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Somatische handelingen binnen MindUp 

Samenvatting 
De werkgroep Somatische handelingen binnen MindUp brengt in kaart welke medewerkers 
somatische zorg kunnen en mogen uitvoeren. Het gaat daarbij om somatische basiszorg en 
voorbehouden en risicovolle handelingen. Voorbehouden handelingen mogen alleen uitgevoerd 
worden door beroepsbeoefenaren die de Wet BIG daartoe bevoegd verklaart.  
 
Om risicovolle en voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren moet de hulpverlener bekwaam 
zijn. Dat geldt ook voor risicovolle handelingen die niet voorbehouden zijn! 
Bekwaam zijn betekent kort gezegd kennis hebben van de handelingen en deze goed kunnen 
uitvoeren met behulp van de betreffende protocollen in het Kwaliteitshandboek.  

Binnen MindUp werken BIG geregistreerde verpleegkundigen en mogelijk Verzorgende IG die 

voorbehouden handelingen kunnen uitvoeren, mits zij bevoegd en bekwaam zijn. 

Andere opgeleiden, niet BIG geregistreerd, mogen geen voorbehouden handelingen uitvoeren. Zij 

mogen wel risicovolle handelingen uit voeren die niet voorbehouden zijn, mits zij bekwaam zijn.  

 

Somatische basiszorg betreft geen voorbehouden en risicovolle handelingen en kan door alle 

hulpverleners worden uitgevoerd mits zij bekwaam zijn. 

MindUp kent de volgende functies in de begeleiding van Cliënten: 

GGZ Verpleegkundige I, GGZ Begeleider I, Agogisch medewerker, Begeleider MindUp, 

Woonbegeleider 

 

In overzicht samengevat wie welke handelingen mag uitvoeren 

   

De BIG geregistreerde Verpleegkundige (zowel MBO als HBO opgeleid) en Verzorgende IG 

 

De BIG geregistreerde verpleegkundigen en Verzorgende IG binnen MindUp kunnen als zij bevoegd en 

bekwaam zijn, zowel alle voorkomende Basiszorg en risicovolle handelingen als de voorkomende 

Voorbehouden handelingen uitvoeren. 

Het betreft medewerkers met een actuele BIG registratie in de functie van:  

GGZ Verpleegkundige I  

In een enkel geval in een andere functie als de medewerker BIG geregistreerd is of opgeleid als 

Verzorgende IG, dus bevoegd en bekwaam is, bijvoorbeeld in de functie Woonbegeleider 

 

 

De Agogisch opgeleiden 

MBO Maatschappelijke zorg, SPH, Social Work opgeleiden en niet BIG geregistreerde 

verpleegkundigen  

De agogisch opgeleiden en niet BIG geregistreerde verpleegkundigen mogen mits zij bekwaam zij alle 

vormen van Basiszorg en niet voorbehouden risicovolle handelingen uitvoeren.  

Het betreft medewerkers in de functie van: 

 Agogisch medewerker, Begeleider MindUp en Woonbegeleider of GGZ Begeleider 1.  
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Inleiding  
De werkgroep Somatische handelingen binnen MindUp heeft het Leerhuis gevraagd wat de 
voorbehouden handelingen zijn voor de verschillende disciplines. En of we vervolgens willen kijken of 
hier een format (mogelijk een soort piramide) gemaakt kan worden, zodat iedere discipline kan zien, 
welke handelingen wel of niet passend zijn bij diens functie. Aansluitend de vraag waarin is scholing 
gewenst en wat zou ervoor kunnen zorgen dat iedere medewerker bekwaam en bevoegd blijft.   

De richtlijn  Somatische zorg in het kader van de Wlz (Zie Kwaliteitshandboek) geeft helderheid over 
wat er verstaan wordt onder somatische zorg in de Wet Langdurige Zorg Wlz, waar we 
verantwoordelijk voor zijn in het kader van de wet en hoe we deze zorg moeten regelen als dit nodig 
is. Verzorging bij ADL en HDL en verpleging valt bij de Wlz onder somatische zorg;  

• Persoonlijke verzorging bij ADL en HDL (hulp bij wassen, douchen, kleden, toiletgang en bij 
het eten en drinken). 

• Verpleging (hulp bij steunkousen, wondverzorging, diabetes en medicatiegebruik). 
 
Uitgangspunt van MindUp is het inzetten van een geïntegreerd begeleidingsmodel voor cliënten in 
het kader van de Wlz.  Binnen de woonvormen kijk je naar de persoon en zijn of haar herstelvraag en 
willen we in een genormaliseerde omgeving met diverse cliënten en divers personeel ook de nodige 
somatische zorg geven. Voor de cliënt en het team is duidelijk welke somatische zorg je kunt bieden 
voordat thuiszorg ingeschakeld wordt. Dat betekent dat teamleden ook de nodige somatische zorg 
kunnen geven.  Het gaat daarbij ook om voorbehouden en risicovolle handelingen.  

In de nota Voorbehouden en risicovolle handelingen van GGZ Friesland (NB is in ontwikkeling - link 
toevoegen nieuwe notitie van Yolanda) is beschreven wie verantwoordelijk is ten aanzien van 
voorbehouden en risicovolle handelingen. Niet alle voorbehouden en risicovolle handelingen komen 
altijd op alle afdelingen van GGZ Friesland voor. Daarom wordt normaliter per afdeling vastgesteld 
welke van deze handelingen regelmatig voorkomen en welke medewerkers bevoegd en bekwaam 
(moeten) zijn om deze uit te voeren. 
 
