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Voorbehouden handelingen

Alle e-learningmodules zijn geaccrediteerd via het V&VN kwaliteitsregister

Blaaskatheterisatie: Anatomie en materialen

Insulinetoediening

Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen

Blaaskatheterisatie man

Intramusculair injecteren

Stomazorg

Blaaskatheterisatie vrouw (2017)

Intraveneus injecteren

Subcutaan injecteren

Blaasspoelen en katheterspoelen

Nefrostomiekatheter

Suprapubische katheter verwisselen

Bloedafname en bloedkweken

Nefrostomiekatheter spoelen

Suprapubische katheter verzorgen

Bloedglucosewaarde meten

Nefrostomiekatheter verzorgen

Toedienen van bloedproducten

CAPD en peritoneale dialyse

Neusmaagsonde, inbrengen en verzorgen

Uitzuigen van mond- en keelholte

Centraal veneuze lijn

Obstipatie en laxeren

Urineonderzoek

Hechtingen en agraves verwijderen

Oren uitspuiten

Urinestoma

Hypodermoclyse

PEG-sonde, plaatsen en verzorgen

Verwijderen wondtampon

Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen

Perifeer infuus

Verwijderen wond- of redonsedrain

Infusie IV

PICC

Verwijderen neustampon

Infusie SC (CADD –PCA)

Sondevoeding

Zuurstoftoediening
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Zorg

Alle e-learningmodules zijn geaccrediteerd via het V&VN kwaliteitsregister

E-health en domotica

Medicatie aanreiken voor helpenden

Rapporteren

EHBO

Medicijnenkennis

Reanimatie

Geriatrische revalidatie

Mondzorg: Problemen en afwijkingen

SBAR methode

Handhygiëne en handschoenen

Mondzorg: Uitvoer

Steunkousen aan- en uittrekken

Hartfalen / voor helpenden (niveau 2)

Negatieve druktherapie

Thuisbeademing

Hygiëne

Neus-en keelkweek

Tracheacanule en tracheotomie

Hygiëne bij verzorging van de cliënt

Normen verantwoorde zorg

Valpreventie

Hygiëne - voorschriften en reinigen

Ondervoeding bij ouderen

Verplaatsen van cliënten

Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken

Palliatieve sedatie

Verpleegkundige triage

Kwaliteitszorg – kwaliteitskader

Palliatieve zorg

Vitale functies

Mantelzorg

Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)

Voeding en slikken

Medicatie

Pijn (2017)

Wondzorg

Medicatie II

Problemen in de zuurstofhuishouding

Zorgleefplan
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Zorg

Alle e-learningmodules zijn geaccrediteerd via het V&VN kwaliteitsregister

COPD

Excellente zorg

Oncologie: Veelvoorkomende vormen

CVA

Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel

Parkinson

Decubitus

Gehoor- en visusproblemen

Psychiatrie - Algemeen

Delier

Hartfalen

Psychiatrie - Ziektebeelden I

Delier (niveau 2)

(In)continentie

Psychiatrie - Ziektebeelden II

Dementie

Multimorbiditeit

Reuma

Diabetes

Novel coronavirus (COVID-19)

Spina bida

Diepe dementie

Obesitas

Urineweginfectie

E-health en domotica

Oncologie: Algemeen *

Verslikking

Epilepsie

Zwachtelen
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Alle e-learningmodules zijn geaccrediteerd via het V&VN kwaliteitsregister
Preventie & Veiligheid

Ondernemersvaardigheden

AVG

Wet BIG

Datalekken in de zorg

Wet zorg en dwang

Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
Isolatiemaatregelen
Meldcode huiselijk geweld
Omgaan met agressie / voor helpenden (niveau 2)
Ouderenmishandeling
Reanimatie bij (verdenking) COVID-19
Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
Voedselveiligheid en HACCP (KSW)
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Alle e-learningmodules zijn geaccrediteerd via het V&VN kwaliteitsregister
Overige modulen
Communiceren in de zorg

