
 

Titel: Procedure voorbehouden en risicovolle handelingen Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: teamleiders Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 11 december 2017 Pagina 1 van 6 

 

Notitie Voorbehouden en Risicovolle handelingen  
 
Inleiding  
Deze notitie beschrijft de wijze waarop Sint Franciscus omgaat met de bevoegdheid en 
bekwaamheid van (zorg)medewerkers met betrekking tot het uitvoeren van  voorbehouden 
en risicovolle handelingen, gebaseerd op de regelgeving volgens de “Wet BIG” en de 
kwaliteitswet zorginstellingen. De wet en regelgeving zijn vertaald naar de  praktijk van 
alledag. Op het niveau van de organisatie is gekeken op welke wijze de randvoorwaarden 
voor het zorgvuldig uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen gecreëerd 
kunnen worden. Door middel van protocollen ten aanzien van uitvoering, toetsing en 
scholing is de handelswijze beschreven. Het stuk is bestemd voor: medewerkers zorg, 
leidinggevenden, praktijkopleiders, werkbegeleider, leerlingen en stagiaires. 
 
Wet BIG en Kwaliteitswet Zorginstellingen  
De komst van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) in 1993 
heeft voor de verpleging een aantal belangrijke veranderingen met zich mee gebracht. De 
wettelijke omschrijving van het deskundigheidsterrein, de bevoegdheidsregeling inzake de 
voorbehouden handelingen, de invoering van het tuchtrecht en de regeling van de 
opleidingseisen bij algemene maatregel van bestuur zijn structurele veranderingen voor de 
positie van de verpleegkundige en de ziekenverzorgende.  
De wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen vullen elkaar aan. De wet BIG stelt 
kwaliteitseisen aan individuen, de kwaliteitswet aan instellingen.  
 
Kwaliteitswet zorginstellingen  
De Kwaliteitswet biedt een kader, waarbinnen zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn 
voor de wijze waarop zij hun kwaliteitsbeleid vormgeven.  
De vier eisen die de Kwaliteitswet stelt aan de zorgaanbieders hebben betrekking op:  

 Verantwoorde zorg: onder verantwoorde zorg wordt verstaan: 'Zorg van een goed 
niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en 
die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt'.  

 De organisatie van de zorgverlening (o.a. zorg voor kwalitatief en kwantitatief 
voldoende personeel). 

 Kwaliteitssystemen. 

 Jaarverslag.  
Op grond van de kwaliteitswet is de instelling verplicht verantwoorde zorg te leveren. Dit 
betekent dat de zorginstelling, naast de zorg voor zowel kwalitatief als kwantitatief 
voldoende personeel en materieel, dient te zorgen voor een goede 
verantwoordelijkheidstoedeling.  
Op deze onderdelen sluit de Wet BIG direct aan op de vereisten uit de kwaliteitswet. 
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Wet BIG  
De Wet BIG beoogt:  

 De kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen. 

 De cliënt beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door 
beroepsbeoefenaren.  

 
Een onderdeel van de Wet BIG is de regeling voor de voorbehouden handelingen. In het 
kader van een verantwoorde zorgverlening is deze regeling echter ook voor andere 
risicovolle handelingen bepalend. In de wet BIG zijn 14 voorbehouden handelingen 
opgenomen.  
 
In de wet zijn de beroepsbeoefenaren aangewezen die bevoegd zijn de voorbehouden 
handelingen zelfstandig te indiceren en te verrichten (de arts en voor bepaalde handelingen 
de verloskundige en de tandarts).  
Met inachtneming van bepaalde voorwaarden mag de arts aan een andere 
beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld verpleegkundige, verzorgende) opdracht geven een 
voorbehouden handeling te verrichten.  
 
Voorbehouden en risicovolle handelingen. 
 
Voorbehouden handelingen 
 
Dit zijn handelingen die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van de cliënt 
meebrengen als ze door ondeskundigen worden uitgevoerd. De voorbehouden handelingen 
dienen daarom op deskundige en zorgvuldige wijze te worden verricht. Voor het uitvoeren 
van voorbehouden handelingen is een bevoegdheidsregeling van kracht. Daarom is in de wet 
slechts een beperkt aantal beroepsbeoefenaren genoemd die zelfstandig bevoegd zijn om 
voorbehouden handelingen te verrichten. Dit zijn: artsen, tandartsen en verloskundigen. De 
zelfstandig bevoegde stelt de indicatie en beslist of hij de handeling zelf uitvoert of opdraagt 
aan een andere beroepsbeoefenaar. 
 
Wie niet zelfstandig bevoegd is, mag alleen in opdracht (van een zelfstandig bevoegde) en 
onder voorwaarden een voorbehouden handeling uitvoeren. Niet zelfstandig bevoegde is 
iedereen die beroepsmatig werkzaam is op het gebied van de individuele gezondheidszorg. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de verpleegkundigen, de verzorgenden en de helpenden. Is 
aan deze voorwaarden voldaan, dan is ook degene die in opdracht een voorbehouden 
handeling uitvoert, bevoegd.  
De belangrijkste voorwaarde waaraan altijd voldaan moet worden, is de bekwaamheid 
van de uitvoerder. Onbekwaam maakt volgens de Wet BIG onbevoegd en dus strafbaar. 
 
