Leerplandoelstellingen

Hulpmiddelen- en ervaringskoffer

Verzorging - 2008/025
8 De leerlingen kunnen:
•
•
•

De gepaste hulpmiddelen in verband met de kleding aanwijzen.
Aangepaste hulpmiddelen bij aan- en uitkleden hanteren.
Aantonen welke hulpmiddelen in bepaalde concrete situaties gebruikt worden.

10 de leerlingen kunnen:
•
•
•
•

De werking van de verschillende hulpmiddelen verwoorden.
Voorstellen formuleren voor een aangepaste til- en verplaatstechniek.
Het toepassen van de til- en verplaatstechnieken voor de
Zorgverlener verantwoorden.

12 De leerlingen kunnen:
•
•

Eenvoudige hulpmiddelen aanwijzen in eetsituaties.
Aantonen welke hulpmiddelen in bepaalde concrete situaties gebruikt worden.

13 De leerlingen kunnen:
•

De zelfredzaamheid ondersteunen door gebruik te maken van aangepaste
hulpmiddelen.

Verzorging - D/2014/7841/033
4.21 Zorg dragen voor de gezondheidsbeleving en gezondheidsinstandhouding in
relatie tot activiteiten. De leerling:
•

Verduidelijkt het belang van tijdsbesteding en van het zorg dragen voor een
evenwichtige tijdsbesteding (H).

5.16 Belevingsgericht handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren van
de gebruiker. De leerling biedt bij het zorg dragen voor het menselijke functioneren
vanuit observaties activiteiten aan:
•
•
•
•

Met aandacht voor het verouderingsproces van de gebruiker.
Die welbevinden en betrokkenheid bevorderen.
Die voor de gebruiker herinneringen oproepen; o met aandacht voor
levensloop en reminiscentie.
Biedt de gebruiker hierbij de nodige hulpmiddelen aan.
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Verzorging - O/2/2007/488
12 Weten hoe je de zorgvrager kan stimuleren tot zelfzorg en zelfredzaamheid bij
activiteiten van het dagelijks leven.
•
•

Beperkingen en mogelijkheden van de zorgvrager
Gebruik van de juiste hulpmiddelen

14 Verschillende hulpmiddelen om voeding toe te dienen correct kunnen hanteren.
18 Verschillende hulpmiddelen correct kunnen hanteren.
•
•
•
•

Bij aan- en uitkleden
Bij dagelijkse lichaamsverzorging
Bij gebitsverzorging
Hulp bieden bij aanbrengen en verwijderen van prothesen

25 Enkele hulpmiddelen kennen en kunnen aanwenden.
29 Verschillende hulpmiddelen om voeding toe te dienen correct kunnen hanteren.
•
•
•

Ergonomisch bestek
Aangepast drinkmateriaal
…
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