
Scholingsaanbod 

voor (nieuwe) zorgmedewerkers V&V Friesland, GGZ en GZ zorgaanbieders.

Ontwikkeld binnen het project “Samen verantwoordelijk voor veiligheid”. Het project valt onder het thema “Tijdig 
passende zorg” en wordt gefinancierd uit de transitiemiddelen V&V (ontwikkelgelden).

Scholing voor (nieuwe) medewerkers 
die gaan werken in: 
• verpleeg- verzorgingshuizen 
• GZ en GGZ Friesland

Vooropleiding van deze doelgroep: 
• verpleegkundigen hbo-mbo
• verzorgende IG 
• natuurlijk kunnen ook andere disciplines gebruik maken van 

deze scholing

Doel 
Nieuwe instromers (verpleegkundigen en verzorgenden) zijn voor de start van hun werkzaamheden geschoold op het 
gebied van:
• kennis COVID-19
• klinisch redeneren
• vroeg signaleren COVID-19 
• hygiënisch en veilig handelen vanwege (verdenking) besmetting op luchtweginfecties (COVID-19) zowel voor 

bewoners/cliënten als voor zichzelf als omgeving en materialen
• gebruik PBM
• isoleren
• cohorteren 
• infectiepreventie

Wijze van scholing
Passend onderwijs. Dit betekent dat de deelnemer zijn of haar eigen keuze kan maken op welke gebieden kennis 
en vaardigheden ontbreken en daarop de scholing kan aanpassen om zo competent te zijn voor aanvang van de 
werkzaamheden.

Er is een SWAY (app van microsoft) ontwikkeld waar alle informatie over bovenstaande onderwerpen 
gebundeld is. Er zijn filmpjes, teksten, links naar websites etc. Via deze link https://sway.office.
com/7Zjt8KVXGE9m6juD?ref=Link&loc=play  heeft men toegang tot de inhoud van de Sway.

Namens alle V&V Friesland.
In samenwerking met GGD Fryslân en Friesland college, Klaas Vaatstra (docent verpleegkunde)

Wijzigingen/ideeën of opmerkingen kunnen worden gemaild naar: c.bangma@ggdfryslan.nl

https://sway.office.com/7Zjt8KVXGE9m6juD?ref=Link&loc=play 
https://sway.office.com/7Zjt8KVXGE9m6juD?ref=Link&loc=play 


Inhoud training

Leervorm
Met behulp van een app die ook online gespeeld kan worden.
Link naar de onlineversie die ook in de sway staat.
https://static.thewhitebox.nl/games/bf53043f-6865-4609-9b5d-
70a37ed5f5e2/webgl/build-03446/
Zippnet poster persoonlijke hygiëne
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/videos/hygiene
Handenwassen RIVM

Leerdoel
Weet wat infectiepreventie 
inhoudt.
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Leerdoel
Kent de regels van het 
handenwassen.

Leerdoel
Kent de regels rondom 
handhygiëne, persoonlijke hygiëne 
en isolatiemaatregelen binnen de 
zorg. 

Leervorm
Animatie van Abena 
https://youtu.be/wt1OC0pQ2iU.

Leervorm
Filmpje handenwassen van Vilans
https://youtu.be/ndYiH57VSRo 
Instructiekaart handenwassen RIVM

3

4

5

6

7

8

Leerdoel
Kent de 10 belangrijkste regels van 
basis hygiëne.

Leervorm
Tekstblok

Leerdoel
Weet wat het COVID-19 virus doet 
in je lichaam.

Leervorm
Animatiefilmpje van nucleusmedicalmedia.com
https://youtu.be/5DGwOJXSxqg

Leerdoel
Weet hoe de besmetting van 
corona verloopt en hoe dit 
voorkomen kan worden (hoesten 
in elleboog etc.).

Leervorm
Een Amerikaans populair-wetenschappelijk programma 
uitgezonden door Discovery. 
https://youtu.be/3vw0hIs2LEg  (MythBusters) 
 

Leerdoel
Weet hoe je PBM op de juiste wijze 
moet gebruiken. 

