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Competentiemeter  Airstacken 
 

 

Naam cursist  
 
Organisatie 
  
Naam beoordelaar 
 
Datum  
 

 
Beoordelingscriteria 
Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar 
Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren 
Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd 
Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren 
 
De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald ! 

 

 

 

Competentiemeter Airstacken volwassen zorgvragers 
 

 

 
Zorg verlenen en begeleiden van de zorgvrager bij het airstacken 1 2 3 nvt 

1 De zorgverlener kan het doel benoemen van het airstacken     

2 De zorgverlener kan de indicaties benoemen van het airstacken     

3  De zorgverlener voert de handeling uit volgens het 
handelingsschema “Airstacken met mondbeademing” 
(observatieschaal)  

    

4 De zorgverlener kan complicaties benoemen tgv het airstacken     

5 De zorgverlener observeert tijdens handelingen de zorgvrager     
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6 De zorgverlener stemt af en communiceert tijdens handelingen met 
de zorgvrager 

    

7 De zorgverlener kan de zorgvrager geruststellen / motiveren     

8 De zorgverlener kan het resultaat van de handeling evalueren     

Adequaat zorg verlenen en begeleiden van de zorgvrager in crisissituaties 
bij het airstacken 

1 2 3 nvt 

9 De zorgverlener kan oorzaken benoemen van acute benauwdheid     

10 De zorgverlener kan handelen bij acute benauwdheid     

11 De zorgverlener kan oorzaken benoemen van acute pijn     

Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren naar de 

zorgvrager en evt. betrokken derden 

1 2 3 nvt 

12 De zorgverlener kan informatie geven over gedane observaties     

13 De zorgverlener kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd 

moet worden 

    

14 De zorgverlener kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB     

 Eindoordeel  
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Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende: 

Als alle 2 vetgedrukte competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 12 

competenties mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn     (onvoldoende = score 1). 

Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 12 overige 

competenties zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand 

schema. 

 

 

 

 

 

 

Handtekening beoordelaar:     Plaats en datum: 

 

 

 

Handtekening cursist:      Plaats en datum: 

Aantal beoordeelde, 
niet vetgedrukte, 
competenties 

Maximaal aantal 
onvoldoendes 

11 2 

10 2 

9 2 

8 2 

7 1 


