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Thema Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

Bloedafname via 

venapunctie 

• Bloedafname via venapunctie 2 punten V&VN 4 en 5 

Injecteren • Klaarmaken injectiespuit 

• Subcutaan: huidplooitechniek 

• Subcutaan: loodrechttechniek 

• Intramusculair: loodrechttechniek 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Infusie: Centraal veneuze katheter • Verzorgen centraal veneuze katheter 

• Verwisselen infuusslangen 

2 punten V&VN 4, 5 

Infusie: Perifere canule • Gereedmaken infuuszak en infuusslang 

• Inbrengen perifere canule 

• Verwijderen perifere canule 

2 punten V&VN 4, 5 

Infusie: Vleugelnaald en 

hypodermoclyse 

• Inbrengen vleugelnaald en medicatie toedienen 

• Hypodermoclyse 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Injecteren insuline • Injecteren met insulinepen 

• Bloedglucosewaarde bepalen 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Katheteriseren: Blaaskatheter man • Eenmalig katheteriseren 

• Verblijfskatheter 

• Verwijderen blaaskatheter 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Katheteriseren: Blaaskatheter 

vrouw 

• Eenmalig katheteriseren 

• Verblijfskatheter 

• Verwijderen blaaskatheter 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Katheteriseren: Suprapubische 

verblijfskatheter 

• Verzorgen suprapubische katheter 

• Verwisselen suprapubische katheter 

• Blaasspoelen met spuit of spoelzakje 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Sondevoeding: 

Neus- maagsonde 

• Inbrengen neus-maagsonde 

• Verwijderen neus-maagsonde 

• Toedienen via neus-maag met spuit 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Sondevoeding: 

PEG- sonde 

• Verzorgen PEG-sonde 

• Verwisselen PEG-sonde 

• Toedienen PEG-sondevoeding met pomp of spuit 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Stomazorg • Verwisselen van de huidplaat en stomazakje bij 
een een- en tweedelig systeem 

• verwisselen van een stomazakje bij een tweedelig 
systeem 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Tracheacanule en tracheastoma • Luchtwegen 
• Verzorgen van een tracheacanule en tracheostoma 

2 punten V&VN 3, 4 en 5 

Wondzorg • Wondspoelen 

• Verzorgen wond- of redondrain 

• Verwijderen wond- of redondrain 

• Verwijderen hechtingen/agrafen 

2 punten V&VN 3, 4, 5 
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Zuurstof toedienen • Zuurstof toedienen 

• Uitzuigen via mond-keelholte 

• Uitzuigen tracheacanule 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

 

Thema bewegingsondersteuning 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

Verplaatsen binnen de 

grenzen van het bed 

• Kantelingen 

• Glijzeilaanbrengen 

• Zijwaarts verplaatsen met glijzeil 

• Wisselligging met glijzeil 

• Omhoog verplaatsen 

• Tot zit komen op rand van bed 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Verplaatsen buiten de 

grenzen van het bed 

• Van bed naar bed/brancard met patslide 

• Van bed naar stoel 

• Verplaatsen rondom stoel 

• Lopen 

• Van grond af met passieve lift of met 

twee zorgverleners 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Omgaan met tilliften • Omgaan met passieve tillift 

• Omgaan met actieve tillift 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

 

Thema Basiszorg 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

Persoonlijke verzorging • Verzorgend wassen 

• Wassen vrouwelijke geslachtsdelen 

• Wassen man met wasdoekjes 

• Helpen bij douchen 

• Haren wassen op bed 

• Droogscheren 

• Helpen bij aankleden zorgvrager met gekwetste zijde 

• Helpen bij nagels knippen 

• Hoortoestel verzorgen 

• Bed opmaken (met lakens)met zorgvrager 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Mondverzorging • Tandenpoetsen 

• Kunstgebit reinigen 

• Mondholte reinigen 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Uitscheiding • Helpen met een po of urinaal op bed 

• Aanbrengen van een uitwendig katheter 

2 punten V&VN 3, 4, 5 
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Thema Hygiëne en infectiepreventie 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

Hygiëne en 

infectiepreventie 

• Handen wassen en handen desinfecteren 

• Handschoenen en beschermende kleding 

• Schoon, gedesinfecteerd of steriel werkveld 

• De infectiecyclus 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Bijzonder resistente micro-

organismen in het 

verpleeghuis (BRMO)  

In samenwerking met 

Verenso 

 Leerdoelen: 
• tijdige signalering van nieuwe patiënten met een 

BRMO; 
• maatregelen om eventuele verspreiding tussen 

bewoners tegen te gaan; 
• hoe een BRMO-uitbraak te herkennen; 
• kweken.  

