
 

Wet BIG
De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheids-
zorg) stelt regels aan beroepsbeoefenaars in de zorg, 
zoals de eis van bevoegdheid en bekwaamheid. Deze eis 
impliceert de noodzaak tot (permanente) scholing op het 
gebied van voorbehouden en aanverwante handelingen. 
De keuze voor een e-learning oplossing ligt daarbij voor 
de hand.

Voorbereiding op de praktijk
De inhoud en de modulaire opzet van deze e-learning 
training sluiten uitstekend aan op de praktijkonder-
delen van de huidige 
opleidingen (skills lab 
en/ of praktijktoets). 
Vanzelfsprekend zijn op  
deze trainingen de be-
kende voordelen van  
e-learning van toepas-
sing, zoals tijd-, tempo- 
en plaatsonafhankelijk 
leren.

Gebruikersgemak
Eenmaal aan het stude-
ren geslagen heeft de 
cursist de beschikking 
over een heldere en eenduidige navigatie. Hiermee 
kan direct toegang worden verkregen tot lessen over 
verschillende fasen van een specifieke handeling 
(voorbereiding, uitvoering en nazorg).

Voorbehouden & Risicovolle Handelingen
• unieke e-learning training verpleegkundige handelingen
• ontwikkeld i.s.m. deskundigen uit de Cure- & Care praktijk
• uitstekende voorbereidingsmogelijkheden op het skillslab
• modulaire opbouw met groot gebruikersgemak
• generieke maatwerkoplossing

‘Inbrengen Perifeer Infuus’ is één van de modules uit de reeks e-learning trainingen op 
het gebied van Voorbehouden & Risicovolle Handelingen. Deze medische trainingen zijn 
ontwikkeld in partnerschap met inhouds- en praktijkdeskundigen van Kennemer Gasthuis, 
Medisch Centrum Alkmaar, Rode Kruis Ziekenhuis, St Antonius Ziekenhuis en VieCuri.

Via diezelfde navigatie kan ook altijd het organi-
satiespecifieke protocol worden benaderd. Door slimme 
koppelingen naar contextspecifiek leermateriaal ervaart 
de cursist een sterke samenhang en relevantie in de 
aangeboden leerstof.

Generieke maatwerkoplossing
De serie e-learning trainingen ‘Voorbehouden & Risico-
volle Handelingen’ vormt een praktische exponent 
van ons e-learning aanbod. Onze e-learningtrainingen 
kenmerken zich tevens door een groot beheer- en 
onderhoudsgemak en zijn eenvoudig te integreren  

in ons SMART Learning 
Management Systeem 
‘TCG-Academy’ en  ande-
re leerportalen. Naast 
het maatwerk dat met 
het generieke materiaal 
geleverd kan worden in 
de lesopbouw (bijv. rol-/ 
functieafhankelijk), is er 
divers ander maatwerk 
mogelijk. Zo is, dankzij 
de objectgeoriënteerde 
opbouw, op eenvoudige 
wijze aanvullende con-
tent aan te brengen 

(zoals organisatiespecifieke kennis, theorie, cases, 
(zelf)toetsen). Ook huisstijlen en protocollen kunnen 
eenvoudig worden aangepast.

TCG E-learning

‘Perifere infuuscanule’
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‘Perifere infuuscanule’, stuwen; met uitleg om het scherm heen.
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In de serie ‘Voorbehouden en Risicovolle Handelingen’ 
zijn de volgende modules beschikbaar:
• Basic Life Support (Reanimatie)
• Blaascatherisatie
•  ECG maken en lezen
•  Fysieke belasting
• Intraveneuze toediening
•  Omgaan met agressie
• Perifere infuuscanule
• Verzorgen van patiënt met tracheacanule
•  Veilig werken met cytostatica

De komende maanden zullen in deze serie meerdere 
modules verschijnen.

Naast de serie ‘Voorbehouden en Risicovolle Handelingen’ 
heeft TCG de e-learning trainingen ‘Rekenen in de 
Zorg’, ‘Zorgleefplan’ en diverse medische apparatuur 
(infuuspompen, AED etc.) ontwikkelt.

Andere e-learning trainingen
TCG ontwikkelde tevens andersoortige e-learning 
trainingen voor de zorgsector, waaronder simulatie-/ 
applicatietraingen (o.a. Caress, Harmony, Horizon/ 
Xcare, Norma EMD/EPD, Medicator, Mirador, PACS, 
Psygis, Vila Proquro). 

Ook voor algemene e-learning trainingen, zoals be-
ginnend PC-gebruik, Internet/ Intranet en MS Office, 
bent u bij TCG aan het juiste adres.

Inmiddels heeft TCG meer dan 100.000 mensen in 
de zorg efficiënter en effectiever later presteren 
door gerichte training en kennisborging en bij ruim 
65 zorginstellingen e-learning geïntroduceerd en 
geïmplementeerd.