Omaha System

Werkbegeleiding

Eenzaamheid

Omgaan met cliënten uit andere culturen

Zorgvuldig rekenen

Ergocoaches

Onbegrepen gedrag bij ouderen

Agressie en veiligheid

Fysieke belasting

Ondersteunen zelfredzaamheid

Gastvrijheid

Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg

Klinisch redeneren

Rekenen in de zorg

Klinisch redeneren 2

Sociale hygiëne

Medisch rekenen

Vakbekwaam indiceren
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NIEUW: Online training omgaan met lastig en dwingend gedrag/agressie
Wij adviseren voor deze training de gratis e-learningmodule Wet zorg en Dwang in de PIDZ Academie te volgen.
Ga hiervoor naar het leeraanbod via je homepagina.
Voor meer inhoudelijke informatie raadpleeg je de PIDZ academie.
Na je inschrijving ontvang je vanuit onze samenwerkingspartner Corpus Sanum een factuur.

€ 199,BTW-vrij

Online training
Omgaan met lastig en dwingend gedrag/agressie

Agenda Omgaan met lastig en dwingend gedrag/agressie
Datum
Maandag
15 maart 2021

Locatie
Online training

Tijd
9.00 – 16.30 uu

Je leert online vaardigheden, waardoor je professioneel kan
blijven handelen in (hevige) agressiesituaties. Preventief, deescalerend , adequaat, waarbij je je jouw eigen emoties en
gedragsneigingen kunt controleren.
Het programma bestaat uit:
• Verkrijgen in inzichten in agressie: vormen, ontstaan
van agressie
• Rollen en (eigen) houding bij agressie
• Kennismaking met acteur en toelichting werkwijze
• Oefenen van praktijksituaties met (eigen) casuïstiek
Accreditatiepunten:
6 punten SKJ register
6 punten V&VN register
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NIEUW: Praktijktraining fysieke weerbaarheid
Voordat je deze praktijktraining kan volgen, verzoeken wij je eerst om in de PIDZ academie de e-learningmodule Wet Zorg en Dwang succesvol af te ronden.
Het is belangrijk dat je deze uiterlijk 3 dagen voor de praktijktraining hebt afgerond.
Voor meer inhoudelijke informatie raadpleeg je de PIDZ academie. Na je inschrijving ontvang je vanuit onze samenwerkingspartner Corpus Sanum een factuur.

€ 309,BTW-vrij

Praktijkbijscholing
Fysieke weerbaarheid

Agenda praktijktraining Fysieke Weerbaarheid
Datum

Locatie

€ 175,EXCL. BTW

Tijd

Momenteel zijn geen Fysieke weerbaardheid trainingen
gepland in verband met de geldende Corona maatregelen

Je leert hoe je in agressiesituaties fysiek en in de juiste
proporties kunt ingrijpen of anderen assisteert.
Tijdens de training leer je:
• Agressie verhogend en – verlagend gedrag te herkennen
• Lichamelijke reacties in spanningsvolle situaties herkennen
• Zelfcontrole door mentale en fysieke toe te passen
• Zelfverdedigingstoepassingen gericht op het losmaken
en verlaten van de situatie
• In geval van nood de ander overmeesteren en de persoon
tijdelijk onder controle houden.
• Accreditatiepunten:
• 7 punten SKJ register
• 7 punten V&VN register
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Nieuw: Praktijktraining BHV
Na je inschrijving ontvang je vanuit BHV.nl direct een e-learningmodule. Het is belangrijk dat je deze uiterlijk 3 dagen voor de praktijktraining hebt afgerond.
Voor meer inhoudelijke informatie raadpleeg je de PIDZ academie.

€ 179,-

€ 107,-

EXCL. BTW

EXCL. BTW

Praktijkbijscholing
Basis BHV

Praktijkbijscholing
Herhaling BHV

Het programma bestaat uit:
• Brandbestrijding (theorie en praktijk)
• Ontruimingsprocedures
• Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
• Verslikking
• Controleren van vitale functies
• Hulpverlening bij bewusteloos slachtoffer
• Hulpverlening bij een slachtoffer met uitwendige wonden

Het programma bestaat uit:
• Bewustwording en inzicht in de taken als
bedrijfshulpverlener
• Tabletop met verschillende scenario’s brand en
ontruiming
• Levensreddend handelen
• Veiligheidsronde
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Agenda basis training BHV
Datum
BHV Basis

