OPLEIDING
BEVEILIGER IN DE ZORG
Goede & veilige zorg in ziekenhuizen en/of zorginstellingen!

MEER INFORMATIE?
NEEM CONTACT MET ONS OP!
VCL Veiligheidsacademie
045-5248280
academie@veiligheidscentrumlimburg.nl
Industriestraat 6, 6361 HD Nuth

BEVEILIGER IN DE ZORG
Beveiligen in ziekenhuizen en/of zorginstellingen is complex en multidisciplinair.
De beveiliger moet alles weten over veiligheid, maar heeft ook affiniteit met zorg.
Onze opleiding Beveiliger in de zorg biedt precies wat ziekenhuizen en/of zorginstellingen nodig
hebben: beveiligers die zorgen voor goede en veilige zorg in ziekenhuizen en/of zorginstellingen.

De opleiding
De opleiding Beveiliging in de zorg is praktijkgericht. Met het succesvol afronden van de
opleiding wordt het certificaat ‘Beveiliging in de Zorg’ van het SVPB (Stichting Vakexamens voor
de Particuliere Beveiligingsorganisaties) behaald.

Onderdelen van de opleiding
De
-

opleiding Beveiliger in de zorg bevat de volgende modules:
Basiskennis beveiliging in de zorg;
Vakkennis beveiliging in de zorg;
Praktijkopdrachten beveiliging in de zorg.

Vaardigheden
Er wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden:
Basiskennis van de taken van voor de beveiliging relevante partijen waarmee zorginstellingen
samenwerken;
Basiskennis t.b.v. dienstverlening in zorginstellingen (verwijzen van bezoekers en
patiënten);
Basiskennis van meldkameractiviteiten in een zorginstellingen (bijv. oproepen reanimatieteam
en traumateam, agressiemeldingen);
Basiskennis van spanningsvelden m.b.t. de functie van zorgbeveiliger (hiërarchie tussen
artsen en de rest van het personeel, gastheer zijn versus repressief optreden);
Basiskennis van begrippen ten aanzien van medische terminologie (typen behandelingen en
namen van procedures);
Basiskennis van de emoties die patiënten en bezoekers kunnen tonen, van
normoverschrijdend gedrag en hoe daarop te handelen;
Basiskennis van de binnen zorginstellingen gehanteerde procedures voor handelen bij
agressief gedrag (veilige zorg);

BEVEILIGER IN DE ZORG
Basiskennis van risico’s m.b.t. ongevallen, incidenten, calamiteiten en strafbare feiten
specifiek gericht op zorginstellingen en in relatie tot ziektebeelden;
Basiskennis van procedures ten aanzien van separatie, fixatie en van bewaking van specifieke
groepen patiënten;
Basiskennis van specifieke wet- en regelgeving m.b.t. zorginstellingen (zoals rechten en
plichten van cliënten en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst,
privacywetgeving) § basiskennis van de eisen die ‘veilig werken in de zorg’
stellen aan het beveiligingswerk (preventieve surveillance, inspectierondes,
hygiëneprotocol, overdracht van besmettelijke ziektes).

Toelating
Het diploma Basisopleiding Beveiliger (of een gelijkgesteld diploma) is vereist om deel te nemen
aan de opleiding.

Duur
De opleiding duurt 10 dagen.

Kosten
De prijs is €1.350,- excl. BTW. De examenkosten zijn €251,60.

Afronding
Het certificaat 'Beveiliging in de Zorg' wordt uitgereikt als de theoretische en praktijkexamens met
een voldoende zijn afgerond.

Startdata
De startdata van de opleiding Beveiliger in de Zorg is medio november/december 2019. De
precieze startdatum wordt aan de deelnemers schriftelijk medegedeeld.

Contact opnemen
Meer weten op de over opleiding Beveiliger in de zorg?
Neem dan contact met ons op via 045-5248280 of stuur een mail naar
academie@veiligheidscentrumlimburg.nl

