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Activiteitenlijst erkenning voor de opleiding  
“Zorgkundige” 

Sectoraal Partnerschap Social Profit 
 

De zorgkundige volgt onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt  op, begeleidt 
deze bij de activiteiten van het dagelijks leven en staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, 
gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te 
ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn. 

 
Hieronder vindt u de lijst van activiteiten die in kader van de opleiding zorgkundige op de werkplek 
aangeboden moeten worden om als leerwerkplek erkend te worden voor deze opleiding. Deze lijst is niet 
gelijk aan het opleidingsprogramma!! 
 
 

1 2 3 Deze activiteit wordt dagelijks door het bedrijf uitgevoerd 
1 2 3 Deze activiteit wordt wekelijks door het bedrijf uitgevoerd 
1 2 3 Deze activiteit wordt maandelijks door het bedrijf uitgevoerd 

 

UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN 
In welke mate wordt de 
activiteit bij het LEERBEDRIJF 
uitgevoerd 

 Maaltijden voorzien met aangepaste begeleiding  1 2 3 
 

 Zorgen voor een schone en aangename leefomgeving van de zorgvrager  1 2 3 
 

 Helpen van de zorgvrager met lichaam en hygiëne  

o Wassen, verzorgen en helpen met aankleden 1 2 3 
 

o Begeleiden met lopen en vervoeren van de zorgvrager 1 2 3 
 

o Afhalen van bedden en opdekken 1 2 3 
 

 Uitvoeren van de  activiteiten die een zorgkundige mag doen* 1 2 3 
 

 Zorgen voor aangepaste medicatie en wondverzorging  1 2 3 
 

 Werken in teamverband  1 2 3 
 

 Zorg aan de persoon  

o de zorg van de cliënt conform het zorgplan plannen en organiseren 1 2 3 
 

o de basiszorg uitvoeren volgens het zorgplan van de cliënt met ADL-dysfunctie 1 2 3 
 

o de basiszorg en gedelegeerde verpleegkundige handelingen uit voeren 
volgens de richtlijnen en onder supervisie van de verpleegkundige aan een 
cliënt met ADL-dysfunctie 

1 2 3 
 

o preventieve maatregelen nemen ter voorkoming van primaire, secundaire en 
tertiaire letsels tijdens de basiszorg 1 2 3 
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o EHBO uitvoeren bij noodsituaties 1 2 3 
 

o de zorg evalueren en in het zorgdossier rapporteren 1 2 3 
 

 Overige taken  

o  logistieke taken uitvoeren 1 2 3 
 

o ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten regelen volgens de verwachtingen en 
noden van de cliënt en de cliënt stimuleren om deel te nemen 1 2 3 

 

VERMELD HIERONDER DE ACTIVITEITEN DIE DE ORGANISATIE REGELMATIG UIVOERT EN DIE 
HIERBOVEN NIET VERMELD ZIJN  

 

 

 

 

 

 

 

 