Locatie

Tijd

Woensdag
10-02-2021

NH Hotel Atlantic
Deltaplein 200, 2554 EJ Den Haag (Kijkduin)

08.30 – 16.00 uur

Vrijdag
09-03-2021

Sanadome
Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen

08.30 – 16.00 uur

Vrijdag
19-03-2021

Regio Breda/Roosendaal (definitieve locatie nog niet bekend)

Vrijdag
30-04-2021

Wings Hotel
Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam

08.30 – 16.00 uur

Woensdag
12-05-2021

BCN Utrecht
Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht

08.30 – 16.00 uur

Maandag
21-06-2021

Urbana
Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle

08.30 – 16.00 uur

Woensdag
23-06-2021

Regio Breda/Roosendaal (definitieve locatie nog niet bekend)

Donderdag
02-09-2021

Friendship Sports Centre
Beemsterstraat 652, 1027 ED Amsterdam

Dinsdag
22-10-2021

NH Hotel Koningshof
Locht 117, 5504 RM Veldhoven

08.30 – 16.00 uur

08.30 – 16.00 uur
08.30 – 16.00 uur
08.30 – 16.00 uur
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Agenda BHV Herhalingstraining
Datum
BHV Herhaling

Locatie

Tijd

Donderdag
21-01-2021

NH Hotel Koningshof
Locht 117, 5504 RM Veldhoven

08.30 – 12.00 uur

Vrijdag
19-02-2021

NH Hotel Atlantic
Deltaplein 200, 2554 EJ Den Haag (Kijkduin)

08.30 – 12.00 uur

Donderdag
11-03-2021

Sanadome
Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen

08.30 – 12.00 uur

Woensdag
17-03-2021

Regio Roosendaal/Breda (definitieve locatie nog niet bekend)

Vrijdag
23-04-2021

Wings Hotel
Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam

08.30 – 12.00 uur

Dinsdag
18-05-2021

BCN Utrecht
Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht

08.30 – 12.00 uur

Donderdag
10-06-2021

Urbana
Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle

08.30 – 12.00 uur

Donderdag
24-06-2021

Regio Roosendaal/Breda (definitieve locatie nog niet bekend)

Maandag
06-09-2021

Friendship Sports Centre
Beemsterstraat 652, 1027 ED Amsterdam

08.30 – 12.00 uur

Dinsdag
26-10-2021

NH Hotel Koningshof
Locht 117, 5504 RM Veldhoven

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 12.00 uur
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Praktijktrainingen
Om deel te nemen aan de praktijkscholingen van onze partner Precision Bijscholingen is het noodzakelijk dat je een aantal e-learningmodules
afgerond hebben. Zie voor de trainingsdata en locaties de vo
• Voor de praktijkscholing ‘profcheck risicovolle voorbehouden handelen’ kan je je pas inschrijven als de volgende e-learningmodules
succesvol hebt afgrond:

Blaaskatheterisatie Anatomie en materialen, Blaaskatheterisatie Man, Blaaskatheterisatie Vrouw, Inbrengen neusmaagsonde en PEG sonde plaatsen, Insuline toediening, Intramusculair
injecteren, Stomazorg, Subcutaan injecteren, Suprapubische katheter verwisselen, Wondzorg, Zorgvuldig rekenen, Zuurstoftoediening, Zwachtelen.

• Voor de praktijkscholing ‘medicatie veiligheid’ is de succesvolle afronding van de e-learningmodules Medicatie I en Medicatie II een vereiste.
Ook deze modules vind je hierboven terug onder het scholingsaanbod.

€ 155,-

€ 105,-

BTW VRIJ

BTW VRIJ

Praktijkbijscholing
Profcheck risicovolle voorbehouden behandeling

Praktijkbijscholing
Medicatieveiligheid

Het programma bestaat uit een carrouseltoetsing
met volgende handelingen:
• Maagsonde, sondevoeding, pegsonde, zuurstof toedienen;
• Injecteren, sc, en en im, insuline;
• Katheteriseren;
• Stomazorg;
• Wondverzorging en ACT.

