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                              DRAAIBOEK BIJSCHOLING                                        
 SIGNALEREN = IETS DOEN MET WAT JE OPVALT 

 
Met dit draaiboek (en de daarbij behorende bijlagen) kunt u een bij- of nascholingsbijeenkomst organiseren over signaleren.  
Deze bij- of nascholing is te gebruiken als basisscholing over signaleren voorafgaande aan een meer inhoudelijke (bij- of na-)scholing of klinische les over een 
specifiek onderwerp zoals decubitus, valpreventie, vocht- en voeding of omgaan met probleemgedrag. 
 
Het draaiboek is uitgewerkt voor een bijeenkomst van 90 minuten. Dit is een vrij krappe tijdsplanning. Proberen dit thema in een kortere bijeenkomst te 
organiseren is niet aan te raden. U kunt dan beter kiezen voor twee bijeenkomsten van 45 of 60 minuten. 
  
De publicatie Signaleren, reageren. Beleidsgericht signaleren in de praktijk (M. Onderwater. Utrecht, NIZW Zorg, 2004. € 4,50. ISBN 9059570650) sluit goed 
op dit onderwerp en kan als ondersteunend/verdiepend materiaal uitgereikt worden. Zie www.vilans.nl.  
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Draaiboek bijscholing Signaleren = iets doen met wat je opvalt 
Signaleren: de basis van goede decubituszorg  

 

Duur Onderwerp / doel Werkvorm Wie Materiaal / middelen 

5 min. Welkom en met elkaar programma doornemen Uitleg door docent Docent Bijlage 1: 
Programma 

5 min. Introductie onderwerp: deelnemers zijn 
betrokken bij het onderwerp ‘signaleren’ 

Korte uitleg door docent en uitwisselen van 
ervaringen 

Docent, groep Bijlage 2:  
Toelichting op het onderwerp 

5 min. Vragenlijst invullen: deelnemers geven aan hoe 
zij zelf functioneren in werksituaties die met het 
onderwerp ‘signaleren’ te maken hebben 

Vragenlijst wordt door iedere deelnemer 
individueel ingevuld. 

Alle deelnemers 
individueel 

Bijlage 3: 
Vragenlijst 

5 min. ‘Stickeren’: deelnemers geven aan waar ze goed 
in zijn en op welk gebied ze nog wat te leren 
hebben 

De hoofdrubrieken zijn aangegeven op een 
flapover. Deze komen overeen met de nummers 
op de vragenlijst. Door het ingevulde formulier 
weten de deelnemers waar ze goed in zijn en op 
welk gebied ze nog wat kunnen leren. Iedere 
deelnemer krijgt vier stickers (in twee kleuren). 
De ene kleur staat voor ‘goed in zijn’ en de 
andere kleur staat voor ‘nog iets bij te leren’. De 
deelnemers zetten hun naam op de stickers en 
plakken deze bij de hoofdrubrieken waarvan zij 
vinden dat ze horen. 

Alle deelnemers 
individueel 

Flapover 
Stickers in 2 kleuren 
Bijlage 4:  
Voorbeeld-overzicht met 
hoofdrubrieken.  
Dit overzicht kan overgenomen 
worden op een flapover of 
uitvergroot worden op A3. 
 
 

15 min. Uitwisselen van ervaringen: deelnemers 
bespreken met elkaar punten waar ze goed in 
zijn en waar ze nog wat in te leren hebben. Doen 
van elkaar ideeën op hoe om te gaan met ‘iets 
doen met wat je opvalt’ (=signaleren). 

Afhankelijk van het aantal deelnemers groepjes 
van 2, 3 of 4. 

Groepjes  Aan de hand van informatie op 
de stickers / flapover. 

15 min. Terugkoppeling en informatieoverdracht: 
deelnemers weten welke vaardigheden nodig zijn 
om goed te kunnen signaleren. 

Informatieoverdracht en groepsuitwisseling over 
vaardigheden. 