De Wet BIG stelt de volgende voorwaarden: 

1. De niet zelfstandig bevoegde handelt in opdracht van een zelfstandig bevoegde (arts, 
tandarts of verloskundige). 
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2. De niet zelfstandig bevoegde handelt overeenkomstig de aanwijzingen van de 
zelfstandig bevoegde. 

3. De niet zelfstandig bevoegde mag een voorbehouden handeling alleen uitvoeren 
indien zowel hijzelf als de opdrachtgever redelijkerwijs mag aannemen dat hij 
beschikt over de bekwaamheid om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

 
De verpleegkundige geniet functionele bevoegdheid voor een aantal handelingen: 
katheterisaties blaas, inbrengen maagsonde of infuus, subcutane intramusculaire en 
intraveneuze injecties, venapuncties, en hielprik. (niet alles is binnen St Franciscus aan de 
orde). Dat betekent dat zij zonder aanwijzingen of toezicht van een arts de handeling mag 
uitvoeren. Er is wel een opdracht van de arts nodig. 
Verzorgenden hebben geen functionele bevoegdheid. 
 
De wet noemt de volgende voorbehouden handelingen: 
Heelkundige handelingen, verloskundige handelingen, endoscopieën,  katheterisaties; 
injecties, puncties, narcose, het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling, 
cardioversie, defibrilatie, elektronconvulsieve therapie, steenvergruizing; kunstmatige 
fertilisatie. 
 
Is elke geneeskundige handeling een voorbehouden handeling? 
Alle voorbehouden handelingen zijn geneeskundige handelingen, maar niet alle 
geneeskundige handelingen zijn voorbehouden. Een handeling op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg, geneeskundig of niet-geneeskundig, die niet op de in de wet 
genoemde lijst van voorbehouden handelingen voorkomt, is niet voorbehouden. Zo is 
bijvoorbeeld een geneeskundige handeling als het meten van de bloeddruk of het 
verwijderen van hechtingen in de Wet BIG niet aangemerkt als 
voorbehouden handeling. 
 
Risicovolle handeling 
 
De wetgever heeft niet alle mogelijke risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden. 
Het verwijderen van bepaalde drains en het bijstellen van een uitwendige pacemaker 
bijvoorbeeld zijn handelingen waaraan risico's zijn verbonden en toch behoren zij niet tot de 
voorbehouden handelingen. Ook het separeren of isoleren van een patiënt kan risicovol zijn, 
terwijl er geen sprake is van een voorbehouden handeling. Als een handeling in de wet niet 
als voorbehouden is  omschreven, wil dit dus niet zeggen dat de desbetreffende handeling 
zonder risico is en geen deskundige en zorgvuldige uitvoering behoeft. Beroepsbeoefenaren 
moeten steeds de nodige 
zorgvuldigheidseisen in acht nemen bij het uitvoeren van risicovolle handelingen. 
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Mogen anderen dan beroepsbeoefenaren een voorbehouden handeling verrichten? 
 
De bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen heeft betrekking op alle 
beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg. Zij die niet beroepsmatig 
voorbehouden handelingen uitvoeren, zoals patiënten, ouders en familieleden, vallen niet 
onder de Wet BIG. Een paar voorbeelden: een diabetespatiënt mag bij zichzelf insuline 
spuiten; ouders mogen een sonde inbrengen bij hun verstandelijk gehandicapte kind dat niet 
zelfstandig voedsel tot zich kan nemen; familieleden mogen voorbehouden handelingen bij 
een patiënt uitvoeren. Overigens is op hen, zoals op iedere burger, wel het strafrecht van 
toepassing, dat het veroorzaken van ernstige schade aan personen strafbaar stelt. 
 
Bevoegd en bekwaam 
 
Bevoegd  
 
Naast artsen hebben verpleegkundigen een functioneel zelfstandige bevoegdheid om een 
aantal genoemde voorbehouden handelingen uit te voeren zonder tussenkomst ( maar wel 
in opdracht) van een arts. Deze verpleegkundigen moeten zich (het diploma) dan wel laten 
registreren in het landelijke register (de BIG – registratie). Naast deze verpleegkundigen 
kunnen verzorgenden bevoegd worden verklaard voor een bepaalde handeling. Zij worden 
echter niet opgenomen in het BIG register. Sint Franciscus zal, wanneer het een handeling 
betreft welke niet door de eigen medewerkers verricht kan worden, een deskundige 
inhuren.  
 
