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Overzichtsmatrijs Cursusinformatie 

Cursusnaam Cursus: “VB&RH” 

Inhoud Scholen, trainen, inclusief toetsing van Voorbehouden & Risicovolle handelingen volgens de Wet BIG 

Niveau /doelgroep Niveau 3, 4, 5/6 (Zorg en Welzijn) + w.o (artsen) 

Duur (lengte) Afhankelijk van het aantal vaardigheden [… vaardigheden per dagdeel van 4 klokuren] 

Doelen Algemeen: De cursist beschikt over de geautomatiseerde werkwijze en/of uitvoering van protocollaire methodieken 
en over een aantal protocollaire vaardigheden en technieken die hem in staat stellen de Voorbehouden en/of 
Risicovolle handelingen juist uit te voeren conform het wettelijk kader, waardoor hij bekwaam en derhalve bevoegd is 
tot handelen. 
 
Specifiek:  
De cursist is in staat bekwaam, en daardoor bevoegd te handelen m.b.t. tot de in de cursus vermelde VB&RH, t.w.: 
Zie: Bijlage ‘Clustering VB&RH’ 
 

StudieBelastingsUren [SBU] - take-home toets: 2 klokuren per domein (VBRH) 
- per scholings-/trainingsbijeenkomst: 4 klokuren 
- (individueel) inoefenen [‘automatiseren’]: 2 klokuren 
- vaardigheidstoets / assessment: 2 uur 
Totaal: minimaal: 10 SBU (afhankelijk van instapniveau en eigen inzet) 

Kwalificatie  Bekwaamheid= bevoegdheid om VB&RH uit te voeren conform de Wet BIG;  
Waardering na cursus (wordt in verslaglegging opgenomen): startbekwaam, of vakbekwaam 
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Bijlage: Clustering van Voorbehouden en/of Risicovolle Handelingen 
 

Cluster Handeling VBH RVH Basiscursus  
Optioneel  
Op aanvraag (ad 
hoc basis) 

Injecteren Het toedienen van medicatie middels een subcutane injectie (kant-en-klaar + optrekken uit ampul / 
flacon)) 

x   
Basiscursus  

 Het toedienen van medicatie middels een subcutane injectie mbv (verschillende soorten insuline-) 
pennen 

x   
Basiscursus  

 Het toedienen van medicatie middels een subcutane vlindernaald (incl inbrengen vlindernaald) x   
Basiscursus  

 Het toedienen van medicatie c.q. isotone vloeistof toedienen middels een subcutane hypodermoclyse 
(incl inbrengen, controleren en verwijderen hypodermoclyse)  

x   
Basiscursus  

     

 Het toedienen van medicatie middels een intramusculaire injectie (kant-en-klaar + optrekken uit ampul / 
flacon, depot) 

x   
Basiscursus  

     

 Het bepalen van de bloedsuikerwaarde middels vingerprik.  x Basiscursus  

     

Katheteriseren: 
Blaas 

Het inbrengen en/of verwisselen van een katheter bij een vrouw (eenmalig + verblijf). X   
Basiscursus  

 Het inbrengen en/of verwisselen van een katheter bij een man (eenmalig + verblijf). X   
Basiscursus  

 Het verwisselen van een suprapubische katheter. X   
Basiscursus  

 Het verzorgen van een suprapubische katheter.  X  
Basiscursus  

 Het spoelen van de blaas (eenmalig en continu)  X  
Basiscursus  
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Katheteriseren: Maag Het inbrengen / verwisselen van een sonde via neus / mond.  x  Optioneel  

 Het verwijderen van een sonde via neus / mond.  x Optioneel  

 Het toedienen van sondevoeding via maagsonde (bolus, druppelsysteem, pomp)  x Optioneel  

     

 Het verzorgen van een Percutane Endoscopische Gastromie (PEG) .  X Optioneel  

 Het verwisselen van een gastrotube (G-tube). x  Optioneel  

     

 Het verzorgen van een G-tube.  x Optioneel  

 Het toedienen van sondevoeding via PEG of G-tube.  x Optioneel  

     

Overige medicatie en de wijze 
van toedienen 

Het toedienen van medicatie via vernevelaar.  x Basiscursus 

 Het toedienen van zuurstof via concentrator, cilinder.  x Basiscursus 

 Het toedienen van (vloeibare) zuurstof via ströller.   x Basiscursus 

     

 Het toedienen van medicatie: rectaal (suppositorium, klysma)  x Op aanvraag 

 Het toedienen van medicatie; vaginaal (supp. vaginalis, irrigeren)  x Op aanvraag 

 Het toedienen van medicatie via de huid (zalf, crème, transdermale pleister)  x Op aanvraag 

 Het toedienen van medicatie via het oog / oor / neus. (zalf, druppel, spray)  x Op aanvraag 

 het toedienen van medicatie via luchtwegen middels verschillende hulpstukken.  x  

     

Overige handelingen Het herkennen en verzorgen van een zwarte – gele – rode wond.  X Basiscursus 

 Het toepassen van Ambulante compressie Therapie (ACT).  x Basiscursus 

 Het verzorgen van een stoma: Anus praeternaturalis (AP)  x Optioneel 

 Het verzorgen van een stoma: Urether praeternaturalis (UP)  x Optioneel 

 Het spoelen van een stoma.  X Optioneel 

     

 Het verwijderen van een drain.  x Op aanvraag 

 Het verwijderen van hechtingen / agrafen.  x Op aanvraag 
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Infusietechnologie Het intraveneus inbrengen van een infuusnaald (venflon) (incl. fixeren) X  Op aanvraag 

 Het verzorgen / verwijderen van een venflon.  X Op aanvraag 

 Infuus aansluiten, overschakelen. X  Op aanvraag 

 Medicatie intraveneus toedienen (bolus, druppelsysteem, pomp) X  Op aanvraag 

 Het toepassen van een venapunctie (open / gesloten) x  Op aanvraag 

     

Trachea Het uitzuigen van de tracheacanule. x  Optioneel 

 Het verzorgen van de tracheacanule.  x Optioneel 

 Zuurstof of vernevelen via tracheacanule.  X Optioneel 

 Uitzuigen van de mond en keelholte tot de stemspeet  x Basiscursus 

 Uitzuigen van de mond en keelholte: intratracheaal x  Op aanvraag 

     

controles Het uitvoeren van een ECG   Op aanvraag 

 Het meten van de bloeddruk (handmatig: auscultatie, palpatie, elektrisch: pols/bovenarm)   Op aanvraag 

 Het tellen van de pols en ademhaling.   Op aanvraag 

 Het meten van de lichaamstemperatuur op verschillende wijzen (tympanisch, rectaal, oraal, axillair)   Op aanvraag 

 Rekentoets   Op aanvraag 

 
Basiscursus; 
-  bevat 4 dagdelen en een individuele toetsing. 
-  wordt door iedere werknemer (met het juiste niveau, ongeacht op welke afdeling men werkt) gevolgd. 
 
Optioneel ;  

- deze handelingen komen met regelmaat voor op specifieke afdeling; bv op een somatische , revaliderende afdeling 
- de handeling doet zich voor nav een (nieuwe) zorgvraag (bv een PEG sonde bij een zorgvrager die op een Psychogeriatrische afdeling verblijft) 
 

Op aanvraag (ad hoc basis); 
een specifieke doelgroep volgt dit dagdeel, te denken valt aan de werknemers van de hospice en verpleegkundig coördinatie dienst (bv dagdeel infusietechnologie  uitvoeren ECG. 


