
BHV
 5 maart  9:00-16:00 uur
 2 oktober  9:00-16:00 uur

Locatie: Nader te bepalen

Kijk voor meer informatie over alle cursussen op de volgende pagina’s. 
Vragen hierover of aanmelden kan via: info@werktijdzorg.nl  

SCHOLINGSAANBOD 2021
Alle lessen worden afgesloten met een certificaat

WOENSDAG 2 JUNI

BASISCURSUS
Medicatieveiligheid

9:00-16:15 uur
Locatie: Drachten

Instroomeis: minimaal VIG

DINSDAG 7 SEPTEMBER

BASISCURSUS
Eet- en drinkproblemen

9:30-15:30 uur
Locatie: Drachten

Instroomeis: min. Helpende

DINSDAG 13 APRIL

BASISCURSUS
Wondzorg en decubitus

09.30-15.30 uur
Locatie: Drachten

Instroomeis: minimaal VIG

WOENSDAG 13 OKTOBER

BASISCURSUS
Tillen en  Verplaatsen

9:00-16:15 uur
Locatie: Drachten

Instroomeis: min. Helpende

DINSDAG 2 FEBRUARI

KLINISCHE LES
Dementie

9:30-15:30 uur
Locatie: Drachten

Geen instroomeisen

DINSDAG 16 NOVEMBER

BASISCURSUS
Kwaliteit in Basiszorg

9:00-12:30 uur
Locatie: Drachten

Instroomeis: Helpende

WOENSDAG 6 OKTOBER

TOETSING VBH
Voorbehouden handelingen

9:00-17:00 uur
Locatie: Drachten

Instroomeis: minimaal VIG

DINSDAG 9 MAART

TOETSING VBH
Voorbehouden handelingen

9:00-17:00 uur
Locatie: Drachten

Instroomeis: minimaal VIG



INFO TRAINING 
DEMENTIE

In Nederland hebben ongeveer 280.000 mensen dementie en dat aantal wordt  
alleen maar groter. 
 
Dementie is de verzamelnaam voor ziekteverschijnselen die voorkomen bij 
verschillende hersenziekten. Kenmerkend is dat niet alleen het geheugen, 
maar alle cognitieve functies langzaam achteruitgaan. Soms zijn eerst alleen 
geheugenproblemen merkbaar en daarna pas andere problemen. 
Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar met de ziekte. 
 
Om goed te kunnen zorgen voor mensen met dementie is het belangrijk veel  
te weten over dementie, zodat je de zorgvrager met dementie beter begrijpt  
en je er beter mee om kunt gaan. 

Je leert tijdens de training Dementie: 
•  Wat dementie is 
•  Welke vormen van dementie er zijn 
•  Welke verschijnselen bij welke vorm horen
•  Hoe om te gaan met mensen met dementie 
•  Welke behandelingen er zijn bij dementie 
•  Wat palliatieve zorg is bij dementie 
•  Hoe om te gaan met claimgedrag bij dementie 
•  Hoe om te gaan met agressie bij dementie 

De training Dementie kan gevolgd worden door alle zorgverleners, die te maken hebben 
met zorgvragers met dementie.  

DINSDAG 2 FEBRUARI  •  09.30-15.30 UUR  •  LOCATIE: DRACHTEN



INFO TOETSING 
VOORBEHOUDEN EN 

RISICOVOLLE HANDELINGEN

Tijdens de toetsingsdag Voorbehouden en Risicovolle handelingen komen de meest 
voorkomende voorbehouden en risicovolle handelingen aan de orde die worden 
uitgevoerd door verzorgenden en verpleegkundigen.

Tijdens het uitvoeren van deze handelingen hebben we te maken met de wet 
BIG. De wet BIG beschrijft dat je een voorbehouden of risicovolle handeling 
pas mag uitvoeren als je er deskundig en bekwaam en dus bevoegd in bent. 
Iedere verzorgende of verpleegkundige moet dit kunnen aantonen en is daar 
zelf verantwoordelijk voor. Wanneer je de toetsing Voorbehouden en Risicovolle 
handelingen met goed gevolg hebt doorlopen, kun je weer aantonen deskundig en 
bekwaam en dus bevoegd te zijn in de handelingen.

Om mee te kunnen doen aan de deze toetsing is het van belang je goed voor te 
bereiden op de handelingen die worden getoetst. Dat kan op verschillende manieren 
en hangt af van de instructie die je daarvoor gekregen hebt van je organisatie. 
Tijdens de toetsingsdag is het belangrijk dat je telkens kunt motiveren waarom je de 
dingen doet zoals je ze doet.

Tijdens de toetsingsdag word je getoetst op de volgende onderdelen: 
• Welke wet- en regelgeving van toepassing is rondom de verschillende handelingen, 
• Medicatie veiligheid en toedienen van medicatie via : oraal, oog oor en neus,  
    via de huid en inhalatie
• Diabeteszorg, bepalen van bloedsuiker en geven van insuline 
• Toedienen van injecties, subcutaan, intramusculair en evt, vleugelnaaldje 
• Toedienen van zuurstof 
• Katheteriseren en blaasspoelen 
• Verzorging van sondes en sondevoeding geven, en inbrengen van sondes 
• Zwachtelen van onderbenen (compressietherapie) 
• Klysma’s en darmspoelingen 
• Stomazorg

Deze toetsingsdag kan door alle gediplomeerd verzorgenden en verpleegkundigen 
worden gevolgd. Voor mensen die lang niet gewerkt hebben in de zorg, wordt een 
aangepast programma gemaakt.

