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MO-GVM-01 Het uitvoeren van basis gips- en verbandtechnieken aan het steun- en 
bewegingsapparaat van de bovenste- en onderste extremiteit in laag complexe situaties 
 
➢ Versie 
Definitief, © juli  2022 
 
➢ Specificaties en beperkingen 
Het betreft het aanleggen van de meest voorkomende applicaties. De nadruk ligt op de technische uitvoering 
en de zorg rondom de zorgvrager. 
 
De activiteit omvat: 
● Systematisch verzamelen van gegevens (overdracht, anamnese, radiodiagnostiek) 
● Creëren van een veilige en efficiënte werkplek 
● Hygiënisch werken 
● Verrichten lichamelijk onderzoek 
● Analyseren en interpreteren van gegevens middels klinisch redeneren 
● Vaststellen welke applicatie nodig is 
● Samenwerken en afstemmen met collega’s 
● Uitvoeren van de applicatie 
● Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten 
● Evalueren en rapporteren 

 
Beperkingen: 
Het uitvoeren van deze applicaties wordt alleen uitgevoerd in laag complexe situaties, dat wil zeggen niet bij: 
● Gecompliceerde letsels/aandoeningen  
● Technisch hoog complexe aandoeningen 
● Immobilisaties waarvoor geen protocol beschikbaar is 

 
➢ CanMEDS 

☒ Vakinhoudelijk handelen 
☒ Communicatie 
☒ Samenwerking 
▢ Kennis en wetenschap 

▢ Maatschappelijk handelen 
▢ Leiderschap 
☒ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 

● Anatomie en fysiologie in deze context 
● Gips- en verbandleer, zoals materialen, soorten gips, aanleggen van gips, soorten verbanden 
● Radiodiagnostiek met behulp van röntgenopnames, beoordelen technische kwaliteit en herkennen van 

afwijkingen  
● Richtlijnen, behandelprotocollen en standaarden zoals deze in de praktijk worden gebruikt  
● Methodieken om op systematische wijze de gegevens te verzamelen, te interpreteren en te verwerken, 

zoals gebruik van EPD, verslaglegging EPD en pijnscore-methodiek 
● Klinisch redeneren in deze context  
● Farmacologie, zoals pijnmedicatie, tetanusprofylaxe  
● ARBO- wetgeving en ergonomisch werken 
● Hygiënische richtlijnen, aseptisch werken, milieuaspecten, veilig werken 
● Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst in deze context  
● Verslaglegging in het EPD 
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➢ Vaardigheden en gedrag 
Vaardigheden 
● Verzamelt op methodische wijze gegevens 
● Neemt een gestructureerde en op de situatie toegespitste situatie anamnese af 
● Voert lichamelijk onderzoek uit 
● Interpreteert de verzamelde gegevens 
● Stelt een werkdiagnose vast 
● Heeft beginnend inzicht in de aard en ernst van het letsel; de diagnose, de juiste behandeling en de 

complicaties 
● Inventariseert (potentiële) risico’s aan de werkdiagnose en ingezette behandeling 
● Geeft prioriteiten aan, binnen de planning van de werkzaamheden 
● Voert de behandeling uit volgens de geldende richtlijnen 
● Informeert, instrueert en begeleidt de zorgvrager en diens naasten 
● Legt verslag van de behandeling 

 
Gedrag 
● Toont een professionele en respectvolle omgang met de zorgvrager en naasten, rekening houdend 

met evt. beperkingen van de zorgvrager 
● Toont een professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s (interdisciplinair) 
● Toont zich verantwoordelijk in het hanteren van de grenzen van de eigen deskundigheid als 

gipsverbandmeester en vraagt tijdig om assistentie 
● Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo nodig actie te ondernemen 

om de eigen bekwaamheid te verbeteren 
 
➢ Fase en niveau  
De verwachting is dat de student na 4 maanden van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd 
kan worden. 
 
 