Docent, 
totale groep 

Bijlage 5: 
Achtergrondinformatie over 
signaleren. 

10 min. Pauze 
10 min. Deelnemers formuleren twee persoonlijke 

leerpunten: wat ga ik in de toekomst anders 
doen, hoe ga ik dit doen, wie kan mij helpen. 

Individueel, vervolgens bespreken met 
deelnemers. 

Individueel, 
groepjes van 2 

 

10 min. Team/groep formuleert twee gezamenlijke 
leerpunten: wat gaan we in de toekomst anders 
doen, hoe doen we dit, wie kan/kunnen hierbij 
helpen. 

Groepjes van 2, vervolgens bespreken met totale 
groep. 

Groepjes van 2, 
totale team 

 

10 min. Afsluiting: evaluatie, evt. plannen van follow-up 
(optie voor thema follow-up: signaleren van 
decubitus en terugkomen op acties n.a.v. 
vastgestelde leerpunten). 

Rondje waarbij iedereen met één woord 
aangeeft hoe hij/zij de bijeenkomst heeft 
ervaren. 
 

Totale groep Evt. meegeven voor vertaalslag 
naar decubituszorg: Decubitus 
handwijzer voor verzorgenden 
(Sting) 
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Bijlage 1 Programma   
 
Onderwerp Signaleren = iets doen met wat je opvalt 

Signaleren = basisvaardigheid voor goede decubituszorg 

 
 
Welkom, kennismaking (indien nodig), doornemen programma   5 minuten 
 
Introductie van het onderwerp       5 minuten 
Opmerking: dit is geen inhoudelijke scholing over decubitus! 
 
Vragenlijst invullen        5 minuten 
 
Stickeren         5 minuten 
 
Uitwisselen van ervaringen       15 minuten 
 
Korte terugkoppeling van ervaringen (komt uitgebreider terug na de pauze) 
Informatie: wat is nodig om goed te kunnen signaleren    15 minuten 
 
Pauze          10 minuten 
 
Wat zijn mijn leerpunten?       10 minuten 
Wat ga ik in de toekomst anders doen, hoe ga ik dit doen, wie kan mij helpen? 
 
Wat zijn de leerpunten van ons team?       10 minuten 
Wat gaan we als team in de toekomst anders doen, hoe doen we dit,  
wie kan/kunnen hierbij helpen? 
 
Afsluiting, evaluatie, plannen van follow-up     10 minuten 
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Bijlage 2 Toelichting op het onderwerp: Signaleren = iets doen met wat je opvalt: basisvaardigheid voor goede decubituszorg 
 
Signaleren = iets doen met wat je opvalt 
Signaleren van (dreigende) gezondheidsproblemen is een belangrijke taak van verzorgenden en verpleegkundigen. In allerlei verschillende situaties vang je 
als zorgverlener signalen op van of over de cliënt, bijvoorbeeld tijdens:  
� de dagelijkse verzorging van de cliënt; 
� een gesprek met de mantelzorger; 
� werkzaamheden op kantoor waarbij je soms toevallig, maar vaak ook gericht (tijdens een cliëntbespreking), zorgproblemen van cliënten bespreekt.   
Het in jezelf opnemen en registreren van al deze informatie over de cliënt wordt signaleren genoemd.  
In deze les staan we er bij stil dat signaleren eigenlijk meer omvat, namelijk ook: iets doen met wat je opvalt! 
 
Decubitus 
Decubitus komt in Nederland veel voor. De percentages liegen er niet om (cijfers LPZ 2006) 
  
Verpleeghuizen:      
� graad 1 t/m 4: 24,2% 
� graad 2 t/m 4: 11,0% 

Verzorgingshuizen: 
� graad 1 t/m 4: 10,5% 
� graad 2 t/m 4: 3,9% 

Thuiszorg: 
� graad 1 t/m 4: 9,7% 
� graad 2 t/m 4: 4,8% 

Gehandicaptenzorg: geen cijfers bekend. 
 

