
 
 

 
 

Het keuzedeel Helpende plus bevat de volgende vakkennis en vaardigheden: 

 
• basiskennis van wet- en regelgeving m.b.t. risicovolle handelingen 

• basiskennis van COPD, diabetes, dementie, reuma, CVA, Parkinson 

• basiskennis over het omgaan met ziektebeelden van cliënten 

• basiskennis van de werking en bijwerkingen van veel voorkomende medicatie 

• basiskennis van wondzorg 

• basiskennis van aandoeningen aan de zintuigen in relatie tot druppels en zalven 

• basiskennis van de anatomie van het urinewegstelsel 

• basiskennis van aandoeningen aan urinewegstelsel in relatie tot een verblijfskatheter 

• basiskennis over (het omgaan met) oncologie, chemotherapie en bestraling 

• basiskennis over de consequenties voor zichzelf en de omgeving (bescherming, schoonmaken) bij 
chemotherapie en bestraling 

• basiskennis van het stervensproces (sterven en rouwen) en de invloed ervan op de verzorging en 
omgeving 

• basiskennis van palliatieve zorg 

• protocollen toepassen die gelden binnen de organisatie 

• beoordelen wanneer een collega geraadpleegd moet worden bij het uitvoeren van eenvoudige 
verzorgende handelingen 

• cliënten informeren over therapietrouw 

• observatiegegevens verzamelen: meten van pols, temperatuur (axillair, oraal en oor), bewustzijn en 
ademhaling 

• bijwerkingen signaleren en herkent de interactie tussen verschillende soorten medicatie 

• werken met medicatieoverzichten en soorten uitgiftesystemen/ baxtersysteem 

• de juiste medicijnen aanreiken aan de cliënt 

• de medicatie die haar is aangereikt controleren en registreren o.b.v. de apothekerslijsten 

• medicatie toedienen uit uitgiftesysteem/baxtersysteem, via de mond, ogen, huid en neus 

• wondbehandeling uitvoeren bij een rode wond 

• de huid van de cliënt zalven 

• ogen van de cliënt druppelen/zalven 

• oren van de cliënt druppelen 

• de neus van de cliënt druppelen 

• microlax toedienen 

• een katheterzakje legen en verwisselen 

• een condoomkatheter verwisselen 

• steunkousen aan- en uittrekken en daarbij rekening houden met complicaties (wondjes, eczeem, 
oedeem, kleur, pijn) 

• omgaan met onbegrepen gedrag 

• handelen in acute situaties (zoals: bewusteloosheid, zorgweigering, geen toegang tot de woning, 
mogelijk overlijden en agressie) 

• acute situaties rapporteren 

• acute situaties bespreken met de eindverantwoordelijke 

 


