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Voor wie?  

 
Ben je werkzaam in de zorg en wil je leren medicatie te verstrekken met de daarbij behorende 
medische handelingen? Dan is deze cursus iets voor jou. In deze cursus leer je de belangrijkste 
protocollen om veilig en verantwoord met medicijnen om te gaan. De nadruk ligt op het toedienen van 
medicatie, de werking en bijwerkingen van de voorgeschreven medicijnen.  
 
Het volgen van deze cursus, naast het regelmatig uitvoeren van de handelingen en op de hoogte zijn 
van de protocollen kan leiden tot het opstellen van een bekwaamheidsverklaring door je werkgever. Je 
werkgever bepaalt uiteindelijk of er medicatie gedeeld mag worden op basis van de 
bekwaamheidsverklaring. 
 

 

De cursus is geaccrediteerd door de Verpleegkundigen & Verzorgenden 
Nederland (V&VN). Dit betekent dat als je deze cursus hebt gevolgd, de 
accreditatiepunten bijgeschreven kunnen worden in het Kwaliteitsregister van de 
V&VN. Om jouw punten bij te kunnen schrijven is het belangrijk dat jouw BIG 
registratienummer en/of V&VN klantnummer bij ons bekend is.  

 

Inhoud van de cursus 

 
- Uitleg over de wet BIG m.b.t. medicatietoediening 
- Zorg voor toediening van medicijnen (wijze van toediening, houdbaarheid, dosering) 
- Omgaan met geneesmiddelen (berekenen van medicijnen) 
- Medicijnen t.b.v. het somatisch functioneren 
- Medicijnen t.b.v. het psychisch functioneren 
- Toedienen van Insuline * 
- Toetsing 

 
*Heb je een Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 diploma? Dan mag je alleen geïnformeerd  
worden hoe je insuline en insuline moet toedienen, echter je mag het niet uitvoeren. 
 
Opleidingsduur: 4 dagdelen van 3,5 uur. 
 

Examen en certificering  

 
Tijdens het laatste dagdeel wordt een toets afgenomen. Bij een positief resultaat zal een verklaring 
van deelname worden uitgereikt. 
 

Zelfstudie 

 
Per bijeenkomst 1 à 2 uur zelfstudie  
 

Toelatingsvoorwaarden  

 
Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, Verzorgende niveau 3, SPW niveau 3 of 4 en Verpleegkundige 
niveau 4. 
 

Startdata en prijs 

 
Voor actuele startdata en prijzen zie onze website  
 

http://upgrade.nu/cursus-medicatie+toedienen/
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Locatie 

 
Ede, Arnhem of Incompany. 
 

Contact en aanmelden 

 

 
www.upgrade.nu 
Reehorsterweg 90 
6717 LG  Ede 
Tel.: 0318-664200 
info@upgrade.nu 
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