
Profielvak: Zorg en welzijn BB KB GL 

Module 4: mens en zorg    
Taak: 

ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant 

   

P/ZW/4.1    
Deeltaak: 

ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  de hulpbehoefte van een klant signaleren en dit rapporteren x   
2.  de hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen  x x 

3.  begrip en respect tonen voor gevoelens en wensen van de klant x x x 

4.  verzorgende activiteiten uitvoeren en daarbij rekening houden met de 

privacy van de klant 

 
x 

 
x 

 
x 

5.  de klant stimuleren tot zelfredzaamheid  x x 

P/ZW/4.2    
Deeltaak: 

ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  de hulpbehoefte van een klant signaleren en dit rapporteren x   
2.  de hulpbehoefte van een klant achterhalen en er naar handelen  x x 

3.  begrip tonen voor gevoelens en wensen van de klant x x x 

4.  beweeg-, til- en verplaatsingstechnieken gebruiken x x x 

P/ZW/4.3    
Deeltaak: 

eenvoudige EHBO technieken toepassen. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  een inschatting maken van de ernst van de verwonding en afwegen: zelf 

handelen of hulp zoeken 

x x x 

2.  handelen bij lichte verwondingen, letsel aan het bewegingsapparaat, 

verslikken en stikken, bloedneus, splinter 

x x x 

P/ZW/4.4    
Deeltaak: 

ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen. 

 
De kandidaat kan: 

   

  1.   informatie zoeken en geven over vaak voorkomende ziekten en  
        ziektenverschijnselen 

x x x 

2.  een inschatting maken van de ernst van de ziekte en het eigen handelen 

daarop aanpassen 

x x x 

3.  toezien op juist medicijngebruik x x x 

4.  handelingen uitvoeren volgens voorschrift arts en recept x x x 

P/ZW/4.5    
Deeltaak: 

toepassingen van ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren 

en gebruiken. 

 
De kandidaat kan: 

   

1. systemen van ICT en technologie volgens instructie gebruiken x x x 

2. de functies van ICT en (zorg)technologie benoemen en adviseren over de 

inzet van deze systemen 

 x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x x 

 


