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Inleiding 

In het kader van de wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen, dient iedere 

zorgmedewerker bevoegd en bekwaam te zijn voor het uitvoeren van 

voorbehouden handelingen.  

Attenza kiest ervoor om u te faciliteren en de uitvoering van deze wetten te 

laten samenhangen met dit registratieboekje. Hierin wordt de bevoegdheid 

van de zorgverlener, om een handeling uit te mogen voeren, vastgelegd. De 

bekwaamheid om een handeling uit te voeren kan niet worden vastgelegd, dat 

is iets wat de werknemer uiteindelijk zelf bepaalt.  

Dit registratieboekje is voor: 

1. Het registreren van de bekwaamheid in het uitvoeren van de

voorbehouden en risicovolle handelingen voor zorgverleners.

2. Het registreren van gevolgde bij- en nascholingen voor zorgverleners.

Het registratieboekje is van de zorgverlener zelf en deze is ook zelf 

verantwoordelijk voor het bijhouden van de registratie. Door het op de juiste 

manier bijhouden van het registratieboekje kan de zorgverlener altijd 

aantonen en controleren voor welke handelingen hij/zij bevoegd en bekwaam 

is. Deze duidelijkheid komt de eigen professionaliteit en de kwaliteit van 

zorgverlening ten goede.  

Voor vragen kun je terecht bij Attenza. 



Aanwijzingen voor gebruik van het 

registratieboekje  

• De zorgverlener tekent alleen die handelingen af die passen bij zijn

opleidingsachtergrond, te herkennen aan de gebruikte kleuren.

• Per handeling wordt de theorie getoetst door de supervisor van

Attenza, indien die met een voldoende is beoordeeld kan de

praktijkvaardigheid worden getoetst.

• Alle voorbehouden risicovolle handelingen, die in de praktijk

voorkomen, dien je minimaal iedere drie jaar te laten toetsen door een

supervisor om ingezet te kunnen blijven worden.

• De handelingen die de afgelopen drie jaar niet uitgevoerd zijn in de

praktijk dien je eerst onder begeleiding te oefenen, om ze vervolgens

te laten aftoetsen door een supervisor.

• Tijdens het werk moet de zorgverlener altijd kunnen laten zien voor

welke handelingen hij/zijn bekwaam is via dit registratieboekje.

• Voorbehouden en risicovolle handelingen waarvoor je niet bekwaam

of bevoegd bent, mag je niet uitvoeren.



Index 

Dik gedrukte handelingen zijn voorbehouden handelingen. Normaal 

gedrukte handelingen zijn risicovolle handelingen. De handelingen zijn 

verdeeld in thema's. Elk thema heeft zijn eigen kleur. Zoals bijvoorbeeld 

injecteren: 

INJECTEREN 

De kleuren van de handeling staan voor de niveaus die ze mogen uitvoeren. 

Dat wil zeggen dat niveau 2 alleen de blauwe handelingen mag doen. Niveau 

2+ mag de blauwe en de roze handelingen doen. Je mag dus altijd de 

handelingen doen van je eigen niveau en de niveaus onder je. Zie het schema 

hieronder: 

= vanaf niveau 2 

= vanaf niveau 2+ 

= vanaf niveau BV, 3AG 

= vanaf niveau 3 IG 

= vanaf niveau 4/5 



INJECTEREN 

Injecteren intramusculair 

Injecteren subcutaan 

Injecteren van insuline d.m.v. een kant-en-klare pen 

Subcutaan naaldje inbrengen en verwijderen t.b.v. medicatietoediening 

Hypodermoclyse klaarmaken en indienen 

Subcutaan infuuszak verwisselen, insteekopening infuus verzorgen 

Subcutaan infuus toedieningssysteem verwisselen 

Injectie klaarmaken met medicatie uit ampul 

Injectie klaarmaken met medicatie uit flacon met rubber dop 

Medicatie toedienen via subcutaan naaldje 

Perifere infuusnaald inbrengen 

Perifere infuusnaald verwijderen 

Perifeer infuuszaak verwisselen, insteekopening infuus verzorgen 

Perifeer infuus toedieningssysteem verwisselen 

WONDZORG 

Preventie van intertrigo (smetten) 

Verzorging van intertrigo (smetten) 

Wondverzorging algemeen (rode wond) 

Wondverzorging complex, decubitus stadium 2 blaren en ontvelling (gele 

wond) 

Wondverzorging complex, decubitus stadium 3a oppervlakkige wond 

Wondverzorging complex, decubitus stadium 3b tot 4b diepe en/of 

geïnfecteerde wond 

Wondverzorging complex, zwarte wond (necrose) 

Drain verzorgen 

Hechtingen en/of agraves verwijderen 

Wonddrain verwijderen 

Verwijderen van tampons uit een natuurlijke holte of bij decubitus 

* Dik gedrukte handelingen zijn voorbehouden handelingen.



Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 

Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 

Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 

Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 



BLAAS 

Katheterzakje verwisselen 

Katheterisatie bij een vrouw eenmalig 

Katheterisatie bij een vrouw verblijfskatheter 

Blaasspoelen met een blaasspuit 

Blaasspoelen met urotainer 

Condoomkatheter aanbrengen 

Katheter (ook suprapubisch) verzorgen 

Katheter verwijderen 

Urostoma verzorgen en aanbrengen van een eendelig systeem 

Urostoma verzorgen en aanbrengen van een tweedelig systeem 

Supra Pubis katheter inbrengen en vervangen 

Katheterisatie bij een man eenmalig 

Katheterisatie bij een man verblijfskarakter 

CAPD speling, huidpoort verzorging 

Metingen 

Wegen 

Ademhaling en pols 

Bloeddruk meten 

Bloedsuiker bepalen d.m.v. een vingerprik 

Bloedsuiker bepalen, dagcurve bijhouden 

Temperatuur opnemen (rectaal) 

Monsters verzamelen voor diagnostiek 

* Dik gedrukte handelingen zijn voorbehouden handelingen.



Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 

Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 

Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 

Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 



Medicatie 

Medicatie toedienen in het oog 

Medicatie toedienen in het oor 

Medicatie toedienen per inhalator/verstuiver 

Medicatie toedienen per os vanuit medicijndistributiesysteem apotheek 

(weekdoos, baxter et cetera.) 

Medicatie toedienen per huid (transdermaal) zalven 

Medicatie toedienen per rectum (zetpil) 

Medicatie uitzetten 

Medicatie toedienen per vagina 

Medicatie toedienen via de huid (transdermaal) pleisters en zalven met 

cytostatica 

Opiaten, omgang met en toediening van 

Medicatie toedienen via perifeer infuus 

CADD-PCA. Verwisselen van medicatiecassette, verbindingsslang en 

bacteriefilter 

Longen 

Trachea stoma verzorgen 

Trachea canule verzorgen 

Uitzuigen mond- en keelholte 

Uitzuigen tracheacanule en -stoma 

Vernevelen 

Zuurstoftoebediening m.b.v. ambulox 

Zuurstoftoebediening m.b.v. concentrator 

Zuurstoftoebediening m.b.v. cilinder 

Zuurstofcilinder verwisselen 

* Dik gedrukte handelingen zijn voorbehouden handelingen.
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datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 

Theorietoetsing/ 

datum-paraaf 

Vaardigheidstoetsing/ 

datum-paraaf 

Theorietoetsing/ 
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Maag en darmen 

Colonspoelen bij stomadragers 

Klysma toedienen (laag opgaand, microklysma) 

Klysma toedienen (hoog opgaand) 

Manueel feces verwijderen 

Rectum canule aanbrengen 

Stoma verzorging (colon en ileo) 

Stomazakje verwisselen bij een eendelig systeem 

Stomazakje verwisselen bij een tweedelig systeem 

Stomatitis verzorgen 

Maagkatheter (maagsonde) inbrengen 

Maagkatheter (maagzonde) verwijderen 

PEG of Jejuno katheter verzorgen 

PEG katheter verwisselen 

Sondevoeding toedienen met een spuit 

Sondevoeding toedienen met een toedieningssysteem (pomp) 

Sondevoeding pomp controleren op inloop 

Zwachtelen en steunkousen 

Steunkousen aan- en uittrekken 

Ambulante compressietherapie 

Zwachtelen bij amputatie 

* Dik gedrukte handelingen zijn voorbehouden handelingen.
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Datum Bij- en nascholing Handtekening trainer 



Datum Bij- en nascholing Handtekening trainer 



Notities en afspraken 
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