 
Veel managers, verzorgenden en verpleegkundigen denken dat deze percentages niet voor hun eigen instelling gelden. De zorginstellingen die mee hebben 
gedaan aan het Landelijk Prevalentie Onderzoek (LPZ) en/of het Verbetertraject Decubitus van Zorg voor Beter zijn er inmiddels achtergekomen dat dit een 
gedachte is die niet klopt. De meeste instellingen zitten een beetje boven of onder dit percentage. Alleen de instellingen die al een aantal jaren een goed 
decubitusbeleid hebben gevoerd scoren vaak veel lager. 
 
Het hebben van decubitus zet iemands leven volledig op de kop: 
� het geeft vaak veel pijnklachten; 
� het beperkt iemands dagelijkse activiteiten in al zijn facetten; 
� in sommige situaties volgt een ziekenhuisopname en een operatie. 
Kortom: de kwaliteit van leven wordt enorm aangetast. 
 
Het behandelen van decubitus kost veel geld. Het voorkómen van decubitus is veel minder kostbaar en ook veel makkelijker te realiseren: 
� het is eenvoudiger om een intacte huid ook daadwerkelijk gaaf te houden; 
� het is veel moeilijker om huid met een blaar, een decubituswond of soms zelfs een wond met necrotisch weefsel weer in gezonde conditie te krijgen. 
 
In deze bijeenkomst richten we ons vooral op de basisvoorwaarde die nodig is om het eerste aandachtspunt ‘het gaaf houden van een intacte huid’ te kunnen 
realiseren: 
� signaleren = iets doen met wat je opvalt: basisvaardigheid voor goede decubituszorg 
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Bijlage 3 Vragenlijst voor verzorgenden / verpleegkundigen 
 
De volgende vragen gaan over werksituaties. Het is de bedoeling dat je voor al die situaties die je mee zou kunnen maken tijdens je werk onderzoekt hoe je 
daarin reageert en je bewust bent van datgene wat in de vraag wordt aangegeven. 
Deze vragenlijst richt zich niet specifiek op decubituszorg! 
 
 Kruis hieronder aan of je nooit, soms of vaak in de genoemde situatie reageert nooit soms vaak 
1. Ik denk na over mijn eigen waarden en normen tijdens de uitoefening van mijn werkzaamheden. 

 
   

2. Ik hou rekening met de waarden en normen van mijn cliënt. 
 

   

3. Wanneer ik vertrouwelijke informatie krijg weet ik wat ik hiermee moet doen. 
 

   

4.  In gesprekken word ik verkeerd begrepen door de cliënt. 
 

   

5. 
 

Ik praat met de familie of mantelzorg van mijn cliënt. 
 

   

6. Ik heb de neiging om meteen oplossingen te willen vinden. 
 

   

7. Ik kan symptomen van gezondheidsproblemen en/of gedragsproblemen van cliënten herkennen. 
 

   

8. Wanneer ik niet weet wat ik moet doen, bespreek ik dit met mijn collega’s en/of 
leidinggevende. 

   

9. Ik kan een situatie goed beoordelen. 
 

   

10. Achteraf blijkt dat ik een situatie verkeerd heb beoordeeld. 
 

   

11. Ik kan bepalen tot hoever mijn verantwoordelijkheid als verzorgende/verpleegkundige reikt. 
 

   

12.  Het is mij duidelijk wanneer ik moet verwijzen. 
 

   

13. Ik voel mij onzeker in situaties. 
 

   

14. Ik durf situaties bespreekbaar te maken. 
 

   

15. Veel handelingen verricht ik routinematig. 
 

   

16. Ik ben mij bewust dat ik aan het signaleren ben. 
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Bijlage 4 Voorbeeld-overzicht met hoofdrubrieken 
 
 

Normen en waarden (vraag 1,2) 
 

Ben ik goed in 
 

 
Nog iets bij te leren 

Omgaan met informatie (vraag 3) 
 

Ben ik goed in 
 

 
Nog iets bij te leren 

 
Gespreksvaardigheid (vraag 4,5,6) 