DINSDAG 9 MAART EN WOENSDAG 6 OKTOBER  •  09.00-17.00 UUR  
LOCATIE: DRACHTEN



INFO TRAINING 
WONDZORG EN DECUBITUS

Wanneer er bij een zorgvrager sprake is van wondzorg en/of decubitus is het 
belangrijk dat je als zorgverlener weet wat je er aan kunt doen.  
 
Onze huid is het grootste orgaan van ons lichaam en beschermt tegen allerlei 
invloeden van buitenaf. Wanneer de huid beschadigt, neemt deze bescherming af 
en ontstaan er risico’s. Het is belangrijk om bij welke huidbeschadiging dan ook; 
bij wonden of decubitus, snel actie te ondernemen. Welke actie je onderneemt is 
afhankelijk van het soort wondletsel. Moeten er preventieve maatregelen ingezet 
worden, moeten er verbanden worden aangelegd, moeten er zalfjes worden 
gesmeerd of juist niet? Om de goede acties in te kunnen zetten is het belangrijk te 
weten welke behandelwijzen en wondverbanden er zijn. 

Vanaf het moment dat er bij een zorgvrager een wond of decubitus wordt 
vastgesteld, is het belangrijk dat iedere zorgverlener eenduidig observeert en 
rapporteert over de wond of decubitus zodat voortgang goed is te volgen en alle 
zorgverleners hetzelfde doen. 

Je leert tijdens deze training:
• Hoe de huid is opgebouwd en welke verschillende wonden er kunnen ontstaan 
• Wat voor soort wonden er zijn en hoe je die vervolgens kunt verzorgen: 
 - Rode wonden 
 - Gele wonden
 - Zwarte wonden
• Verschillende soorten wondverbanden herkennen en gebruiken
• Wat het TIME model is en hoe je er mee kunt werken
• Wat is decubitus en hoe kan het ontstaan of voorkomen worden

De training wondzorg en decubitus kan gevolgd worden door alle verzorgenden en 
verpleegkundigen. 

 DINSDAG 13 APRIL  •  09:30-15:30 UUR  •  LOCATIE: DRACHTEN



INFO TRAINING 
MEDICATIEVEILIGHEID

Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Bij medicatieveiligheid  
gaat het om veilige zorg voor de zorgvrager en veilig werken voor de zorgverlener. 
 
Tijdens de training medicatieveiligheid leer je alles over de “Veilige Principes”;  
het landelijke protocol medicatieveiligheid. 

Je leert tijdens deze training: 
•  Welke wet- en regelgeving van toepassing is rondom medicatietoediening   
•  Welke verschillende taken je kunt hebben rondom medicijnen  
•  Welke verantwoordelijkheden je hebt bij de verschillende taken 
•  Welke kennis je nodig hebt als je een taak hebt die gaat over medicijnen 
•  Welke aandachtspunten en observaties er zijn als het gaat over medicijnen 
•  Welke regels er zijn rondom het baxter systeem 
•  Hoe je om gaat met ‘losse’ medicatie die de zorgvrager nodig heeft?  
•  Hoe je om gaat met zelfzorgmedicatie 
•  Wat een dubbele controle is en bij welke medicijnen dit moet worden gedaan 
•  Welke medicijnen het meest voor komen en wat daarbij aandachtspunten zijn 

Naast het leren van de regels en verantwoordelijkheden gaan we ook aan de slag met 
een aantal vaardigheden:
•  Het toedienen van oog-, oor-, en neuszalven en druppels en spray 
•  Het aanbrengen van zalven en crèmes 
•  Het toedienen van medicatie via inhalatie, met en zonder een voorzetkamer 

De training Medicatieveiligheid kan door alle zorgverleners gevolgd worden die taken 
hebben rondom medicatie. 

WOENSDAG 2 JUNI  •  9:00-16:15 UUR  •  LOCATIE: DRACHTEN



Eten en drinken is meer dan een noodzakelijke levensbehoefte, het is vaak ook een 
sociaal gebeuren en een genietmoment. Voeding speelt een grote rol in ons leven, 
eten we wel gezond? Hoe kunnen we overgewicht voorkomen? Welke diëten zijn 
goed en ook gezond? Deze aandacht zien we ook terug in de zorgverlening. Het zijn 
dan vooral de onderwerpen overgewicht en ondervoeding, die steeds meer aandacht 
krijgen. 
Wanneer we te maken krijgen met een zorgvrager die eet- en drink problemen heeft 
en we er niet alert op zijn, hebben we snel te maken met ondervoeding.  
 
In de training eet- en drinkproblemen leer je over de “kwaliteitskaders 
verantwoorde zorg” met betrekking tot ondervoeding en gevolgen hiervan. 
Wat zijn de factoren die opname van voeding kunnen beïnvloeden en hoe kun je 
daarmee omgaan, of de gevolgen zo klein mogelijk houden. 