2 punten VSR, ABC1  

Lage luchtweginfecties bij 

kwetsbare ouderen 

In samenwerking met 

Verenso 

 Leerdoelen: 
• preventieve maatregelen om lageluchtweginfecties bij 

kwetsbare ouderen te voorkomen; 
• wanneer wel en niet te behandelen met antibiotica, 

welke antibiotica, de juiste dosering en duur; 
• maatregelen ter verlichting van de symptomen; 
• de werkomgeving optimaliseren. 

1 punt VSR, ABC1  

Urineweginfecties bij 

kwetsbare ouderen 

In samenwerking met 

Verenso 

 Leerdoelen: 
• diagnostische criteria; 
• dipstickonderzoek en urinekweken; 
• behandeling en preventie; 
• de werkomgeving optimaliseren.   

1 punt VSR, ABC1  

 

Thema Vitale functies 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits-

register 

Niveau 

Vitale functies • Temperatuur 

• Hartslag 

• Bloeddruk 

• Ademhaling 

• Bewustzijn 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Vitaal bedreigd - Kind 
• ABCDE-methode 

• Bewaken, stabiliseren en behandelen 

• Communicatie (RSVP en readback methodiek) 

2 punten V&VN  
ABC1 

4 en 5 

Vitaal bedreigd - 
Volwassene 

• ABCDE-methode 

• luchtwegobstructie  

• ademhalingsproblemen 

• circulatieproblemen 

• verminderd bewustzijn 

• omgevingsfactoren 

• effectief communiceren 

2 punten V&VN 
ABAN 

4 en 5 
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Thema Medicijnen 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits-

register  

Niveau 

Medicijnen toedienen • Oordruppels toedienen 

• Oogdruppels toedienen 

• Oogzalf aanbrengen 

• Neusspray toedienen 

• Oraal toedienen 

• Rectaal toedienen 

• Inhaleren met dosis aerosol 

• Inhaleren met dosis aerosol met voorzetkamer 

• Inhaleren met poederinhalator 

• Vernevelen 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

 

 
 

Thema Wondzorg 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

ACT-zwachtelen • Zwachtelen onder- en bovenbeen korte rek 

• Zwachtelen arm korte rek 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

Thoraxdrains • Klaarmaken thoraxdrainagesysteem 

• Verzorgen patiënt met thoraxdrain 

• Assisteren bij verwijderen thoraxdrain 

2 punten V&VN 4 en 5 

Soorten wonden • Het proces van wondbehandeling/verzorging 

• Verzorgen van de rode wond 

• Verzorgen van de gele wond 

• Verzorgen van de zwarte wond 

2 punten V&VN 3, 4, 5 

 

Thema Dementie 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

Begeleiden van de familie • De familie van de cliënt 
• Adviezen voor de familie 
• Afspraken met de familie 
• Wilsbekwaamheid 
• Begeleiden bij overlijden 

2 punten V&VN 3 en 4 

Omgaan met onbegrepen 

gedrag 

• Verzet bij wassen en kleden  
• Moeilijkheden met eten en drinken  
• Ongewenst intiem gedrag  
• Roepen  
• Slaapproblemen 

2 punten V&VN 3 en 4 

Omgaan met stemmingen 
• Angst 
• Agressie 
• Depressie 
• Achterdocht 
• Apathie 

2 punten V&VN 3 en 4 
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Thema Medisch rekenen  

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

Medisch rekenen (adaptief) • Basisvaardigheden rekenen 

• Vaste medicatie 

• Vloeibare medicatie 

• Infusie/transfusie 

• Vochtbalans 

• Zuurstof 

* De subonderwerpen zijn ook als separate modules 
aan te schaffen (1 accreditatiepunt per module). 

