
Houdt iedereen bekwaam!

www.ambinex.nl

https://www.ambinex.nl/


Zorgprofessionals moeten 
bekwaam én bevoegd zijn 
om zorg te mogen verlenen. 
 Ambinex is een mobiel skillslab 
waarmee  verpleegtechnische 
 handelingen, op een  eigen 
 locatie, of in de buurt,  geoefend 
én getoetst kunnen worden. 
Alle handelingen zijn  gebaseerd 
op de Vilans  KICK-protocollen 
en tevens geaccrediteerd 
door het V&VN. Zo kunnen 
 zorgprofessionals dus op een 
heel toegankelijke manier 
 bekwaam én bevoegd blijven.

Wat is Ambinex?
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Waarom Ambinex?

Maximale beschikbaarheid

Zorgprofessionals hoeven niet langer te wachten op de  beschikbaarheid 

van een skillslab. Met Ambinex komt het skillslab naar de zorgprofessional 

toe. Ambinex kent een  maximale  beschikbaarheid, dus dat betekent niet 

meer onnodig lang  wachten, maar gewoon oefenen en toetsen wanneer jij 

dat wilt!

Kostenbesparend

Zorgprofessionals kunnen snel getoetst worden bij  Ambinex  wanneer zij 

vooraf de verpleegtechnische handelingen goed  geoefend hebben. Dit 

oefenen kunnen zij doen via  CareUp  (onderdeel van  Ambinex). Doordat 

zorgprofessionals goed voorbereid naar het  Ambinex skillslab komen, zijn 

minder  materialen nodig, maar is er ook minder tijd nodig voor het  oefenen 

én toetsen. Hierdoor is  Ambinex stukken voordeliger dan elk ander skillslab.

Voor én door professionals

Ambinex werkt uitsluitend met BIG-geregistreerde  verpleegkundige voor 

het toetsen van de verpleegtechnische handelingen. En daar waar nodig 

werkt Ambinex samen met gespecialiseerde externe  docenten. Zo kan de 

beste kwaliteit gegarandeerd worden. 

Bevoegd én bekwaam blijven

Alle handelingen die bij Ambinex geoefend en getoetst  kunnen worden, 

zijn gebaseerd op de Vilans KICK-protocollen en  geaccrediteerd door het 

V&VN. Zo is Ambinex de juiste partner voor iedere zorgprofessional om 

bevoegd én bekwaam te blijven.

Verpleegtechnische handelingen toetsen op jouw locatie

Verplaatsen is niet meer nodig, Ambinex komt gewoon bij jou op  l ocatie. 

Wel zo fijn om je werk in je eigen vertrouwde omgeving te kunnen oefenen 

én laten toetsen.
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Hoe werkt het mobiele skillslab van Ambinex?
groep samen met 2 trainers 
aan de slag met ervarend leren, 
verpleegkundig redeneren en 
 intercollegiale toetsing. 
Voor het toetsen van de voorbe-
houden handelingen, niveau 3+ 
(Verzorgende IG) en niveau 4, 
hebben wij 4  BIG-geregistreerde 
verpleegkundigen. 
Ook het  oefenen en toetsen 
van  andere specialistische 
 handelingen is mogelijk met 
 Ambinex.  Ambinex werkt 
 hiervoor samen met  externe 
 docenten die  specialistische 
handelingen  kunnen aftoetsen. 

Ambinex komt bij jou op 
 locatie (of op een locatie bij 
jou in de buurt). Dit  betekent 
niet meer lang wachten voor 
de  beschikbaarheid van 
een skillslab, maar gewoon 
het skillslab naar jouw eigen 
 organisatie brengen wanneer het 
jou uitkomt voor het trainen en 
toetsen van  verpleegtechnische 
 handelingen.
Ambinex biedt tijdens een 4-uur 
durende sessie een carrousel 
met de meest voorkomende 
 verpleegtechnische handelingen 
in de thuiszorg en  ouderenzorg 
aan. Tijdens de sessie gaat de 
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Doordat alle handelingen gebaseerd zijn op de Vilans 
 KICK-protocollen en  geaccrediteerd zijn door het V&VN,  kunnen 
 zorgprofessionals met  Ambinex eenvoudig  bekwaam én  bevoegd 
blijven. 
Na de sessie  ontvangen de deelnemers een  kwaliteitskaart 
 waarop de voldoende afgeronde handelingen staan afgetekend. 
Daarnaast ontvangen de deelnemers een digitaal certificaat. 
En ben je lid van V&VN dan kun je 4 accreditatiepunten verdienen

www.ambinex.nl © Ambinex

https://www.ambinex.nl/


Wat doet Ambinex?
Ambinex biedt trainingen voorbehouden handelingen en zorg specifieke 
workshops aan bij zorgorganisaties op locatie met haar mobiele  skilsslab. 
Daarnaast organiseert Ambinex zelf klinische lessen, workshops en 
trainingen op diverse locaties in Nederland. 