Tijdens de toetsingsdag word je getoetst op de volgende onderdelen: 
•  Welke wet- en regelgeving van toepassing is rondom verantwoorde zorg
•  Wat ondervoeding is 
•  Hoe het spijsverteringskanaal is gebouwd en werkt 
•  Welke beïnvloedende factoren er zijn  
•  Wat uitdroging is 
•  Hoe je op verantwoorde wijze: 
 - een zorgvrager begeleid bij eten en drinken en gebruik van hulpmiddelen 
 - een zorgvrager begeleid bij slik- en verslik problemen 
 - een zorgvrager stimuleert om te eten en te drinken 
 - hoe je zelfzorg stimuleert 

De training eten en drinken kan door alle zorgverleners gevolgd worden die taken 
hebben rondom het verzorgen of helpen bij/met eten en drinken. 

DINSDAG 7 SEPTEMBER  •  09.30-15.30 UUR  •  LOCATIE: DRACHTEN

INFO TRAINING 
EET- EN DRINKPROBLEMEN



INFO TRAINING 
TILLEN EN VERPLAATSEN

Ongeveer 25% van de Nederlandse werknemers verricht werk waarbij regelmatig 
veel fysieke kracht wordt gebruikt. Binnen de zorg ligt dit percentage nog hoger.  
 
Wanneer bepaalde bewegingen of houdingen vaak of langdurig worden uitgevoerd, 
kan er fysieke overbelasting ontstaan. 
In de zorg zijn tillen en dragen, duwen en trekken, buigen en bukken, hurken en 
knielen, reiken, zitten, staan en lopen erkende risico’s voor fysieke overbelasting.  
Daarom is het van belang om te weten hoe de risico’s van fysieke belasting kunnen 
worden verminderd.  
 
In de training tillen en verplaatsen leer je alles over de regels rondom fysieke 
belasting en leer je hoe het gebruik van hulpmiddelen de arbeidsrisico’s kunnen 
verminderen.  
Bij tillen en verplaatsen gaat het om veilige zorg voor de zorgvrager en veilig werken 
voor de zorgverlener. 

Je leert tijdens deze training: 
• Welke wet- en regelgeving van toepassing is rondom fysieke belasting
• Wat fysieke belasting en overbelasting is 
• Welke aandachtpunten er gelden bij het tillen en verplaatsen van zorgvragers 
• Welke beïnvloedende factoren er zijn  
• Hoe je op verantwoorde wijze: 
 - een zorgvrager laat staan 
 - een zorgvrager naar toilet begeleid 
 - een zorgvrager in en uit bed helpt, naar stoel of rolstoel 
 - een zorgvrager wast en aankleedt 
 - een zorgvrager eten en drinken geeft.
• Hoe je op verantwoorde wijze gebruik maken van verschillende hulpmiddelen: 
 - glijzeil 
 - draaischijf 
 - actieve en passieve tillift
 - rolstoel 
 - papegaai 

De training tillen en verplaatsen kan door alle zorgverleners gevolgd worden die taken 
hebben rondom het tillen en verplaatsen van zorgvragers. 

 WOENSDAG 13 OKTOBER  •  9:00-16:15 UUR  •  LOCATIE: DRACHTEN



INFO TRAINING 
KWALITEIT IN BASISZORG

Als professioneel zorgverlener is naast vaardigheden en kennis je (beroeps) houding 
van belang. 

Je (beroeps)houding wordt bepaald door: karaktereigenschappen, opvoeding, 
invloed van anderen, kennis en levenservaring. 

Voor het goed uitvoeren van je beroep zijn er ook nog een aantal andere aspecten 
in je houding van belang; luisteren, belangstelling en respect tonen, empathie en 
distantie (afstand houden waar nodig), acceptatie en echtheid. 
Een beroepshouding is een professionele houding, waarin je datgene kunt doen wat 
de situatie vraagt of wat een persoon nodig heeft.  
 
Tijdens de training Kwaliteit in Basiszorg staan we stil bij de houdingsaspecten die 
van belang zijn bij het uitvoeren van je beroep en kijken we naar hoe die aspecten 
van belang zijn bij het rekening houden met de cliënt in zijn privé, zelfredzaamheid, 
behoeften en wensen en normen en waarden. 
 
Een ander aspect van ons als professioneel zorgverlener is dat wij voortdurend bezig 
moeten zijn met observeren, signaleren, interpreteren, anticiperen en rapporteren. 
Tijdens de training Kwaliteit in Basiszorg gaan we uitgebreid in op bovenstaande 
aspecten waardoor je aan het eind van de training duidelijk hebt wat goede 
observaties zijn, waar je op moet observeren, hoe je signaleert, hierop anticipeert en 
hoe je alles wat je observeert, signaleert en duidelijk rapporteert. 
 
De training Professioneel in Zorg kan door alle professioneel zorgverleners worden 
gevolgd.  

DINSDAG 16 NOVEMBER  •  9:00-12:30 UUR  •  LOCATIE: DRACHTEN