3 punten V&VN 3, 4, 5 

Medisch rekenen:  
casuïstiek 

• Kinderen 

• Volwassenen 

• OK 

• Radiologie 

1 punt per 
subonderwerp 

V&VN 4 en 5 

 

Thema Basic Life Support  

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

Basic Life 

Support 

• Herkennen slachtoffer: volwassene 

• Uitvoeren reanimatiehandelingen 

• Rol meldkamer en burgerhulpverlener 

• Verslikken/stikken 

• Stabiele zijligging 

2 punten V&VN, ABC1, 
KABIZ 

3, 4 en 5 

  Pediatric Basic Life Support  • Herkennen slachtoffer: kind/baby 

• Uitvoeren reanimatiehandelingen 

• Rol meldkamer en burgerhulpverlener 

• Verslikken/stikken 

• Stabiele zijligging 

2 punten V&VN, ABC1 3, 4 en 5 

 

Thema Gynaecologie en obstetrie  

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

De ongecompliceerde  
baring 

 
• Anatomie en baringsmechanica 
• Ontsluiting 
• Uitdrijving 
• Nageboorte 

 

2 punten V&VN, NVOG 4 en 5 

  De ongecompliceerde  
  zwangerschap 

• Eerste trimester 

• Tweede trimester 

• Derde trimester 

• Casus 1. Positieve of negatieve discongruentie 

• Casus 2. Ligging van de foetus 

2 punten V&VN, NVOG 4 en 5 
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Overig 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteitsregister 

Bariatrische chirurgie in de 
huisartsenpraktijk 

 Leerdoelen: 
 Na het volgen van deze module: 
• ben je je bewust van je eigen gevoelens en eventuele 

weerstanden ten opzichte van bariatrische chirurgie; 
• ken je de indicaties, voor- en nadelen van bariatrie; 
• ken je de meest voorkomende bariatrische ingrepen; 
• ben je je bewust van het belang van levenslange 

controles van patiënten na een bariatrische ingreep. 

1 punt V&VN, NVvPO, ABC1 

Hartfalen 
 Leerdoelen: 
 Na het volgen van deze module: 
• ben je in staat hartfalen te herkennen; 
• weet je welke oorzaken van hartfalen er zijn; 
• ken je de terminologie en pathofysiologie van 

hartfalen; 
• weet je welke diagnostische stappen gezet moeten 

worden; 
• ken je de therapeutische mogelijkheden; 
• heb je weet van het belang van follow-up, 

samenwerking en transmurale afspraken. 

1 punt V&VN, NVvPO, ABC1 

Vallen bij ouderen 
 Leerdoelen: 
 Na het volgen van deze module: 
• kun je de fysieke en psychosociale gevolgen van vallen 

benoemen. 
• ken je de risicofactoren voor vallen. 
• weet je welke stappen je moet doorlopen om een 

complete valanalyse uit te voeren bij een oudere 
patiënt. 

• weet je welke collega's uit andere disciplines je kunt 
inzetten bij ouderen die zijn gevallen, en met welke 
indicatie. 

1 punt V&VN, NVvPO, ABC1 

Voedingsadvisering aan 
mensen met diabetes  
type 2 

 Leerdoelen: 
 Na het volgen van deze module: 
• kun je de bewijskracht van een artikel op het gebied 

van voedingswetenschap beoordelen; 
• kent je de verschillende onderzoekmethoden die 

gebruikt worden in de voedingswetenschap; 
• kun je de inhoud van de NDF Voedingsrichtlijn en de 

Richtlijnen goede voeding grofweg benoemen; 
• kun je algemene voedingsadviezen geven aan mensen 

met DM2 en kun je de verschillende voedingspatronen 
noemen die geschikt zijn voor mensen met DM2; 

• weet je waar en hoe je een koolhydratentabel kunt 
raadplegen. 

1 punt V&VN, NVvPO, ABC1 

 

In ontwikkeling* 

Naam module Subonderwerpen Accreditatie- 

punten 

Kwaliteits- 

register 

Niveau 

Procedurele sedatie en 
analgesie (PSA)* 

• Luchtwegen 

• Pre-sedatie 

• Per-sedatie 

• Post-sedatie 

• ABCDE en CRM 

2 punten V&VN, ABC1 4 en 5 

Verpleegkundig leiderschap* 
• Evidence-based practice (EBP) 

• Evidence-based quality improvement 

• Essentiële zorg 

• Klinisch redeneren 

2 punten per 
subonderwerp 

V&VN 4 en 5 
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Dialyse* 
• Medicatie tijdens dialysebehandeling 

• Calciumfosfaathuishouding 

• Hemodialysebehandeling 

• CRRT en de verschillende antistollingsmethoden 

• TPE (plasmafiltratie) 

• Vaattoegang 

1 punt per 
subonderwerp 

V&VN 4 en 5 

 

*Onder voorbehoud. Interesse of meer informatie? Neem contact met ons op.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact: mail naar binnendienst@bsl.nl of 

telefonisch 030 638 3834 / 06 27 18 94 42 
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