uit te voeren. 
Uitgangspunten voor deze normen zijn de betreffende werkinstructies/ protocollen van Vilans 
met de daarbij behorende observatielijsten. De volgende handelingen worden geoefend en 
getoetst: 

- Zuurstof toedienen 
-  Vernevelen / Inhalatietechnieken 

Duur 
3 uur (1 dagdeel) van 13.15 – 16.30 uur 
 
Waar 
Plaats: Centraal Bureau, Havenkade 18, Assen. 
 
Wanneer 
Voorjaar: 8 maart 2012 
najaar: 1 november 2012 
 
Groepsgrootte 
Minimaal: 12 
 
Uitvoering 
Praktijkopleiders: Wilma Dries en Lineke Lieman 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is per 1 april 2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 3



Zorggroep Drenthe/ Scholingsgids 2012 V1 7 

 
Insuline injecteren en bloedglucose meten (VZ) 

 
 
 
Doelgroep 
Verzorgenden  
 
Competenties 

- De cursist kan adequaat insuline injecteren bij een cliënt volgens de geprotocolleerde 
werkinstructie van Vilans 

- De cursist kan adequaat een bloedglucose meten bij een cliënt volgens de 
geprotocolleerde werkinstructie van Vilans 

 
Korte inhoud  
Inhoud van deze bijscholing is het oefenen van de handeling(en) in een nagebootste 
praktijksituatie (Skillslab). 
Aan het eind van de bijscholing wordt gekeken of de medewerker volgens de normen van 
Vilans (nog) bekwaam is om deze handeling in de praktijk uit te voeren. 
Uitgangspunten voor deze normen zijn de betreffende werkinstructies/ protocollen van Vilans 
met de daarbij behorende observatielijsten. De volgende handelingen worden geoefend en 
getoetst: 

- Insuline injecteren 
- Bloedglucose meten 

 
Duur 
2,5 uur  (13.15 – 16.30 uur) 
 
Waar 
Plaats: Centraal Bureau, Havenkade 18 te Assen 
 
Wanneer: 
Voorjaar: 23 februari 2012, 17 april 
najaar: 16 oktober, 17 oktober, 27 november 2012 
 
Groepsgrootte 
Minimaal: 12 
 
Uitvoering 
Praktijkopleiders: Gery Wasse en Joke Visscher 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is van af 1/4/2012 geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het 
Kwaliteitsregister V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 3
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Training/ scholing gericht op behandeling 
 
Omgaan met dementie 

 
 
Doelgroep 
Verzorgenden, activiteitenbegeleiders, huishoudelijk medewerkers 
 
Competenties 
Cursist: 

- Is op de hoogte van zorgvisie en protocol bejegening 
- Kan benaderingswijzen toepassen en belevingsgerichte zorg verlenen 
- Is op de hoogte van de wet BOPZ 

Korte inhoud  
Wat is dementie 
Zorgvisie en protocol bejegening 
Benaderingswijzen/ belevingsgerichte zorg 
Cliëntdossier 
Wetgeving, o.a. wet BOPZ 
 

Duur 
2 x 1,5 uur 
 
Waar 
Op locatie 
 
Wanneer 
Op aanvraag  
 
Groepsgrootte 
Minimaal 5 maximaal 15 
 
Uitvoering 
Opleidingsfunctionaris: Lieneke Lieman 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister 
V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 2 
Professie gebonden punten: 1
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Vrijheidsbeperkende maatregelen en wet BOPZ (basiscursus) 

 
 
Doelgroep 
Verzorgenden, Verzorgenden IG, verpleegkundigen, medewerker groepsverzorging 
werkzaam op een verzorgingshuiszorg- en of verpleeghuisafdeling. 
 
Competenties 

- Cursist is op de hoogte van protocollen, formulieren en processen die de organisatie 
heeft rondom het onderwerp vrijheidsbeperkende maatregelen 

- Cursist is op de hoogte van de Wet BOPZ  
- Cursist kent eigen verantwoordelijkheid t.a.v. toepassen van middelen en 

maatregelen 
- Cursist kan alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen benoemen 

 
Korte inhoud  
Doel van deze scholing is kennis over vormen en middelen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Ook wordt er aandacht besteed aan de beroepshouding bij het toepassen van 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 
 
Duur 
1 x 2 uur 
 
Waar 
Op locatie 
 
Wanneer 
Op aanvraag  
 
Groepsgrootte 
Minimaal 5, maximaal 15 
 
Uitvoering 
Lieneke Lieman 
 
Accreditatie: 
Deze scholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister 
V&V 
Zorgvrager gebonden punten: 1 
Professie gebonden punten: 1 


