Scholingsaanbod
voor het COVID-capaciteitencentrum Friesland.

Is 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:
Het COVID-huis Anna Schotanus
Heerenveen.

Vooropleiding van deze doelgroep:
• verpleegkundigen hbo-mbo
• verzorgende IG

Doel
Nieuwe instromers (verpleegkundigen en verzorgenden) zijn voor start van hun contract geschoold op het gebied van:
•
kennis COVID-19
•
vroeg signaleren COVID-19
•
hygiënisch en veilig handelen vanwege (verdenking) besmetting bij bewoners/cliënten, bij zichzelf en omgeving en
materialen
•
gebruik PBM
•
isoleren
•
uitgebreide informatie over het werken in het COVID-huis

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/
r4R4DouiRv7FHCYP?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 aan
Bianca Rooks, zorgcoördinator COVID-huis Anna Schotanus. E-mailadres: b.rooks@meriant.nl

Inhoud training
Deel 1

1

Leerdoel
Kent de werkwijze van het COVIDhuis Anna Schotanus.

Leervorm
Deel 1 Informatie over het COVID-huis.

Deel 2 Informatie gericht op kennis en vaardigheden hygiëne en infectiepreventie

1

Leerdoel
Herkent symptomen van
besmetting COVID-19 bij ouderen.

Leervorm
• Klinisch redeneren bij COVID-19, deel 1: het ziektebeeld
• hihaho - CZE Klinisch redeneren met de COVID-19 patiënt

1a

Leerdoel
Klinisch redeneren algemeen.

Leervorm
Klinisch redeneren in het algemeen en principes. Jildert van
Yperen, Kerndocent UMCG
https://youtu.be/HQJsgT_HMBM

2

Leerdoel
Kent specifieke besmettingsroutes
en weet de juiste maatregelen te
nemen.

Leervorm
Covid-19 : What happens if You Get Coronavirus van Nucleus
Medical Media.
https://youtu.be/5DGwOJXSxqg

3

Leerdoel
Weet wat te doen wanneer hij of
zij zelf contact heeft gehad met
bewoner/collega met COVID.

Leervorm
GGD Fryslân
https://www.ggdfryslan.nl/professionals/coronavirus/
zorgprofessionals/
Met doorlinken naar Vilans, RIVM, LCI

4

Leerdoel
Past handhygiëne op het juiste
moment en juiste wijze toe.

Leervorm
Instructiekaart handenwassen RIVM
Vilans, handenwas instructie
https://youtu.be/ndYiH57VSRo

5

Leerdoel
Past algemene kleding- en hygiëne
voorschriften toe
(Kent aanvullende schoonmaak
adviezen vanwege COVID.)

Leervorm
BPM 1: https://youtu.be/-DEM-YSPaBc
BPM 2 in de wijk van V&VN: https://youtu.be/H3U5DA2t4nI

6

Leerdoel
Weet hoe de besmetting van
corona wordt overgedragen en
hoe te voorkomen (hoesten in de
elleboog etc.)

Leervorm
The Safe Sneeze by Mythbusters uitgezonden door Discovery.
https://youtu.be/3vw0hIs2LEg

Leerdoel
Kan aanvullende persoonlijke
beschermingsmiddelen op de
juiste manier gebruiken.

Leervorm
Tekstblokken in de Sway en doorverwijzing naar:
https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/verpleeghuizen

8

Leerdoel
Weet hoe hygiënisch te handelen
bij isolatie.

Leervorm
Isolatiekaart Zipp Net

9

Leerdoel
Infectiepreventie.

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

10

Leerdoel
Weet hoe O2 gegeven moet
worden.

Leervorm
https://maken.wikiwijs.nl/60818/Het_toedienen_van_zuurstof
Noorderpoort

11

Leerdoel
Hoe werkt stress en angst? Hoe
kun je hier goed mee omgaan?

Leervorm
info@universiteitvannederland.nl

12

Leerdoel
Heeft zich aangemeld voor de
praktische training PBM en VRmodule verpleeghuis.

Leervorm
b.rooks@meriant.nl
Zorgcoördinator COVID-Huis.

7

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 informatie over werken in het COVID-huis Anna Schotanus.
Ik heb voldoende kennis over klinisch redeneren algemeen.
Ik heb voldoende kennis over COVID-19 om mijn functie in het COVID-huis Anna Schotanus goed uit te
voeren en ik weet waar ik de actuele informatie kan vinden.
Ik weet vanuit mijn functie hoe ik moet handelen wanneer de cliënt (acuut) zieker wordt.

Ik hanteer de algemene en corona specifieke hygiëne richtlijnen. (handhygiëne, persoonlijke hygiëne,
persoonlijke bescherming, kledingvoorschriften, isolatie).
Ik ben mij bewust van de aanwezige veiligheidsrisico’s en weet hoe te handelen bij nood (vluchtroute/wat te
doen bij nood?).

Ik ken de afspraken over hoe wij in dit verpleeghuis elkaar informeren en hoe we overleggen en samenwerken.
Ik weet hoe het oproepsysteem werkt, ik weet hoe ik hulp kan regelen (in acute situatie).

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

Ik heb een duidelijk aanspreekpunt binnen de organisatie bij wie ik terecht kan voor hulp.
Ik weet wat er van mij wordt verwacht

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:
b.rooks@meriant.nl, zorgcoördinator COVID-Huis.

