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Aan de slag als zorghulp

Inleiding
Profi-leren Zorghulp is een complete set leermiddelen voor de competentiegerichte kwalificatiestructuur Zorghulp, niveau 1.
Profi-leren Zorghulp bestaat uit:
•

een boek ‘Aan de slag als zorghulp’;

•

een Competentie-Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn (COBM);

•

een site – www.profi-leren.nl – met gratis extra’s:
-

digitale content-thema’s op www.profileren.nl;

-

een zoekmachine;

-

diagnostische kennistoetsen bij de 70 thema’s uit het boek;

-

verwerkingsopdrachten bij ieder thema uit het boek.

Dit boek bevat de 70 thema’s die de zorghulp-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding
veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:
•   opdrachten;
•   taken;
•   beroepsproducten;
•   prestaties.
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De thema’s van ‘Aan de slag als zorghulp’
‘Aan de slag als zorghulp’ bevat de volgende 70 thema’s:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Hygiëne
Persoonlijke hygiëne
Afspraken in je werk
Thuiszorg
Ouderenzorg
Zorg voor mensen met een beperking
Een werkplanning maken
Doelen en subdoelen
Tijd indelen
Mensen, middelen en organisatie
Praten met cliënten en collega’s
Vragen stellen en luisteren
Hoe zet je het op papier?
Culturele achtergronden van cliënten
Leefomstandigheden van cliënten
Respect tonen
Normen en waarden
Begrip tonen
Verdraagzaam zijn
Standpunten van de ander
Aandacht voor de ander
Teamoverleg
Anderen erbij betrekken
Werkzaamheden afstemmen
Informatie geven
Instructies opvolgen
Voorschriften, procedures en protocollen
Veiligheid en veiligheidsvoorschriften
Discipline
Materialen
Schoonmaakmiddelen
Denk aan het milieu
Leefruimte op orde houden
De keuken schoonmaken
Sanitair schoonmaken

36
37
38
39
40
41
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Slaapkamers en overige ruimten onderhouden
Soorten bedden
Hulpmiddelen in en bij het bed
Bedden opmaken
Bedden verschonen
Schoeisel
Kleding
De was doen
Na het wassen
Het wasgoed in een instelling
Gezelligheid in huis
Bloemen
Kamerplanten
Huisdieren
Angst voor dieren
Symbolen in de zorg
Ergonomie
Assisteren bij activiteiten
Ondersteunen bij verplaatsen zonder hulpmiddelen
Verplaatsen met gebruik van hulpmiddelen
Voorraad
Budget
Inkopen doen
Een gezond eetpatroon
Voedingsstoffen
Voeding van baby’s en peuters
Voeding bij ouderen
Diëten
Alternatieve voeding
Multicultureel voedsel
Veranderingen bij de cliënt signaleren
Grensoverschrijdend gedrag
Leren van je fouten
Je kennis bijhouden
Jezelf ontwikkelen

(Aanvullende thema’s staan als digitale content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi-leren.nl.)
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De formule van de thema’s
Dit boek kent de volgende formule:

Theorie met voorbeelden
De thema’s hebben betrekking op naslag die relevant is voor de zorghulp. De theorie wordt
verlevendigd met voorbeelden uit de zorghulp-werkvelden. Aanvullende thema’s staan als digitale
content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi-leren.nl.

Mini-samenvattingen
De theorie is opgehangen aan minisamenvattingen. Deze minisamenvattingen zijn voor de school
als powerpointpresentatie verkrijgbaar.

Tips voor de praktijk
Vrijwel ieder thema wordt afgesloten met praktijktips: handvatten voor de zorghulp-in-opleiding
voor BPV en/of werk.

Verklarende woordenlijst
Een lijst met de betekenis van moeilijke woorden aan het einde van ieder thema.

Verwijzingen
In dit boek wordt verwezen naar andere thema’s binnen dit boek. Niet naar dc-thema’s op
www.profi-leren.nl, omdat de thema’s daar wisselend zijn. In alle gevallen kan de lezer via de
zoekmachine op www.profi-leren.nl of via de trefwoordenlijsten achterin het boek vinden wat,
waar staat.