Het programma bestaat uit:
• Medisch rekenen, opdrachten-eisen, toedieningsvorm;
• Hoofd- en bijwerkingen meest gebruikte, actuele
medicijnen, dubbelcheck, het gebruik van social media bij
dubbelcheck, eigen veiligheid vanwege agressieve stoffen;
• Samenvoeging, mengen en malen, interacties, allergie,
farmacokinetiek, epipen, werking meest gebruikte meest
gebruikte medicijnen, halfwaardetijd volgorde aerosolen,
diabetes 1 en 2, insulinepennen en injectiediepte;
• Intramusculaire injecties, preventie prikaccidenten.

3 accreditatiepunten

3 accreditatiepunten
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Agenda praktijktrainingen 2020 Precision Bijscholingen
Datum

Locatie

Ochtend 9.00 – 12.00 uur

Woensdag
13-01-2021

PIDZ Eindhoven
St. Philomenastraat 11-13, 5622 CG Eindhoven

Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen

Donderdag
18-02-2021

MFC De Luisterpost
Vijfde uitgang 1, 4201 XH Gorinchem

Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen

Woensdag
17-03-2021

Vecht & Zo
Hessenweg 14, 8028 PA Zwolle

Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen

Dinsdag
01-06-2021

BurgGolf De Berendonck
Weg door de Berendonck 40, 6603 LP Wijchen

Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen

PIDZ Eindhoven
St. Philomenastraat 11-13, 5622 CG Eindhoven

Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen

Woensdag
13-10-2021

Golfresort De Purmer
Westerweg 60, 1445 AD Purmerend

Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen

Dinsdag
02-11-2021

Vecht & Zo
Hessenweg 14, 8028 PA Zwolle

Dinsdag
14-12-2021

BurgGolf De Berendonck
Weg door de Berendonck 40, 6603 LP Wijchen

Woensdag
08-09-2021

Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen

Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen

Ochtend 9.00 -12.00 uur
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid
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Nieuw: Profcheck risicovolle en voorbehouden handelingen aangepast
Na inschrijving op deze praktijktraining ontvang je een digitale module ter voorbereiding op de praktijkscholing.

€ 175,-

BTW VRIJ

Praktijkbijscholing
Profcheck risicovolle voorbehouden behandeling
Duur: 2 uur excl. digitale module
Het programma bestaat uit een carrouseltoetsing
met volgende handelingen:
- Katheteriseren (man-vrouw-verblijfs-eenmalig, verzorging en
wisseling suprapubische katheter)
- Injecteren (intramusculair, subcutaan en insuline)
- Sonderen (maagsonde inbrengen en peg katheter verzorgen)
- Stomazorg (AP-UP)

Basis training

Woensdag
23-06-2021

Locatie

Tijd

PIDZ Eindhoven
St. Philomenastraat 11-13, 5622 CG Eindhoven

09.00 - 11.00 uur
11.30 – 13.30 uur
14.00 – 16.00 uur

€ 105,BTW VRIJ

3 accreditatiepunten bij kwaliteitsregister V&VN
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Nieuw: Praktijktraining ADL
€ 105,BTW VRIJ

Praktijkbijscholing
Praktijktraining ADL
Het programma van de training ADL basishandelingen
is als volgt:
• Professionele houding, geheimhouding en veiligheid
• SMART rapporteren
• Mondverzorging
• Smetten
• Decubitus (-preventie)
• Medicijngebruik (waaronder epipen)
• Handen wassen/handschoenentest/ persoonlijke bescherming
• Steunkousen aan/uit
• Het gebruik van hulpmiddelen, til- en transfer
• technieken bij mensen met een handicap (glijzeil,
• draaischijf jouw positie etc.)

Agenda praktijktraining ADL
Basis training
Donderdag
18-02-2021
Woensdag
08-09-2021

Locatie

Tijd

MFC De Luisterpost
105,Vijfde uitgang 1, 4201 XH €Gorinchem

13.00 – 16.15 uur

PIDZ Eindhoven
St. Philomenastraat 11-13, 5622 CG Eindhoven

13.00 – 16.15 uur

BTW VRIJ
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Praktijktrainingen Allargando
€ 545,-

€ 350,-

excl.BTW

excl.BTW

HKZ Laat kwaliteit zien Basis (Begeleider Chantalle Laheij)

HKZ Laat kwaliteit zien Plus (Begeleider Chantalle Laheij)

Het HKZ-keurmerk voor Zzp ’ers in de zorg is bedoeld voor
verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg
en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). HKZ heeft in
samenwerking met belanghebbende partijen een
norm/certificatieschema, ontwikkeld gericht op het bereiken en
behouden van een hoge kwaliteit van dienstverlening. In het
norm/certificatieschema is tevens vastgelegd dat via een zgn.
assessment wordt getoetst of een Zzp ‘er aan de HKZ-norm voldoet.

