SOFT SKILLS

BEROEPSTECHNISCHE VAARDIGHEDEN

BELEVINGSGERICHTE ZORG

ZUURSTOF TOEDIENEN*

•
•
•
•
•
•

• zuurstof toedienen
• uitzuigen via mond-keelholte
• uitzuigen tracheacanule

inhoudelijk belevingsaspect
herstelgericht denken
positieve gezondheid
wie is jouw cliënt werkelijk?
tijdsdruk en de tijd nemen
persoonsgerichte zorg in de praktijk

SEKSUALITEIT BIJ OUDEREN
•
•
•
•
•
•

hoe kijk jij er naar?
de realiteit over seksualiteit
seksualiteit in de praktijk
hoe het gesprek aangaan?
#metoo
de-mens-zie & seksualiteit

CULTUURSENSITIEF WERKEN
•
•
•
•

over gelijk & anders
wat is cultuur?
in gesprek
kleur (be)kennen!

KLANTGERICHTHEID
• klantgerichtheid & -tevredenheid
• open en eerlijke communicatie
KATZ-SCORE
• oefeningen
BURN-OUT OP DE WERKVLOER
• wanneer stress burn-out wordt
• herken jij stressklachten, herken je burn-out?
• rol van de leidinggevende en van de medewerker
in het voorkomen van burn-out
• wie loopt (meer) risico op burn-out?
• de fases tot burn-out
VERANDERING. HOE? ZO!
•
•
•
•
•
•

met welke gekleurde bril kijk jij?
basisuitgangspunten van verandering
test je eigen veranderbereidheid
hoe een gunstig klimaat scheppen?
hoe verandering methodisch aanpakken?
verandering realiseren doe je niet alleen …

Dementie - Vlaamse versie:
> OMGAAN MET ONBEGREPEN GEDRAG*
•
•
•
•
•

verzet bij wassen en kleden
moeilijkheden met eten en drinken
ongewenst intiem gedrag
roepen
slaapproblemen

> OMGAAN MET STEMMINGEN*
• angst - agressie - depressie - achterdocht - apathie
> BEGELEIDEN VAN DE FAMILIE*
•
•
•
•

de familie van de cliënt
adviezen voor en afspraken met de familie
wilsbekwaamheid
begeleiden bij overlijden

VERPLAATSEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET BED*
•
•
•
•
•

kantelingen
glijzeil aanbrengen
zijwaarts verplaatsen met glijzeil
omhoog verplaatsen
tot zit komen op rand van bed

VERPLAATSINGEN 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 2 zorgverleners

OMGAAN MET TILLIFTEN*
• omgaan met passieve lift
• omgaan met actieve lift
PERSOONLIJKE VERZORGING*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verzorgend wassen
wassen van vrouwelijke zorgvrager
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

ACT-ZWACHTELEN*

INJECTEREN INSULINE*

• zwachtelen onder- en bovenbeen korte rek
• zwachtelen arm korte rek

• injecteren met insulinepen
• bloedglucosewaarde bepalen

THORAXDRAINS*

KATHETERISEREN: BLAASKATHETER MAN*

• klaarmaken thoraxdrainagesysteem
• verzorgen patiënt met thoraxdrain
• assisteren bij verwijderen thoraxdrain

• eenmalig katheteriseren
• verblijfskatheter
• verwijderen blaaskatheter

SOORTEN WONDEN*

KATHETERISEREN: BLAASKATHETER VROUW*

• het proces van wondbehandeling/-verzorging
• rode wond - gele wond - zwarte wond

• eenmalig katheteriseren
• verblijfskatheter
• verwijderen blaaskatheter

MEDISCH REKENEN: ADAPTIEF*
•
•
•
•
•
•

basisvaardigheden rekenen
vaste medicatie
vloeibare medicatie
infusie/transfusie
vochtbalans
zuurstof

MEDISCH REKENEN: CASUÏSTIEK*
•
•
•
•

kinderen
volwassenen
OK
radiologie

BASIC LIFE SUPPORT*
•
•
•
•
•

herkennen slachtoffer: volwassene
uitvoeren reanimatiehandelingen
rol meldkamer en burgerhulpverlener
verslikken/stikken
stabiele zijligging

PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT*

• tanden poetsen - kunstgebit reinigen
• mondholte reinigen

•
•
•
•
•

UITSCHEIDING*

BLOEDAFNAME VIA VENAFUNCTIE*

MONDVERZORGING*

• helpen met een po of urinaal op bed
• aanbrengen van een uitwendig katheter
HYGIËNE EN INFECTIEPREVENTIE*
•
•
•
•

handen wassen en handen desinfecteren
handschoenen en beschermende kleding
schoon, gedesinfecteerd of steriel werkveld
de infectiecyclus

herkennen slachtoffer: kind/baby
uitvoeren reanimatiehandelingen
rol meldkamer en burgerhulpverlener
verslikken/stikken
stabiele zijligging

INJECTEREN*
•
•
•
•

klaarmaken injectiespuit
subcutaan: huidplooitechniek
subcutaan: loodrechttechniek
intramusculair: loodrechttechniek

KATHETERISEREN: SUPRAPUBISCHE
VERBLIJFSKATHETER*
• verzorgen suprapubische katheter
• verwisselen suprapubische katheter
• blaasspoelen met spuit of spoelzakje
SONDEVOEDING: NEUSMAAGSONDE*
• inbrengen en verwijderen neusmaagsonde
• toedienen via neusmaagsonde met spuit
SONDEVOEDING: PEG-SONDE*
• verzorgen en verwisselen PEG-sonde
• toedienen PEG-sondevoeding met pomp of spuit
STOMAZORG*
• verwisselen van de huidplaat en stomazakje één- en
tweedelig systeem
• verwisselen van een stomazakje tweedelig systeem
TRACHEACANULE EN TRACHEASTOMA*
• luchtwegen
• verzorgen van een tracheacanule en tracheastoma
WONDZORG*
•
•
•
•

wondspoelen
verzorgen wond- en redondrain
verwijderen wond- en redondrain
verwijderen hechtingen/afgraven

* i.s.m. onze partner BSL

INFUSIE: CENTRAAL VENEUZE KATHETER*

VITALE FUNCTIES*

• verzorgen centraal veneuze katheter
• verwisselen infuusslang

COMING SOON...

• temperatuur - hartslag - bloeddruk - ademhaling
• bewustzijn

INFUSIE: PERIFERE CANULE*

BELRAI

MEDICIJNEN TOEDIENEN*
•
•
•
•
•
•

oor- en oogdruppels toedienen
oogzalf en neusspray aanbrengen
oraal en rectaal toedienen
inhaleren met aerosol, met/zonder voorzetkamer
inhaleren met poederinhalator
vernevelen

• gereedmaken infuuszak en -slang
• inbrengen perifere canule
• verwijderen perifere canule
INFUSIE: VLEUGELNAALD EN HYPODERMOCLYSE*
• inbrengen vleugelnaald en medicatie toedienen
• hypodermoclyse

PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
ONTWIKKELGESPREKKEN
KATZ: DE THEORIE
STRESS

Levenslang leren
Bij vzw Vorm geloven we rotsvast in de lerende organisatie en
in het investeren in levenslang leren bij medewerkers. Tijd en
aandacht worden steeds schaarser en waardevoller. Daarom
hebben we e-learning opgenomen in ons vormingsaanbod.
eVorm.be
Op evorm.be vind je de volledige beschrijving en je kan hier
ook bestellen of een offerte aanvragen.

Voor bepaalde modules werken we samen met onze partner
Bohn Stafleu van Loghum, een autoriteit in Nederland op het
gebied van kwalitatief hoogstaande, eenvoudig bereikbare
vakinformatie en ondersteunende middelen voor de zorg.

evorm

Heb je vragen?

2020-02-07

Neem contact op met Caroline Van der Perre op het nummer
0476 08 33 00 of mail naar caroline@vzwvorm.be.

LEER WAAR EN WANNEER JE WIL
MEEDENKEN | MEEDOEN | MEEGROEIEN