Leervorm
Filmpje van Vilans
https://youtu.be/-DEM-YSPaBc
Zippnet poster isolatie bij COVID-19

Leerdoel
Kent de zone indeling binnen een 
cohort en kan de functie ervan 
benoemen.

Leervorm
Zonekaarten van Meriant

https://static.thewhitebox.nl/games/bf53043f-6865-4609-9b5d-70a37ed5f5e2/webgl/build-03446/
https://static.thewhitebox.nl/games/bf53043f-6865-4609-9b5d-70a37ed5f5e2/webgl/build-03446/
https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/videos/hygiene 
https://youtu.be/wt1OC0pQ2iU
https://youtu.be/ndYiH57VSRo
https://youtu.be/5DGwOJXSxqg 
https://youtu.be/3vw0hIs2LEg
https://youtu.be/-DEM-YSPaBc 


Leerdoel
De thuiszorgmedewerker kent 
het gebruik van PBM in de 
thuissituatie.

Leervorm
V&VN filmpje over gebruik BPM in de wijk
https://youtu.be/H3U5DA2t4nI
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Leerdoel
Kent de benodigde protocollen en 
weet waar ze te vinden zijn.

Leervorm
• https://publiekzipnet.nl/protocollen/maatregelen-bij-covid-19/
• https://www.zorgvoorbeter.nl/

Leerdoel
Klinisch redeneren.

Leervorm
Jildert van Yperen, docent
• https://youtu.be/HQJsgT_HMBM
• https://www.nursing.nl/magazine-artikelen/klinisch-redeneren-

bij-covid-19-deel-1-het-ziektebeeld/
• https://player.hihaho.com/ec7ea601-f604-437f-a206-

8fcbf0593c59

Leerdoel
Kan via de GGD-link bij informatie 
rondom het coronavirus.

Leervorm
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/coronavirus/
zorgprofessionals/

https://youtu.be/H3U5DA2t4nI
https://publiekzipnet.nl/protocollen/maatregelen-bij-covid-19/
https://www.zorgvoorbeter.nl/
https://youtu.be/HQJsgT_HMBM
https://www.nursing.nl/magazine-artikelen/klinisch-redeneren-bij-covid-19-deel-1-het-ziektebeeld/
https://www.nursing.nl/magazine-artikelen/klinisch-redeneren-bij-covid-19-deel-1-het-ziektebeeld/
https://player.hihaho.com/ec7ea601-f604-437f-a206-8fcbf0593c59 
https://player.hihaho.com/ec7ea601-f604-437f-a206-8fcbf0593c59 
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/coronavirus/zorgprofessionals/
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/coronavirus/zorgprofessionals/


Basischecklist
Checklist om inzicht te krijgen wat je nodig hebt om bevoegd en bekwaam te zijn voor de start van je nieuwe 
werkzaamheden.

Naam

Personeelsnummer

E-mail (werk of privé) 

Telefoonnummer 

Afdeling

Vul na het volgen van de scholing onderstaande checklist in.

Ik heb voldoende kennis over klinisch redeneren algemeen.
Ik heb voldoende kennis over COVID-19 en hoe het wordt overdragen.
Ik heb voldoende kennis over hygiëne en infectiepreventie om veilig te kunnen werken.

Ik hanteer de algemene en corona specifieke hygiëne richtlijnen. (handhygiëne, persoonlijke hygiëne, 
persoonlijke bescherming, kledingvoorschriften, isolatie).
Ik ken het juiste gebruik van PBM en kan dat toepassen.

Ik weet welke werkzaamheden ik wel en niet mag doen en kan deze op een veilige en verantwoorde manier 
uitvoeren.

Ik weet waar ik de benodigde werkprotocollen kan vinden.
Ik weet bij wie en waar ik terecht kan voor meer informatie.

Mis je nog onderwerpen geef dit dan door aan:
c.bangma@ggdfryslan.nl
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