Wijzigingsvoorstel
van het Praktijk- en Rapportenboekje van den leerling B (Stcrt. 1929, 246, bijlage C en D)
uit het concept-rapport diploma B van de gezamenlijke examencommissies (1959)
zoals dit werd afgedrukt in alle praktijk- en rapportenboekjes van na 1959 (1959 toevoeging).

Tijdens de opleiding werden lijders aan onderstaande ziekten of met onderstaande verschijnselen verpleegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acute verwardheid
Symptomatische psychosen
Puerperaalpsychose
Puberteitspsychosen
Climacteriële en involutieve beelden
Delirium tremens
Chronische alcoholpsychosen
Schizofrenie:
a) Hebefrene vorm
b) Katatone vorm
c) Paranoide vorm
d) Polymorfe vorm
9. Ouderdoms psychosen
10. Paralysis agitans
11. Luetische psychosen (o.a. Dementia paralytica)
12. Manisch-depressieve psychosen
a) manische phase
b) depressieve phase
13. Paranoïde ziektebeelden
14. Reactieve psychosen
15. Psychosomatische afwijkingen
16. Psychopathie en psychopathische reacties
17. Psychasthenie
18. Dwangneurose
19. Hysterie en hysterische reacties
20. Epilepsie
21. Neurasthenie en neurastenische reacties
22. Postencephalitische beelden, waaronder Parkinsonisme
23. Oligophrenieën:
a) debilitas mentis
b) Imbecillitas
c) Idiotie
24. Multiple sclerose
25. Chorea van Huntington
26. Trauma capitis
27. Hersenbloeding
28. Hersenembolie
29. Hersentrombose
30. Tumor cerebri
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31. Menigitis vormen
32. Encephalitis vormen
33. Poliomyelitis acuta anterior
34. Polyneuritis
35. Neuralgieën
36. Hernia nuceli pulposi
37. Degeneratieve spier afwijkingen
38. Degeneratieve zenuw afwijkingen
39. Degeneratieve ruggemerg stoornissen
40. Tabes dorsalis
41. Urineretentie en anurie
42. Urine incontinentie
43. Voedselweigering
44. Decubitus
45. Verwondingen
46. Botfracturen
47. Huidziekten
48. Erysipelas
49. Furunkulose
50. Syphilis
51. Gonorrhoe
52. Influenza
53. Malaria
54. Tyfus abdominalis
55. Paratyfus
56. Diabetes mellitus
57. Hypertensie
58. Decompensatio cordis
59. Hartzwakte
60. Trombose
61. Collaps of shock
62. Nierziekte
63. Pneumonieën
64. Otorrhoe
65. Maag- en darmulcus
66. Tuberculose- o.a. long-tuberculose, been-tubersulose
67. Appendicitus
68. Galblaas-aandoeningen
69. Breuken
70. Andere ziekten:
Handgrepen of handelingen goed verricht door den leerling
I. Handgrepen waarvan tenminste …. verricht moeten worden:
1.
2.
3.
4.
5.

