
 

Competentiemeter TPPV kinderen 
 

 

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 TPPV kinderen 
 

 

 

Zorgverlenen en begeleiden van het kind bij de reguliere 

handelingen mbt de tracheostomale beademing 

De zorgverlener: 

1 2 3 nvt 

1 Voert de handeling ‘Aan- en afsluiten van invasieve 

beademing kind” uit volgens het handelingsschema’ 

(observatieschaal) 

    

2 Voert de handeling ‘Beademen met handbeademingsballon 

kind(observatieschaal) 

    



3 Voert de handeling “Verzorging tracheostoma kind” uit 

volgens het handelingsschema. (observatieschaal) 

    

4 Voert de handeling “Uitzuigen van de luchtwegen kind” uit 

volgens het handelingsschema. (observatieschaal) 

    

5 Voert de handeling “Druppelen en balloneren kind” uit 

volgens het handelingsschema(observatieschaal) 

    

6 Voert de handeling “Toepassen van een spreekklep kind” 

uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal) 

    

7 Voert de handeling “ Toepassen afsluitdop Kind” uit 

volgens het handelingsschema. (observatieschaal) 

    

8 Voert de handeling “Wisselen tracheacanule zonder cuff 

kind” uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal) 

    

9 Voert de handeling “Wisselen tracheacanule met cuff kind” 

uit volgens het handelingsschema (observatieschaal).  

    

10 Voert de handeling “Vullen en legen van de cuff bij een 

gecuffte tracheacanule kind” uit volgens het 

handelingsschema (observatieschaal) 

    

11 Voert de handeling “Behandelen van granulatieweefsel 

rond het tracheostoma (thuis)” uit volgens het 

handelingsschema. (observatieschaal) 

    

12 Voert de handeling “Medicijnen vernevelen (inhaleren) 

tijdens beademing” uit volgens het handelingsschema. 

(observatieschaal) 

    

13 Voert de handeling “Zuurstof toedienen bij invasieve 

beademing” uit volgens het handelingsschema. 

(observatieschaal) 

    

 De zorgverlener: 1 2 3 nvt 

14 Observeert tijdens handelingen het kind     

15 Stemt af en communiceert indien mogelijk met het kind tijdens     



de handelingen  

16 Kan afwijken van het handelingsschema en motiveren waarom     

17 Kan het kind geruststellen/motiveren     

18 Kan benoemen hoeveel beademingsvrije tijd het kind heeft     

19 Werkt methodisch     

20 Past de vereiste hygiënische maatregelen toe     

21 Kan het resultaat van de handeling evalueren 

 

    

Adequaat zorg verlenen en begeleiden het kind in crisissituaties mbt 

de beademing 

De zorgverlener: 

1 2 3 nvt 

22 Kan oorzaken en hoe te handelen bij hoge druk/laag volume 

alarm benoemen 

    

23 Kan handelen bij hoge druk alarm     

24 Kan oorzaken en hoe te handelen bij lage druk alarm 

benoemen 

    

25 Kan handelen bij lage druk alarm     

26 Kan oorzaken en hoe te handelen bij min VT alarm benoemen     

27 Kan handelen bij Laag Vte alarm     

28 Kan oorzaken en hoe te handelen bij maxi vt alarm benoemen     

29 Kan handelen bij Hoog Vte alarm     

30 Kan handelen bij een lage accuspanning     

31 Kan handelen bij een defect apparaat     

32 Kan handelen bij een verstopte canule     

33 Kan handelen als plaatsen van de canule niet lukt     



34 Kan benoemen waarom en hoe het CTB te bereiken is     

35 Kan benoemen wat te doen bij een stroomstoring     

36 Kan benoemen wat te doen als het kind acuut 

benauwdheid is 

Noodplan benoemen en de te nemen stappen 

    

37 Kan observaties uitvoeren waarmee hij kan controleren of de 

beademing naar behoren verloopt 

    

Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren naar 

het kind en evt. betrokken derden. 

De zorgverlener: 

1 2 3 nvt 

38 Kan voorlichting geven over hypoventilatie en bijbehorende 

klachten 

    

39 Kan informatie geven over gedane observaties     

40 Kan beademings-gerelateerde klachten uitvragen     

41 Kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd moet 

worden 

    

42 Kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB     

43 Gaat in op vragen van het kind     

44 Kent de veiligheidsaspecten rondom chronische beademing     

Begeleiden en stimuleren van zelfredzaamheid van het kind 

De zorgverlener: 

1 2 3 nv

t 

45 Het indien mogelijk versterken van de zelfredzaamheid van het 

kind 

    

46 Stimuleert het kind daar waar mogelijk tot zelfzorg     

 Eindoordeel: 

 



 

 

 

 

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende: 

Als alle 23 vetgedrukte competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de 

overige 23 competenties mogen er maximaal 5 met een onvoldoende beoordeeld zijn     

(onvoldoende = score 1). Dus 6 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. 

Indien er minder dan 27 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 

22 5 

21 5 

20 5 

19 5 

18 4 

17 4 


