
Bijlage 2: Aftekenlijst verpleegtechnische vaardigheden 
 
Naam student: ………………………….……………. 
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 AFGEROND IN  
SKILLSLAB 
 
(datum + naam) 

AFGEROND OP 
WERKPLEK 
 
(datum + naam) 

Opdracht 1.  

Eerste hulp (somatisch) verlenen bij:  

verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij  

ademstilstand en circulatiestilstand. 

 

 
 

 

Opdracht 2.  

Basiszorg medicijngebruik:  

Medicijnen checken, registreren en distribueren, zo nodig 

controle op inname (volgens zorgdossier). 

Niet mogelijk 

 

 

Opdracht 3.  

Medicijnen toedienen:  
oraal, rectaal, via de huid, via de luchtwegen, via de 
slijmvliezen en vaginaal. 

 

(Alleen rectaal 

mogelijk) 

Oraal: 

Rectaal: 
Via de huid: 
Via luchtwegen: 
Slijmvliezen: 
Vaginaal: 
 

Opdracht 4.  
Bloedsuiker bepalen. 

  

Opdracht 4.  

Subcutaan injecteren.* 

  

Opdracht 4.  
Hanteren insulinepen.* 

  

Opdracht 5.  
Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek 
(steriel en niet-steriel materiaal). 

Niet mogelijk Steriel materiaal: 

 
Niet steriel materiaal: 

Opdracht 6.  
Verzorgen van wonden: rode en gele wonden. 

 Rode wond: 

 
Gele wond: 

 

Opdracht 7.  
Observeren en controleren van een maagsonde. 

  

Opdracht 8.  
Zwachteltechniek toepassen. 

  

 

  

Verpleegtechnische handelingen  

⚫ waaronder voorbehouden handelingen deze zijn weergegeven met een sterretje (*) 

⚫ handeling waarvoor verpleegkundige / medisch rekenen afgerond moet zijn, is cursief gedrukt. 
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 AFGEROND IN  
SKILLSLAB 

 
(datum + naam) 

AFGEROND OP 
WERKPLEK 

 
(datum + naam) 

Opdracht 9.  
Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of 

warmtebehandeling. 

Niet mogelijk  

Opdracht 10.  
Observeren en controleren van verblijfskatheter en 

blaasspoeling uitvoeren. 
 

 Observeren en 
controleren van 

verblijfskatheter: 

 

Blaasspoeling uitvoeren:  

 

Opdracht 11.  
Verzorgen van een suprapubische katheter. 

  

 

Opdracht 12.  
Intramusculair injecteren.* 

 

 

 

Opdracht 13.  
Flexibele vaardigheid: Katheteriseren van de blaas bij 
vrouwen.* 

  

 

Opdracht 14.  
Flexibele vaardigheid: Katheteriseren van de blaas bij 
mannen.* 

  

 

Opdracht 15.  
Flexibele vaardigheid: PEG-sondevoeding toedienen. 

  

Opdracht 16.  
Flexibele vaardigheid: Blaaskatheter en maagsonde 
verzorgen. 

 Blaaskatheter verzorgen: 
 

Maagsonde verzorgen: 

 

Opdracht 17.  

Flexibele vaardigheid: Toedienen van sondevoeding en 
voedingspomp bedienen. 

 

 

 Toedienen van 

sondevoeding zonder 
voedingspomp: 
 

Toedienen van 
sondevoeding met 

behulp van 
voedingspomp: 
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Verpleegtechnische handelingen  

⚫ waaronder voorbehouden handelingen deze zijn weergegeven met een sterretje (*) 

handeling waarvoor verpleegkundige / medisch rekenen afgerond moet zijn, is cursief gedrukt. 

 AFGEROND IN  
SKILLSLAB 
 
(datum + naam) 

AFGEROND OP 
WERKPLEK 
 
(datum + naam) 

Opdracht 18.  
Flexibele vaardigheid: Zuurstof toedienen. 

  

Opdracht 19.  

Flexibele vaardigheid: Verzorgen van een stoma. 

  

Opdracht 20.  
Flexibele vaardigheid: Maagsonde inbrengen.* 

  

Opdracht 21.  
Flexibele vaardigheid: Verzorgen van zwarte wonden. 

  

Opdracht 22.  
Flexibele vaardigheid: Tracheacanule en tracheastoma 
verzorgen. 

  

 

Opdracht 23.  
Flexibele vaardigheid: Maag- en darmspoeling uitvoeren.* 

Niet mogelijk Maagspoeling: 

 

Darmspoeling: 

 

Opdracht 24.  
Flexibele vaardigheid: Stoma irrigeren 

Niet mogelijk  

Opdracht 25.  
Flexibele vaardigheid: Mond- en keelholte uitzuigen. 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op het aftekenen van een vaardigheid: 

De handtekening in de kolom Skillslab heeft de status dat de student de theoretische kennis heeft 

afgerond en de vaardigheid heeft geoefend in het praktijklokaal. De handtekening dient als bewijslast 

dat de student in de examenfase kan deelnemen aan de proeve VTV.  

 

De handtekening in de kolom BPV/Instelling heeft de status dat de student de vaardigheid 

zelfstandig mag uitvoeren in de praktijk.  

 

Bron: overzicht voorbehouden en risicovolle handelingen: V&VN 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1gWVPi35X9cwM3qgv7nhtRgyF_XRBlqCE5OHx_KMR_lA/edit#heading=h.vn0szoscxi84
https://docs.google.com/document/d/1gWVPi35X9cwM3qgv7nhtRgyF_XRBlqCE5OHx_KMR_lA/edit#heading=h.vn0szoscxi84