Opnemen van een nieuwen patiënt in de inrichting
Aan- en uitkleden van een hulpbehoevende patiënt
Aan en uitkleden van een pijnlijken patiënt
Reinigingsbad geven
Ontluizen, gebruik maken van een stalen netenkam, pedikelkap
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6. Patiënt nazien op contrabande
7. Patiënt wegen
8. Temperatuur , pols en ademhaling opnemen en kromme maken
9. Rapport opmaken over den binnengekomen patiënt
10. Bed opmaken en afhalen
11. Bed opmaken voor onzindelijken patiënt
12. Bed opmaken voor toevallijder
13. Bed opmaken voor benauwde patiënt
14. Bed opmaken voor patiënt met decubitus
15. Bed opmaken voor hooglegging van een been
16. Plaatsen van een dekenboog
17. Lichaamsreiniging op bed; verschonen van een onzindelijke patiënt
18. Verbedden
19. Gebruik maken van ondersteek, slof, urinaal
20. Vullen en geven van een warme kruik, evt. electrisch verwarmingsapparaat
21. Haarknippen scheren, epileren
22. Separeren [heet geen ‘isoleren’ meer! CadS]
23. Hulp bij een epileptisch toeval
24. Hulp bij een hysterisch toeval
25. Optreden tegenover een onrustigen patiënt (relationeel gesteld)
26. Toezicht houden op ernstig gestoorde patiënten (vooral dreigende suïcide) [NB: de termen ‘gevaarlijke
patiënten met het oog op zelfmoord’ zijn dus weg; er is een eufemisme gekozen voor zelfmoord; de taal
wordt abstracter, CadS]
27. Leiding geven en toezicht houden bij wandeling met patiënten
28. De trap op- en afdragen van een patiënt
29. Toezicht houden bij het naar bed gaan
30. Toezicht houden des nachts (onrustige patiënten weg)
31. Toezicht houden bij het opstaan en het wasschen des morgens
32. Gereedmaken der afdeeling voor de maaltijd en toezicht houden gedurende de maaltijd
33. Toezicht houden bij bezoek
34. Voeden van hulpbehoevende patiënt
35. Klaarzetten voor voeding met katheter
36. Voeding-clysma geven
37. Druppel-clysma geven
38. Gewoon clysma geven
39. Glycerinespuitje geven
40. Toepassen van een windring
41. Toepassen van een ijsblaas
42. Verplegen van een patiënt met dreigende decubitus
43. Verplegen van een patiënt met bestaande decubitus (erkenning van decubitus)
44. Verzorgen van injectiespuiten
45. Subcutane injectie geven
46. Intramusculaire injectie geven
47. Klaarzetten van en toezicht houden bij intraveneus infuus
48. Neusbloeding stelpen
49. Kunstmatige ademhaling toepassen
50. Toedienen van geneesmiddelen bij moeilijke patiënten
51. Klaarmaken van verschillende soorten van verbandmateriaal (deppers, compressen, wattenrollen, drains,
tampons, verschillende soorten van zwachtels)
52. Gereedmaken van de sterilisatietrommel en steriliseren van een verband en instrumenten
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53. Aanleggen van eenvoudige zwachtelverbanden
54. Aanleggen van eenvoudige doekverbanden
55. Aanleggen van een snelverband, rustverband, drukverband en vochtig verband (Priesnitz)
56. Klaarzetten van de benodigdheden voor een spalkverband en rekverband
57. Afnemen van verbanden
58. Verlenen van hulp aan stervenden
59. Afleggen van een overledene
60. Rapport maken van de dag en van de nacht
61. Hulp bij shock-kuur
62. Hulp bij insuline-kuur
63. Hulp bij slaapkuur
64. Bezoek aan een pleeggezin
65. Het stimuleren van vrije tijdsbesteding en organiseren van feesten samen met patiënten
66. Hulp bij bewegingstherapie
67. Volksdansen met patiënten
68. Sport en speltherapie met patiënten: zaalspelen, terreinspelen, gezelschapsspelen
69. Muziektherapie met patiënten: slag- blaas-, strijk-, tokkelinstrumenten, zang
70. Beeldende therapie met patiënten: tekenen, schilderen, boetseren, scheuren, plakken, vlechten, gutsen,
stempelen, fröbelen
71. Toneeltherapie met patiënten: o.a. psychodrama, sociodrama, poppenspel, maskerspel
72. Sociotherapie met patiënten in de vorm van groepsbesprekingen, zaalraden, het georganiseerd clubleven van
patiënten in diverse verenigingen
73. Arbeidstherapie in allerlei vormen van handenarbeid
a) met zachte materialen
b) met harde materialen
c) vlechtwerk en weven
74. Arbeidstherapie in verschillende werkplaatsen voor patiënten
75. Arbeidstherapie in verschillende technische bedrijven, o.a.: wasserij, strijkkamer, naaikamer, smederij,
kleermakerij, schoenmakerij, loodgieters- en schilderswerkplaats
76. Arbeidstherapie met patiënten in de huishoudelijke diensten
77. Arbeidstherapie met patiënten in de levensmiddelenverzorging o.a. keuken, slagerij
78. Arbeidstherapie in de tuinderij en plantsoenen, land- en bosbouw
79. Arbeidstherapie in de bloemkwekerij
80. Arbeidstherapie met patiënten bij de dierenverzorging
81. Transportarbeid met patiënten
82. Arbeidstherapie in garderobe en verpleegdienst
II. Handgrepen waarvan tenminste .. verricht moeten worden:
1. Patiënt in en uit auto halen
2. Vervoer per brancard
3. Patiënt van den grond, in bed, op of van brancard tillen
4. Begeleiden van een patiënt buiten de inrichting
5. Electrisch lichtbad geven
6. Warm bad als rustbad geven
7. Koude afwassing, koude douches geven
8. Medicinaal bad geven
9. Hoog clysma geven
10. Faradiseren
11. Hoogtezon bedienen
12. Koude compressen geven
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13. Behandeling met Föhn
14. Zuurstofapparaat bedienen
15. Klaarzetten voor uitspuiten van malariabloed
16. Klaarzetten voor venapunctie
17. Klaarzetten voor lumbaalpunctie
18. Assisteren bij lumbaalpunctie
19. Vullen van een ballon- en een wondspuit
20. Oor indruppelen en klaarzetten voor oor uitspuiten
21. Oog indruppelen en uitwassen
22. Neus spoelen
23. Inhalatietoestel toepassen
24. Klaarzetten voor maagspoelen
25. Suspensoir aanleggen
26. Geven van zetpillen
27. Kathetiseren en of blaasspoelen
28. Vagina irrigeren
29. Klaarzetten voor kleine operatie
30. Patiënt voorbereiden op kleine operatie
31. Klaarzette voor plaatselijke verdoving
32. Klaarzetten voor eenvoudige narcose
33. Opspuiten van chlooraethyl
34. Ontsmetten van eigen handen en van de huid van de patiënt
35. Hulp na een operatie
36. Verzorging van kleine huidwonden
37. Klaarzetten voor wondhechting
38. Gereedmaken van hypodermaclyse
39. Reinigen en bewaren van gummi-artikelen, als windring, ijsblaas, zeil enz.
40. Bepalen van reactie en soortelijk gewicht, filtreren en centrifugeren van urine, onderzoek op eiwit

