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Programma

• Waar sta jij als BIG toetser?

• Objectief beoordelen van je collega

• Toetsen met nieuwe technologie

• Praktijk toets afnemen IM injecteren
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Rol goed uitvoeren als 

toetser

Wat brengt mij 

verder?

Wat heb ik al in huis?

Wat houdt mij tegen? 

Waarin moet er nog 

wat gebeuren?

Inhoudelijke aspecten

1. Wettelijk kader BIG

2. Protocollen kennen 

handeling kunnen

3. Weten hoe je protocol 

aanpast aan situatie 

van de cliënt.

Gedrag t.o.v. getoetste

1. Rol toetser 

introduceren

2. Observeren gedrag 

collega

3. Luisteren

4. Beoordelen en 

feedback

Randvoorwaarden 

organisatie



Objectief beoordelen,

hoe doe je dat?



Objectief beoordelen,

hoe doe je dat?

Objectief observeren is 

waarnemen zonder

• Oordeel

• Gevoel

• Verklaring

• Betekenis

Het feitelijk beschrijven van 

wat je ziet, zonder eigen 

interpretatie



Objectief beoordelen,

hoe doe je dat?

Subjectief waarnemen is 

waarnemen vanuit de eigen 

persoon:

• Met gevoel/ interpretatie

• Gekleurde bril

• Voorkeuren

• (Voor) oordelen

• Sympathieën



Objectief beoordelen,

hoe doe je dat?

Oefening observeren





Hoe de pilot begon

Augmented Reality uitgelegd in 3 minuten

KICK-protocollen toetsen met behulp van AR

De eerste resultaten en het vervolg



HOE DE PILOT BEGON – DE KRACHTEN BUNDELEN



VIRTUAL REALITY & 
AUGMENTED REALITY



LEREN MET AR THUIS OF IN DE ZORG

Dansles thuis met AR Anatomie les

https://www.youtube.com/watch?v=ZANAmUjn664
https://www.youtube.com/watch?v=h4M6BTYRlKQ&t=71s


DOEL VAN DE PILOT

Doelstellingen

1. Leren in de praktijd

2. Verhogen van de kwaliteit van het toetsen

3. Vereenvoudiging van de organisaties



DE BRIL

Medicijnen 

Vlindernaaldje 

Insuline 

Sonde



HET DASHBOARD



DE RESULTATEN & HET ONDERZOEK

• AR is technologie van de toekomst in de zorg

• Heel veel toepassingsmogelijkheden van eenvoudig (meekijken op afstand) tot complex 

(wondherkenning)

• Randvoorwaarde: robuuste bril en goede verbinding

• In volgende fase: veel gebruiken van de bril in eenvoudige toepassing

• Meer interesse: standje AR in de hal





Praktijktoets



Vragen