Competentie-Opdrachten- en Beoordelingsmagazijn Zorghulp
Naast dit boek is er voor de zorghulp-in-opleiding een Competentie-Opdrachten- en
Beoordelings-Magazijn beschikbaar. Dit magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte)
beoordelingsprotocollen voor het portfolio en proeven van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet
de leerling welke thema’s als naslag dienen bij die opdracht. Dit magazijn is als print verkrijgbaar,
maar ook digitaal met een licentie.
Veel plezier en succes bij het werken met dit boek!!
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Thema

1

Hygiëne

1.1 Inleiding
Voor een goede gezondheid zijn de drie R’en belangrijk. Deze drie R’en staan voor Rust,
Reinheid en Regelmaat.
De eerste van de drie R’en, die van Rust, is belangrijk. Je kunt pas goed werken als je goed
bent uitgerust. Ga je ’s avonds laat nog stappen, dan ben je ’s morgens op je werk niet
uitgerust. Daardoor maak je fouten of je vergeet dingen. Dat kan natuurlijk niet, zeker
niet als je in de zorg werkt, met cliënten die van jou afhankelijk zijn. Goed uitgerust zijn
betekent dat je meer aan kunt, vrolijker bent, en minder gauw van slag als er iets bijzonders gebeurt.
De laatste R is die van Regelmaat. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. Dat is
voor je cliënten belangrijk omdat ze graag voorbereid willen zijn op wat er gaat gebeuren.
Als je de ene keer om acht uur ’s morgens komt om een cliënt te helpen, en de andere keer
om twee uur ’s middags, weet die cliënt niet waar hij aan toe is en kan hij zich ook niet
goed voorbereiden op je komst.
Voor jezelf is die regelmaat ook belangrijk. Het zorgt ervoor dat je minder makkelijk iets
vergeet. Door regelmaat bouw je routine op en daardoor kost het je minder energie om
iets te doen. Ga zoveel mogelijk op een vast tijdstip naar bed en sta op een vast tijdstip op.
Hierdoor rust je beter uit. Zet spullen die je gebruikt zoveel mogelijk op een vaste plek; zo
raak je niets kwijt.
In dit thema gaat het vooral over de tweede R, die van Reinheid. Rein is een wat ouderwets
woord voor Schoon. Je leert in dit thema waarom je schoon moet werken. De mensen voor
wie hebben niet zoveel weerstand. Ze zijn kwetsbaar en kunnen makkelijk ziek worden.
Sommige zorgvragers zijn al ziek of verzwakt.
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Als je schoon en hygiënisch werkt, voorkom je dat je je zorgvragers ziek maakt.
De inhoud van dit thema:
1.2 Weerstand
1.3 Ziektekiemen
1.4 Voorkom besmetting
1.5 Hygiënisch werken
1.6 Tip voor de praktijk

1-1

In dit boek hebben we het vooral over zorgvragers. Daarmee bedoelen we dan ook ‘cliënten’, ‘bewoners’ of ‘pupillen’.

Weerstand krijg je door voldoende nachtrust

14

Aan de slag als zorghulp

1.2 Weerstand
Een gezond persoon heeft weerstand tegen ziekten. Daardoor blijf je gezond. Maar die
weerstand moet je wel in stand houden.
Weerstand krijg je door:
• gezonde voeding
• voldoende nachtrust
• voldoende beweging

1-2

Gezonde voeding

Mensen die vaak en veel patat, frikadellen, kroketten en andere vette dingen eten, worden
te dik. Dat is niet gezond. Gezonde voeding is vooral veel groente en fruit en twee keer in
de week vis. Op de andere dagen kun je mager vlees of vleesvervangers gebruiken bij de
warme maaltijd. Als je geen vlees of vis wilt eten, of als je geloof dat niet toelaat, kun je
vegetarisch eten.
Mensen die veel te dik zijn door een ongezond eetpatroon, hebben een grote kans vroegtijdig te overlijden omdat hun hart het niet meer aan kan. Maar behalve hart- en vaatziekten,
krijgen erg dikke mensen ook vaak last van hun luchtwegen. Ze hebben dan last van kortademigheid en benauwdheid. Ook suikerziekte (diabetes) komt veel voor bij mensen die te
dik zijn. Suikerziekte zorgt voor problemen met je nieren, je voeten en je ogen.
Maar ook als je niet dik bent, maar heel weinig groente en fruit eet, wordt je weerstand
minder. Je krijgt dan te weinig vitaminen en mineralen binnen. En die zorgen er nu juist
voor dat je een goede weerstand tegen ziekten opbouwt.
Drugs en alcohol kunnen je weerstand verminderen. Ze doen een behoorlijke aanslag op je
lichaam. Je begrijpt dat het belangrijk is goed en gezond te eten, geen drugs te gebruiken
en heel matig te zijn met alcohol.
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