en suiker
41. Ontsmetten van ontlasting, urine en sputum
42. Ontsmetten van lijf- en beddegoed
43. Inpakken van besmette goederen
44. Ontsmetten van gebruiksartikelen
45. Maken van eenvoudige oplossingen van bepaalde sterkte
46. Klaarzetten voor oogonderzoek
47. Klaarzetten voor ooronderzoek
48. Klaarzetten voor keelonderzoek
49. Klaarzetten voor neusonderzoek
50. Klaarzetten voor rectaalonderzoek en voorbereiden van patiënt daarop
51. Klaarzetten voor infuus en bloedtransfusie
52. Klaarzetten voor functioneel maagonderzoek
53. Klaarzetten voor gefractioneerd maagonderzoek
54. Klaarzetten vor duodenaal-sondages
55. Klaarzetten voor verwijderen van hechtingen
56. Zalf op ooglid brengen
57. Oor uitbruisen
58. Stuwen van intraveneuse injectie en vena-punctie
59. Toepassen van infra-rode lamp
“Handgrepen” in de sfeer van de B-verpleging
1.
2.
3.
4.

Voorstellen van een nieuwe patiënt op de afdeling
Introductie van een nieuweling in een therapiegroep (met verslag hiervan)
Mentorschap en coachen van een bepaalde zieke met verslag hiervan
Doel van de verpleging op eenvoudige wijze aan zieke uitleggen (met verslag hiervan)
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5. Geruststelling van een angstige (met verslag hiervan)
6. Bemoeienis met in zichzelf gekeerde zieke (met verslag hiervan)
7. Bemoeienis met een zieke met spraak- en uitdrukkingsstoornissen
8. Zieke geestelijk voorbereiden voor een bepaalde behandeling of kuur
9. Hulp bij ingaan van vakantie, proefverlof of ontslag
10. Belangrijke mededeling doen aan groep verpleegden (met verslag hiervan)
11. Gedesintegreerde groep weer tot harmonie brengen (met verslag hiervan)
12. Het leiden van een groep onder buitengewone omstandigheden (uitstapjes, kamperen,

uitwedstrijden) (met verslag hiervan)
13. Gesprek met geestelijk verzorger, curator, e.d.
14. Contact met burgers en autoriteiten bij ongeregeldheden (brand, ongelukken, suïcide, ontvluchting

(met verslag hiervan)
15. Rondleiden van gasten en excursies
Ingrepen van diagnostische, therapeutische of verplegingstechnische aard,
door de verplegende bijgewoond:
Bijvoorbeeld:
Electro encephalografie
Ventriculografie
Arteriografie
Lumbaalpunctie
Infuus
Biopsieën
Puncties
Narcoses
Anaesthesieën
Verbanden
Spoelingen
Incisies
Kuren
Injecties
Obducties
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