Rekenen in de zorg



In de zorg komt het regelmatig voor dat verzorgenden en verpleegkundigen
moeite hebben de dosering van medicatie te berekenen. Als er een verkeerde
dosering wordt gegeven kan dit ernstige gevolgen hebben. De inhoud van deze
cursus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
ervaringsdeskundigen uit de zorgsector.



De cursus
In het cursuspakket worden de rekenvaardigheden uitgelegd waar
medewerkers in de zorg dagelijks mee te maken hebben. Ook worden de
basisrekenvaardigheden van getallen, breuken, procenten en gewichten
in de cursus behandeld. Aan het einde van de digitale training moeten
kandidaten cases uitvoeren en de patiënt zo goed mogelijk medicatie
toedienen.



Voor wie is dit pakket bestemd
Voor iedereen die betrokken is bij het toedienen van medicatie. Er zijn drie
doelgroepen: verpleegkundigen, verzorgenden in de Individuele
Gezondheidszorg (VIG) en de Helpende Plus.
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Onderdelen

De training bestaat uit de volgende modules inclusief audio:
Basis rekenen
Medisch rekenen (tabletten, vloeistoffen, sondevoeding, zuurstof)
Casus
Handboek
Online theorie-examen

Hoe werkt het

Ga naar de website Rekenenindezorgdirect.nl om kandidaten aan te melden
(organisaties die een eigen Academy hebben van PlusPort kunnen via de eigen
academy de training boeken)
Zodra de kandidaten de inloggegevens hebben ontvangen, kunnen zij direct starten
met de training.
na het behalen van het theorie-examen, wordt er aan de kandidaten een certiﬁcaat uitgereikt

Het merk Rekenenindezorgdirect.nl werd door PlusPort B.V. gelanceerd.
PlusPort B.V. ontwikkelt en distribueert online trainingen en academy software via internet
voor haar nationale en internationale klanten en cursisten. PlusPort is marktleider op het
gebied van veiligheidstrainingen in de ruimste zin.

Kosten per kandidaat
-

Rekenen in de zorg
cursuspakket
Certiﬁcaat

€ 69,- exclusief BTW



Huur

Wilt u het pakket huren voor al uw medewerkers? Dat kan. U huurt het pakket voor
een periode van 3 jaar. Een voorbeeld: u heeft 100 medewerkers: de kosten per jaar
voor pakkethuur bedragen € 1.700,00, excl. BTW.


Wilt u meer informatie?



Bel dan met PlusPort BV: +31 070 322 90 90 of
mail naar sales@plusport.com


PlusPort B.V.

Gevers Deynootweg 61
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Nederland

