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Werkproces 2.7 Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen 
(Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4) 

  
Voor wie?  

 
Heb je alle werkprocessen aangetoond in je Ervaringscertificaat behalve werkproces 2.7 ‘Uitvoeren 
van verpleegtechnische handelingen’ en wil je deze ook aantonen in het schooljaar 2017-2018? Dan 
biedt dit opleidingstraject jou de mogelijkheid dit bij ROC A12 en UPGRADE aan te tonen.  

 

Inhoud van de opleiding 

 
Dit ontbrekende werkproces 2.7 kan aangetoond worden door het volgen en behalen van de volgende 
onderdelen:  
-> Anatomie 

Het volgen van 10 wekelijkse colleges/bijeenkomsten (zal gepland worden in de 
periode van 28 augustus tot en met 10 november op dinsdagen) van ieder 1,5 uur bij 
de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 van ROC A12. Dit deel wordt 
afgesloten met een theorie toets. 
 

-> Medicatie toedienen 
  Het volgen van een 2-daagse training Medicatie toedienen via UPGRADE: 
  http://upgrade.nu/cursus-medicatie-toedienen-ede/ 
 
-> EHBO/BHV 

Dit onderdeel kan aangetoond worden met een BHV cursus/certificaat of EHBO 
certificaat 
 

-> Verpleegtechnische handelingen  
Het volgen van 10 wekelijkse colleges/bijeenkomsten (zal gepland worden in de 
periode van 13 november tot en met 02 februari 2018 op dinsdagen) van ieder 1,5 uur 
bij de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 van ROC A12. Dit deel wordt 
afgesloten met een theorie toets. 
Daarna volgen nog 5 wekelijkse colleges/bijeenkomsten (zal gepland worden in de 
periode van 05 februari tot en met 16 maart 2018) van ieder 1,5 uur bij ROC A12 ter 
voorbereiding op het praktijk examen bij en door de werkgever/praktijkopleider (SBB 
erkende leerplek). 
 

De volgende verpleegtechnische handelingen komen aan de orde in de bovenstaande 4 onderdelen 
en vallen onder de Wet BIG: 
- Medicijnen checken (dosering etc.0, registreren en distribueren 
- Medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de slijmvliezen en via de luchtwegen 
- Wonden verzorgen (met uitzondering van zwarte wonden) 
- Maagsonde, stoma en blaaskatheter observeren, controleren en verzorgen 
- Sondevoeding toedienen 
- Monsters verzamelen t.b.v. diagnostiek (steriel en niet steriel materiaal) 
- Eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftiging, verstikking, verslikken 
- Eerste hulp bij ademstilstand en circulatiestilstand 
- Medicijnen toedienen per injectie (subcutaan) *  
 
*Voorbehouden handeling 
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Examen en certificering  

 
Wanneer de bovenstaande 4 onderdelen behaald zijn ontvang je een bevestiging van ROC A12 voor 
het aantonen van werkproces 2.7 Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen vanaf cohort 2015. 
Deze bevestiging kun je toevoegen aan je examendossier om in aanmerking te komen voor je mbo-
diploma bij ROC A12.  
 

Zelfstudie 

 
Dit volledige opleidingstraject vraagt ongeveer 1 á 2 uur zelfstudie per bijeenkomst. 
 

Toelatingsvoorwaarden  

 
Je bent in het bezit van een Ervaringscertificaat Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4 
en dient nog werkproces 2.7 (minimaal cohort 2015) aan te tonen om te voldoen aan de mbo eisen.  
 

Startdata en prijzen 

 
Voor actuele startdata en prijzen zie onze website. 

 
Locatie 

 
Ede 
 

Contact en aanmelden 

 

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