VVT
bibliotheek
voor niveau
1&2

NIEUW!

Zorgorganisaties hevelen steeds meer niet-complexe zorgtaken van niveau
3 en 4 over naar niveau 1 en 2 medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat
zorgondersteuners en helpenden zelfstandig en veilig inzetbaar zijn voor de
uitvoering van deze zorgtaken?
Met de nieuwe bibliotheek van ZorgPad Professional bereiden
zorgprofessionals op niveau 1 en 2 zich optimaal voor op hun
signalerende taken, overdracht en samenwerking. De leerpaden
sluiten naadloos aan op het niveau en geven duidelijkheid
in hun rol; wat mag wel en wat mag niet? Praktische kennis,
speciaal ontwikkeld voor zorgondersteuners en helpenden.

“Het leerpad risicosignalering zorgt voor
versteviging van de signalerende rol van
medewerkers achter de deur bij de cliënt. Ze
krijgen goede handvatten om preventief te
kunnen handelen.’’
Marloes Eijsvogels, Hr beleidsadviseur Tzorg

Bekijk op de volgende pagina het overzicht met alle leerpaden

Voor wie is de bibliotheek?
- Zorghulp (niveau 1)
- Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2)

Kenmerken van de leerpaden
- Herkenbare casuïstiek
- Video-first en veel beeld
- Geschreven op taalniveau B1
- Toetsen van bekwaamheid

Overzicht leerpaden voor niveau 1 en 2
Beschikbaar
Mondzorg

Vitale functies*

Risicosignalering thuiszorg

Wet zorg en dwang

Risicosignalering verpleging & verzorging
Verschijnt in 2022

Verwacht in 2022/2023**

Aandacht voor eten en drinken

Q3

Basis ziektebeelden: dementie

Activiteiten begeleiding*

Q2

Medicatie verdieping: Verstuiver
& poederinhalator

Q4

Basis ziektebeelden: diabetes

Q3

Medicatie verdieping: Zetpil

Q4

Covid

Q3

Hygiënisch werken

Q3

Medicatie verdieping: Tabletten
& drankjes

Q4

Medicatie basis 1

Q4

Medicatie verdieping: Zalf & crème

Q4

Fysiologie en anatomie*

Medicatie basis 2

Q4

Medicatie verdieping: Oordruppels

Q4

Hulpmiddelen (tilliften, afstellen rollator, rolstoel)

Probleemgedrag

Q3

Handhygiëne en persoonlijke hygiëne*

Valpreventie

Q4

Positieve gezondheid*

Verdieping risicosignalering

Q4

Reanimatie

Verplaatsen van cliënten

Q4

Reflecteren*

Voedselhygiëne

Q4

Terminale/palliatieve zorg*

Medicatie verdieping:
Neusdruppels, -spray, -zalf
Medicatie verdieping: Oogdruppels,
-zalf

Q4
Q4

AVG
Basis ADL
Basis ziektebeelden: copd
Belevingsgerichte zorg: betrekken van de cliënt bij werkzaamheden*

Vernevelen*
Wondzorg*
Ziektebeelden: Neurologische aandoeningen
*Dit leerpad is niet geschikt voor niveau 1.
**De planning van de te verwachten leerpaden is nog niet bekend.
Daarnaast is de bibliotheek volop in ontwikkeling. In de toekomst volgen
er nog meer nieuwe leerpaden.

Ziektebeelden: Kanker
Ziektebeelden: Hartfalen
Ziektebeelden: Delier

Contact
Wil je meer weten over de ZorgPad bibliotheek voor niveau 1 en 2? We laten je het graag zien!
Samen zorgen we ervoor dat leren in jouw organisatie werkt en dat zorgprofessionals op niveau 1 en 2 veilig
en snel aan de slag kunnen.
Silvia Clar Metzke

Linda Rammers

Sales support

Sales support

+31 (0)30 638 35 99

+31 (0)30 638 35 99

professional@noordhoff.nl

professional@noordhoff.nl

Meer weten? Neem contact met ons op of
ga naar zorgpadprofessional.nl