 
Ben ik goed in 

 

 
Nog iets bij te leren 

Voldoende kennis (vraag 7,8) 
 

Ben ik goed in 
 

Nog iets bij te leren 
 

Situatie beoordelen (vraag 9,10) 
 

Ben ik goed in 
 

 
Nog iets bij te leren 

 
Verantwoordelijkheid (vraag 11,12) 

 
Ben ik goed in 

 

 
Nog iets bij te leren 

Zelfvertrouwen en durf (vraag 13,14) 
 

Ben ik goed in 
 

 
Nog iets bij te leren 

 
Routinematig handelen (vraag 15) 

 
Ben ik goed in 

 

 
Nog iets bij te leren 

 
Signaleren een taak (vraag 16) 

 
Ben ik goed in 

 

 
Nog iets bij te leren 
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Bijlage 5 Achtergrondinformatie over signaleren 
 
Belang van signaleren, benodigde vaardigheden 
 
Waarom is signaleren zo belangrijk? 

• Het kan (ernstigere) problemen helpen voorkomen; 
• Veranderingen in de cliëntsituatie kunnen worden vastgesteld en er kan worden aangespoord tot actie; 
• Het kan leiden tot het bieden van de juiste hulp op het juiste moment aan de cliënt; 
• Het kan een bijdrage leveren aan het kwaliteitsbeleid van de afdeling, het team of de instelling en het kwaliteitsbeleid van de instelling 

beïnvloeden. 
 
Welke vaardigheden zijn nodig om goed te kunnen signaleren? 

• Steeds opmerkzaam zijn op mogelijke veranderingen; 
• De belangrijkste kenmerken van mogelijke problemen herkennen; 
• Weten hoe je met vertrouwelijke informatie moet omgaan; 
• In staat zijn om doelgericht te signaleren naar aanleiding van een duidelijke opdracht; 
• De juistheid van een signaal kunnen nagaan door te overleggen met de cliënt, collega’s of de leidinggevende; 
• In werkbesprekingen de signalen aan de orde kunnen stellen; 
• Een onderscheid kunnen maken tussen belangrijke en minder belangrijke signalen, zowel voor de cliënt als voor jezelf; 
• In staat zijn problemen met de cliënt te bespreken en deze zo nodig te motiveren; 
• Zowel mondeling als schriftelijk kunnen rapporteren; 
• In de gaten houden wat er met het signaal gebeurt en wat het effect hiervan is; 
• Kunnen aangeven waar en wanneer kennis en vaardigheden tekort schieten (bijvoorbeeld kennis van ziektebeelden of het kunnen bespreken van een 

bepaald signaal). 
 
Om deze vaardigheden goed uit te kunnen voeren zijn de volgende punten van belang: 

• Normen en waarden: bewust zijn van je eigen waarden en normen en de waarden en normen van de cliënt; 
• Omgaan met informatie: weten hoe je om moet gaan met vertrouwelijke informatie; 
• Gespreksvaardigheid: bezitten van gespreksvaardigheden; niet altijd gelijk in oplossingen denken; 
• Kennis: voldoende kennis hebben van (mogelijke) gezondheidsproblemen van de cliënten waar jij voor werkt; 
• Situatie beoordelen: kunnen beoordelen van de ernst van een probleem en weten wanneer je de expertise van anderen in moet schakelen; 
• Verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid voelen voor de vervolgacties naar aanleiding van jouw signaal; 
• Zelfvertrouwen en durf: bewust zijn van je zelfvertrouwen, onzekerheden, durf om moeilijke situaties te bespreken; 
• Routinematig handelen: jezelf regelmatig afvragen of je in een bepaalde situatie niet te routinematig werkt; 
• Signaleren een taak: Signaleren als een belangrijk onderdeel van je taak zien! 

 
Verder lezen? 

• Signaleren, reageren. Beleidsgericht signaleren in de praktijk. M. Onderwater. Utrecht, NIZW Zorg, 2004. € 4,50. ISBN 9059570650  