Bekwaam 
 
Bekwaam is een ieder die heeft laten blijken over voldoende kennis en kunde te beschikken 
om een bepaalde voorbehouden handeling veilig uit te kunnen voeren. Dat betekent dat het 
niet voldoende is om een bepaalde handeling na te doen. De medewerkende dient niet 
alleen praktisch de handeling uit te kunnen voeren, maar ook voldoende kennis hebben van 
wat hij/zij doet. Wat kunnen de gevaren zijn, welke complicaties kunnen optreden, hoe 
wordt dat gesignaleerd en op welke wijze dient er vervolgens gehandeld te worden. Alle 
medewerkers dienen aan te tonen dat ze bekwaam zijn.  
 
Regeling bekwaamheid verpleegtechnische handelingen 
2017: 
Het bedrijf the Competence Group verzorgt de toetsing van de theorie (aangeboden via e-
learning). Care for Level toetst aan de hand van de Vilans Kick protocollen, de praktische 
vaardigheden (de bekwaamheid). Dit op basis van een drie-jaarlijkse cyclus.  
The Competence Group beschikt over een leerportaal waar de deelnemers op in kunnen 
loggen. Via dit leerportaal wordt de theorie d.m.v. e-Learning bestudeerd en getoetst.  
Na een voldoende voor de theoretische toets mogen de cursisten deel nemen aan de 
praktijktoets.  
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Voor Sint Franciscus is de medewerker bekwaam als hij de theorie en de praktijk voldoende 
afsluit, en zich ook bekwaam voelt. Via het beheerportaal van the Competence Group heeft 
Zorgcentrum St. Franciscus inzicht in de bekwaamheid van medewerkers. De bevoegdheid 
wordt ingevoerd op basis van de genoten opleiding (en diploma/certificaat of anderszins). 
Om een handeling uit te mogen voeren dienen medewerkers bevoegd en bekwaam te zijn! 
 
 
2018: 
De e-learning en theoretische toetsing door the Competence Group blijft ongewijzigd 
bestaan. 
De praktijktoets zal afgenomen gaan worden door de (wijk)verpleegkundige(n) in het skills 
lab van Sint Franciscus. Medewerkers kunnen ten alle tijden gebruik maken van het skills lab 
om te oefenen. De (wijk)verpleegkundige is beschikbaar voor vragen. 
 
Minimaal elke 3 jaar zal voor de verpleegkundigen nivo 4 en verzorgenden 3/3IG getoetst 
worden mbt: 
Diabeteszorg, katheteriseren, zuurstof, injecteren, zwachtelen, vleugelnaaldje, en klysma 
toedienen. 
Wat betreft sondevoeding en (tracheo)stoma: direct bijscholing en toetsing starten indien de 
vraag zich voordoet. 
 
De wijkverpleegkundigen volgen het stappenplan voorbehouden handelingen, waarbij zij 
zich ten minste de volgende vragen stellen alvorens tot de conclusie te komen of zij  
bekwaam zijn: 

1. Bezit ik de kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van deze handeling 
2. Ben ik op de hoogte van het geldende protocol voor deze handeling 
3. Ben ik bekwaam in deze specifieke context 
4. Is mij duidelijk wat ik moet doen als er onverwachte situaties optreden 

Indien nodig wordt passende bijscholing geregeld. 
 
Voor de helpende (plus) wordt minimaal 3-jaarlijks getoetst mbt: orale medicatie toedienen 
vanuit de baxter, 2e controle orale medicatie buiten baxter, oogdruppelen, oordruppelen, 
neusdruppelen, huid zalven, verwisselen catheterzak, VBM’s toepassen (bedhek, 
verpleegdeken, voorzetblad, veiligheidsband stoel, sensor). 
 
Leerlingen en stagiaires  
Medewerkers in opleiding moeten goed worden begeleid en kunnen pas na een met goed 
gevolg afgelegde toetsing door school en praktijk, zelfstandig verpleegtechnische 
vaardigheden uitvoeren. 
 
Nieuwe medewerkers 
Van nieuwe medewerkers moet worden vastgesteld waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. 
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Het overleggen van recent behaalde certificaten (voor praktijk) elders voldoet voor zover 
deze certificaten niet ouder zijn dan 2 jaar. Wanneer de medewerker geen certificaten kan 
overleggen mag deze de handeling niet zelfstandig uitvoeren zolang er geen 
bekwaamheidstoets is afgelegd. Afspraken over het afleggen van deze toets kunnen 
gemaakt worden via de teamleider. De verder te behalen toetsen zullen aangemaakt 
worden in de e-learning. 
 
Opdracht tot voorbehouden of risicovolle behandeling 
Een opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling moet gegeven worden door een 
arts. Liefst schriftelijk. In het verzorgingshuis en binnen de extramurale zorg gebeurt dit door 
middel van een uitvoeringsverzoek, geschreven door de huisarts. 
In het verpleeghuis gebeurt dit door de specialist ouderen geneeskunde, waarbij de 
opdracht in Ysis wordt vastgelegd. 
 
 
 

 
 


