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Verpleegtechnische handelingen in het kader van de  
Wet BIG 
 

8 avonden van 18.30 - 21.30 uur,  
Alkmaar 
 
Voor wie? 
Voor verpleegkundigen en verzorgenden IG die 
willen herintreden en/of hun kennis willen opfris-
sen t.a.v. verpleegtechnische vaardigheden.  
 
 
Vooropleiding/ voorkennis 
Diploma verpleegkundige, verzorgende IG. 
 
 
Doel 
U krijgt inzicht in de betekenis van de Wet BIG in 
het algemeen en vooral in wat deze wet betekent 
voor uw eigen functioneren in de zorgpraktijk. 
Verder frist u uw kennis van en vaardigheid in de 
betreffende verpleegtechnische handelingen op. 
 
 
Inhoud 
 de Wet BIG 
 inbrengen en verwijderen van een neus/maag-

sonde 
 verwisselen en verzorgen van een pegsonde 
 sondevoeding toedienen met behulp van een 

voedingspomp 
 medicatie 
 bloedglucose gehalte bepalen 
 injecteren met insulinepen 
 injecteren i.m. en s.c. 
 inbrengen en verwijderen van een verblijfka-

theter bij vrouwen en mannen, blaasspoelen 
 verwisselen en verzorgen van een suprapubisch 

katheter 
 afzuigen van slijm uit mond/keelholte 
 toedienen van zuurstof 
 assisteren bij het inbrengen van een intrave-

neus infuus, omgaan met een infuuspomp, zorg 
voor een cliënt met een intraveneus infuus 

 medicijnen toedienen via het intraveneus infuus 
 verzorgen van verschillende soorten stomata 
 decubitus preventie en verzorging 
 wondverzorging volgens WCS 
 verpleegkundig rekenen. 

 

 
Werkwijze 
Voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeert u 
aan de hand van de literatuur de te behandelen 
theorie. In de les komen alleen de hoofdlijnen 
aan bod. De verpleegtechnische vaardigheden 
worden gedemonstreerd en daarna wordt geoe-
fend aan de hand van actuele protocollen vanuit 
de eigen werksituatie en/of het werkboek. 
 
 
Thuisstudie 
Ca. 6 uur thuisstudie per bijeenkomst. 
 
 
Afsluiting 
Bewijs van deelname. 
 
 
Vervolgcursussen 
Geen. 
 
 
Bijzonderheden 
Maximaal 10 deelnemers per groep. 
 
 


