Module

Subonderwerpen

Thema Voorbehouden en risicovolle handelingen
Injecteren

Klaarmaken injectiespuit
Subcutaan: huidplooitechniek
Subcutaan: loodrechttechniek
Intramusculair: loodrechttechniek

Infusie: Perifere canule

Gereedmaken infuuszak en infuusslang
Inbrengen perifere canule
Verwijderen perifere canule

Injecteren insuline

Injecteren met insulinepen
Bloedglucosewaarde bepalen

Venapuntie

Bloedafname via venapunctie

Wondzorg

Wondspoelen
Verzorgen wond- of redondrain
Verwijderen wond- of redondrain
Verwijderen hechtingen/agrafen

Infusie: Vleugelnaald en hypodermoclyse

Inbrengen vleugelnaald en medicatie toedienen
Hypodermoclyse

Sondevoeding: PEG-sonde

Verzorgen PEG-sonde
Verwisselen PEG-sonde
Toedienen PEG-sondevoeding met pomp of
spuit

Katheteriseren: Blaaskatheter man

Eenmalig katheteriseren

Verblijfskatheter
Verwijderen blaaskatheter

Katheteriseren: Blaaskatheter vrouw

Eenmalig katheteriseren
Verblijfskatheter
Verwijderen blaaskatheter

Infusie: Centraal veneuze katheter (CVK)

Verzorgen centraal veneuze katheter
Verwisselen infuusslangen

Sondevoeding: Neus-maagsonde

Inbrengen neus-maagsonde
Verwijderen neus-maagsonde
Toedienen via neus-maag met spuit

Katheteriseren: Suprapubische
verblijfskatheter

Verzorgen suprapubische katheter
Verwisselen suprapubische katheter
Blaasspoelen met spuit of spoelzakje

Zuurstof toedienen

Zuurstof toedienen
Uitzuigen via mond- keelholte
Uitzuigen tracheacanule

Stomazorg

Stomazorg

Tracheacanule en tracheostoma verzorgen

Reinigen tracheacanule
Verzorgen tracheostoma

Thema bewegingsondersteuning
Verplaatsen binnen de grenzen van het bed

Kantelingen
Glijzeil aanbrengen
Zijwaarts verplaatsen met glijzeil

Wisselligging met glijzeil
Omhoog verplaatsen
Tot zit komen op rand van bed

Verplaatsen buiten de grenzen van het bed

Van bed naar bed/brancard met patslide
Van bed naar stoel
Verplaatsen rondom stoel
Lopen
Van grond af met passieve lift of met twee
zorgverleners

Omgaan met tilliften

Omgaan met passieve tillift
Omgaan met actieve tillift

Thema Basiszorg
Persoonlijke verzorging

Verzorgend wassen
Wassen vrouwelijke geslachtsdelen
Wassen man met wasdoekjes
Helpen bij douchen
Haren wassen op bed
Droog scheren
Helpen bij aankleden zorgvrager met gekwetste
zijde
Helpen bij nagels knippen
Hoortoestel verzorgen
Bed opmaken (met lakens) met cliënt

Mondverzorging

Tanden poetsen
Kunstgebit reinigen
Mondholte reinigen

Uitscheiding

Helpen met een po of urinaal op bed
Aanbrengen van een uitwendig katheter

Thema Hygiëne en Infectiepreventie
Hygiëne en Infectiepreventie

Handen wassen en handen desinfecteren
Gebruik van handschoenen
Beschermende kleding
Schoon, gedesinfecteerd of steriel werkveld
De infectiecyclus

Thema Vitale functies
Vitale functies

Lichaamstemperatuur
Hartslag (pols)
Bloeddruk
Ademhaling
Bewustzijn

Thema Medicijnen
Medicijnen toedienen

Oordruppels toedienen
Oogdruppels toedienen
Oogzalf aanbrengen
Neusspray toedienen

Oraal toedienen
Rectaal toedienen
Inhaleren met dosis aerosol
Inhaleren met dosis aerosol met voorzetkamer
Inhaleren met poederinhalator
Vernevelen

Thema Wondzorg
ACT-zwachtelen

Zwachtelen onderbeen en-bovenbeen korte rek
Zwachtelen arm korte rek

Thoraxdrains

Klaarmaken thoraxdrainagesysteem
Verzorgen patiënt met thoraxdrain
Assisteren bij verwijderen thoraxdrain

Soorten wonden

Het proces van wondbehandeling/verzorging
Verzorgen van de rode wond
Verzorgen van de gele wond
Verzorgen van de zwarte wond

Wilt u uw vaardigheidsonderwijs vernieuwen?
Voor meer informatie, een proefaccount of een demonstratie voor uw vaardigheidsteam, neem
contact op met:
Diane van den Heuvel
Leermiddelenadviseur mbo/hbo
T 030-638 38 68
E dianne.vandenheuvel@bsl.nl

