Apozem is een opleidingsinstituut dat zich met name
bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van
leergangen/trainingen op het gebied van de
gezondheidszorg en welzijn.

Bijscholing
Toedienen Zuurstof
Open je armen voor verandering,
Maar laat je eigen waarde niet los.
(Dalai Lama)
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Bijscholing Toedienen van Zuurstof
In het kader van de Wet BIG organiseert Apozem de bijscholing “Toedienen van Zuurstof”.
Verpleegkundigen en verzorgenden zijn bevoegd voorbehouden handelingen uit te voeren, mits zij daar
in bekwaam zijn. En bekwaamheid houdt in: het beschikken over kennis en vaardigheid. Tijdens de
bijscholing zal naast kennisoverdracht ook toetsing plaatsvinden van deze kennis.

Doel van de bijscholing
Het doel van deze bijscholing is, dat de deelnemer aan het eind van de dag:
•

over de kennis beschikt over de voorbehouden handeling ”Toedienen van Zuurstof”.

Doelgroep
Verpleegkundigen op het niveau 4 en 5, verzorgenden niveau 3 (VIG)

Werkwijze
Tijdens de bijscholing komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•

De anatomie
Zuurstofbehandeling
Zuurstof toedienen
Toedieningswijzen
Veiligheidsaspecten
Bijwerkingen en complicaties
Apparatuur
Voorbehouden, risicovol en overig (Wet BIG).

De bijscholing bestaat uit twee onderdelen:
•
•

Kennisoverdracht aangaande het onderwerp Toedienen van Zuurstof
Theoretische toetsing.

Groepsgrootte

De bijscholing kent een minimum aantal van twaalf en
een maximum aantal van zestien deelnemers.
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Data en locatie

De bijscholing wordt onder meer georganiseerd op onze
trainingslocatie aan de Solingenstraat te Deventer. Voor
data en andere locaties: zie onze website
www.apozem.nl

Mevrouw Vera Wierstra-Van Zuijlen, verpleegkundige en
trainer geaccrediteerde BIG-scholingen voor V&VN.
Docent
Van de deelnemer wordt verwacht dat de volgende
literatuur is bestudeerd (wordt toegezonden na
bevestiging inschrijving en ontvangen betaling):

Voorbereiding

Afronding

•
•
•
•
•
•
•
•

De anatomie
Zuurstofbehandeling
Zuurstof toedienen
Toedieningswijzen
Veiligheidsaspecten
Bijwerkingen en complicaties
Apparatuur
Voorbehouden, risicovol en overig (Wet BIG).

Tijdens de bijeenkomst wordt het theoretische gedeelte
afgesloten met een toets, bij een voldoende beoordeling
worden de PE-punten toegekend. Deze bijscholing is voor
……. PE-punten geaccrediteerd bij de V&VN.
Deelnemers krijgen een bewijs van deelname.

Uw investering voor deze bijscholing bedraagt € 100,-.
Dit bedrag is inclusief de cursusmap, het cursusmateriaal
en koffie/thee.
Kosten en inschrijving

U kunt zich voor deze leergang inschrijven via onze
website www.apozem.nl.
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De coördinator van deze bijscholing is Bob Schouten. Hij
is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Zijn
contactgegevens zijn:
Inlichtingen

e-mail:

bobschouten@apozem.nl

telefoon:

085 – 047 9063