Ook andere verpleegtechnische handelingen zijn mogelijk.  Ambinex 
werkt daarvoor samen met externe docenten. Neem contact met ons op 
om de mogelijkheden te bespreken.

Maag- neussonde inbrengen

Injecteren S.C.

Injecteren I.M.

Vleugelnaald S.C en medicatie toedienen

Bloedglucosewaarde meten

Injecteren insuline subcutaan

Verwisselen suprapubisch verblijfskatheter

Blaaskatheterisatie man

Blaaskatheterisatie vrouw

Katheter spoelen (blaasspoelen)

Enkele voorbeelden zijn:
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Trainingen voorbehouden handelingen voor zorgorganisaties

Ambinex biedt een carrousel aan met de meest voorkomende 
 handelingen in de thuiszorg en ouderenzorg. 
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Trainingen voorbehouden 
 handelingen voor individuele 
zorgprofessionals

Elke 2 maanden organiseert 
 Ambinex zelf ook cursussen 
 waarbij voorbehouden handelin-
gen geoefend en getoetst kunnen 
worden. Deze cursussen worden 
o.a. gegeven in  Heerenveen, 
Leeuwarden, Drachten, Assen, 
Roden en Den Helder. Via de 
website van Ambinex kan een 
 zorgprofessional zich voor een 
van deze trainingen aanmelden. 

Klinische lessen

Ambinex organiseert  maandelijks 
diverse klinische lessen voor 
zorgprofessionals. Deze lessen 
worden gegeven door  ervaren 
trainers uit het werkveld. Voor 
deze klinische lessen kan een 
zorgprofessional zichzelf 
 inschrijven via de website van 
Ambinex. De klinische lessen zijn 
geaccrediteerd met 3 punten per 
klinische les. De lessen worden 
o.a. gegeven in Heerenveen, 
 Leeuwarden, Drachten, Assen, 
Roden en Den Helder. 

Mogelijke onderwerpen klinische lessen:

Verpleegkundig redeneren 

Medicatieveiligheid

Spierstelsel, bewegingspieren etc. 

Ademhalingsstelsel

Delier 

Hart- en vaatstel tel

Pijn 
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Workshops voor zorgorganisaties

Een dagdeel wijden aan een specifiek zorg gerelateerd  onderwerp? Dat 
kan met een workshop. Alle workshops worden gegeven door ervaren 
trainers uit het werkveld, die bekend zijn met de dagelijkse dilemma’s 
waar men in het werkveld tegenaan loopt. Na afloop van een workshop 
krijgen de deelnemers een certificaat.

Ambinex biedt diverse workshops aan die specifiek voor  zorgorganisaties 
op locatie gegeven worden, zoals:

De workshops worden veelal gegeven aan 10 – 20 personen 
 (afhankelijk van de workshop) en duren ongeveer 3 tot 3,5 uur.  
Kijk op de website voor het actuele aanbod workshops.

Workshop Medicatieveiligheid

Workshop ADL

Workshop Diabetes Mellitus

Workshop Dementie

Workshop Palliatieve zorg
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Workshops voor individuele zorgprofessionals

Ook is het mogelijk om een workshop te volgen op inschrijving. I edere 
maand organiseert Ambinex diverse zorggerelateerde work shops op 
 diverse locaties in het noorden van Nederland. 

Kijk op de website van Ambinex voor het actuele aanbod en de agenda: 
ambinex.nl/agenda/

Hygiëne en infectiepreventie

Stoma zorg

Special Death Care

Laatste zorg na overlijden

Abena incontinentie materialen

Adem- en ontspanningsoefeningen

Wondzorg Confatec

CADD Legacy Pomp

Grensoverschrijdend gedrag en agressie in de zorg

Eenmalig katheteriseren man/vrouw

Zuurstof

Tillen en transfer

Handmassage voor mensen met dementie
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Kosten
De kosten van Ambinex zijn afhankelijk van de locatie waar het  mobiele 
skillslab moet komen, de verpleegtechnische  handeling(en) die   g etoetst 
moeten worden en het aantal  deelnemers.  Interesse in het mobiele 
skillslab van Ambinex? Vraag een  vrijblijvende  offerte aan!

Ambinex
Dalhuysenstraat 33
8448 EW Heerenveen
info@ambinex.nl 
085-0220177 | 06-11331358
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