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Voor wie?  

 
Werk je in de zorg als Verzorgende met het diploma VZ zonder IG? Dan is deze opleiding geschikt 
voor jou. De opleiding biedt jou de mogelijkheid om je te kwalificeren voor het uitoefenen van de 
verpleegtechnische handelingen die een Verzorgende IG mag uitvoeren volgens de wet BIG. 

 

Inhoud van de opleiding 

 
Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 

Wet- en regelgeving handelen m.b.t. het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen; 

Volgens de protocollen en richtlijnen de verpleegtechnische handelingen voorbereiden, 
   uitvoeren en evalueren; 

Begeleiden van de cliënt bij het uitvoeren van de verpleegtechnische handelingen 
   aanpassen aan diens situatie; 

Nieuwste ontwikkelingen m.b.t verpleegtechnisch handelen; 

Kennis van de anatomie/ pathologie behorend bij de verpleegtechnische handelingen; 

Formules berekeningen maken om (past rekenkundige vaardigheden toe): 

o Een injectie te kunnen klaarmaken 

o De voedingspomp te kunnen bedienen bij het toedienen van sondevoeding 

o De inhoud van een zuurstoffles te berekenen 

 
Daarnaast worden alle handelingen vanuit de wet BIG die je als verzorgende mag uitvoeren 
aangeboden. 
 
De opleiding start met een introductiebijeenkomst van 2,5 uur, waar je alle nodige informatie ontvangt 
over de opleiding. De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 7 uur en 1 bijeenkomst van 3 uur. 
Gedurende de bijeenkomsten kun je de theorietoetsen behalen en daarna start je met het uitvoeren 
van het praktijkexamen. De opleiding vanaf de introductiebijeenkomst tot en met het praktijkexamen 
duurt gemiddeld 4-5 maanden. 
 

Examen en certificering  

 
Je ontvangt het certificaat “Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen” wanneer de 
theorietoetsen (medisch rekenen en verpleegtechnische handelen) én het (praktijk)examen zijn 
beoordeeld met een ‘’voldoende’’. Dit certificaat is een certificeerbare eenheid van de mbo opleiding 
Verzorgende niveau 3. 
 

 
 

Zelfstudie 

 
De zelfstudie bedraagt 3 tot 5 uur per bijeenkomst. De workshops moeten – als zelfstudie – 
zelfstandig worden voorbereid. 
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Toelatingsvoorwaarden  

 
Je bent in het bezit van een recent diploma en je hebt werkervaring van minimaal 1 jaar:  
 
Verzorgende (mbo niveau 3)  

Bejaardenverzorgende (OVDB)  

Gezinsverzorgende (OVDB)  

Verzorgende thuiszorg (OVDB)  

MDGO–VZ lang  

Kraamverzorgende (OVDB) of een vergelijkbaar diploma.  

 

Een bewijs van voldoende vooropleiding en een origineel diploma moet je overhandigen bij de 
aanmelding. Toelating wordt bepaald door de onderwijsinstelling. 

 

Stage: 
Je werkt minimaal 16 uur per week (minimaal totaal 200 uur) bij een door SBB 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkende instelling voor VZ-IG. De 
instelling is bereid de stage te begeleiden en te beoordelen. 
 

Startdata en prijzen 

 
Voor actuele startdata en prijzen zie onze website  

 
Locatie 

 
Ede, Arnhem of Incompany 
 

Contact en aanmelden 

 

 
www.upgrade.nu 
Reehorsterweg 90 
6717 LG  Ede 
Tel.: 0318-66 42 00 
info@upgrade.nu 
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