Het HKZ-keurmerk voor Zzp ’ers in de zorg is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en
begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7). HKZ heeft in
samenwerking met belanghebbende partijen een norm/certificatieschema, ontwikkeld gericht op het
bereiken en behouden van een hoge kwaliteit van dienstverlening. In het norm/certificatieschema is
tevens vastgelegd dat via een zgn. assessment wordt getoetst of een Zzp ‘er aan de HKZ-norm voldoet.

Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld. Maar de
verwachting is dat samenwerkende Zzp’ ers, opdrachtgevers,
bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk als eis gaan
hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde stellen dat jij HKZcertificaathouder bent, wil je in aanmerking komen voor het vervullen
van een opdracht voor deze partij. Hier en daar is dit al zo.
Je hebt de mogelijkheid bij Allargando een modulair traject te
doorlopen, dat je helpt om je volgens de genoemde HKZ-norm te laten
certificeren.
Je krijgt begeleiding en instructie, binnen de mate van het haalbare om
op eigen kracht het certificaat te behalen. Voorkennis over kwaliteit en
kwaliteitssystemen is niet noodzakelijk!
Basismodule
De Basismodule bestaat uit een theoriegedeelte over
kwaliteitsmanagement en wordt aangeboden door een leer app
(4-6 uur zelfstudie) die je liefst voorafgaand aan de gezamenlijke
bijeenkomst afgerond hebt. In de plenaire bijeenkomst (9:30-16:00)
van minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers gaan we na een kleine
samenvatting van de theorie samen vooral praktisch aan de slag met de
norm. O.a. door het opstellen van een visie, doelen stellen en
risicomanagement uitvoeren.

Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld. Maar de verwachting is dat samenwerkende
Zzp’ ers, opdrachtgevers, bemiddelaars of zorgverzekeraars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een
organisatie zou dan als voorwaarde stellen dat jij HKZ-certificaathouder bent, wil je in aanmerking komen
voor het vervullen van een opdracht voor deze partij. Hier en daar is dit al zo.
Je hebt de mogelijkheid bij Allargando een modulair traject te doorlopen, dat je helpt om je volgens de
genoemde HKZ-norm te laten certificeren.
Je krijgt begeleiding en instructie, binnen de mate van het haalbare om op eigen kracht het certificaat te
behalen. Voorkennis over kwaliteit en kwaliteitssystemen is niet noodzakelijk!
Basismodule Plus
De Basismodule bestaat uit een theoriegedeelte over kwaliteitsmanagement en wordt aangeboden door
een leer app (4-6 uur zelfstudie) die je liefst voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst afgerond hebt.
In de plenaire bijeenkomst (9:30-16:00) van minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers gaan we na een
kleine samenvatting van de theorie samen vooral praktisch aan de slag met de norm. O.a. door het
opstellen van een visie, doelen stellen en risicomanagement uitvoeren.
De basismodule Plus omvat naast de genoemde basismodule een individueel gedeelte, bestaande uit
een individueel gesprek (ca. 2 uur) op maat, waarin specifieke vragen gesteld kunnen worden en je
individueel handvatten geboden worden om op eigen kracht de vragen voor het assessment te
beantwoorden.
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Agenda praktijktraining HKZ Basismodule en Basis Plus

Datum
Donderdag
04-02-2021
Donderdag
11-03-2021
Donderdag
29-04-2021

Locatie

Tijd 09.00 – 16.00 uur

PIDZ Eindhoven Sint Philomenastraat 11-13 5622 CG
Eindhoven

Trainer Chantalle Laheij

PIDZ Eindhoven Sint Philomenastraat 11-13 5622 CG
Eindhoven

Trainer Chantalle Laheij

PIDZ Eindhoven Sint Philomenastraat 11-13 5622 CG
Eindhoven

Trainer Chantalle Laheij
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