In deze notitie gaan we in op Somatiek, somatische zorg en voorbehouden en risicovolle 
handelingen, bekwaamheid, en geven we per discipline aan welke handelingen verricht mogen 
worden.  

Somatiek 
De zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke aandoening wordt ook wel somatische zorg 
genoemd. Somatische klachten zijn altijd lichamelijke klachten. Somatisch betekent letterlijk 
lichamelijk. Somatiek verwijst dus naar alle behandelingen die betrekking hebben op het menselijk 
lichaam. 

Als hulpverlener in de ggz krijg je voortdurend te maken met klachten die cliënten ervaren. Deze 
klachten kunnen psychisch zijn, maar ook somatisch. Het is dus van belang je bewust te worden van 
de complexe relatie tussen psychische en somatische klachten van een cliënt in de ggz. 

Somatische zorg 
Somatische zorg is kort gezegd zorg die erop gericht is de lichamelijk aandoening te genezen, of om 
de klachten te verlichten en het dagelijkse leven aangenamer te maken.  
Basiszorg betreft ‘zorg die mensen nodig hebben om hun dagelijks leven te kunnen leven’ en die 
mensen normaal gesproken zelf (kunnen) doen. De zorg omvat ook ‘al handelend (functionele) 
relaties leggen’. Het gaat in eerste instantie om hulp bij lichaamsverzorging, eten, drinken, 
uitscheiding etc. In het 'grijze gebied' kunnen (eenvoudige) wondverzorging en metingen ook onder 
de basiszorg vallen. Bijvoorbeeld: de temperatuur, de ademhalingsfrequentie, pols, buikomvang, 
BMI, glucosewaarde, en bloeddruk. 
Somatische zorg is niet voorbehouden van mag door iedere hulpverlener die in het geven van 

https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/Forms/AllItems.aspx?viewid=a486d6e2%2Daee7%2D4c6a%2D8f18%2D1f7592a9e456&id=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F11%2E%20WLZ
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basiszorg is geschoold worden uitgevoerd. In bijlage 1 “Basiszorg” is een overzicht gegeven van 
somatische basiszorg. De (Vilans)protocollen daarvoor zijn terug te vinden in het kwaliteitshandboek.  

Voorbehouden handelingen  
Voorbehouden handelingen zijn risicovolle medische handelingen die onaanvaardbare risico’s met 
zich meebrengen voor de patiënt als zij door ondeskundige en onbekwame personen worden 
verricht. Deze handelingen mogen daarom beroepshalve en buiten noodsituaties alleen worden 
verricht door beroepsbeoefenaren die de Wet BIG daartoe bevoegd verklaart. Binnen MindUp zijn 
dat de BIG geregistreerde verpleegkundigen. 
De Verzorgende IG zijn ook opgeleid om voorbehouden handelingen te kunnen uitvoeren. De 
Verzorgende IG valt wel onder de wet BIG, maar is geen artikel 3-beroep (zoals bijvoorbeeld arts en 
verpleegkundige).  
 
Voorbehouden handelingen die bij MindUp kunnen voorkomen zijn:  

• Injecteren (intramusculair en subcutaan)  

• Katheteriseren (blaas- en suprapubiskatheter, maagsonde, toedienen van sondevoeding, 
spoelen van de maag, intra tracheaal uitzuigen)  

• Toedienen hoog opgaand klysma  
 
Zie voor een overzicht de bijlage 2 “Voorbehouden en Risicovolle handelingen”.  
 
Niet voorbehouden risicovolle handelingen 
Niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden. Een infuus inbrengen is bijvoorbeeld een 
voorbehouden handeling volgens de Wet BIG. Een infuuszak verwisselen is een risicovolle handeling, 
maar niet voorbehouden. 
Binnen MindUp kunnen zich ook risicovolle niet voorbehouden handelingen voor doen, zoals 
wondverzorging, het meten van vitale functies, stoma verzorging, werken met bedhekken en 
dergelijke.  
 
Bekwaamheid zorgverlener 
Elke zorgverlener met een BIG-registratie en de Verzorgende IG mogen voorbehouden handelingen 
uitvoeren als hij/zij bekwaam is.  
Voor risicovolle handelingen die niet voorbehouden zijn geldt ook dat de zorgverlener bekwaam is in 
het kunnen uitvoeren van deze handelingen.  
 
Een zorgverlener is bekwaam als diegene: 

• Kennis heeft over de handeling, de technieken, het doel, de anatomie, de risico’s, voor- en 
nazorg en eventuele complicaties; 

• De handeling en bijkomende activiteiten, zoals beslissen en informeren, goed uitvoert. 

Zorgverleners krijgen deze kennis en vaardigheid door bijvoorbeeld een wettelijk erkende opleiding 
te volgen. Maar ook door bij- en nascholing, vaardigheidstraining of door een handeling vaker uit te 
voeren.  

In het kwaliteitshandboek in de map Zorg – Medicatie en Somatiek – Somatische richtlijnen,  zijn de 
meest voorkomende somatische en voorbehouden en risicovolle handelingen beschreven.  
Zie ook de informatie over de wet- en regelgeving.  

 
 

Wie mag wat doen binnen MindUp 

https://www.bigregister.nl/registratie
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/Forms/AllItems.aspx?viewid=a486d6e2%2Daee7%2D4c6a%2D8f18%2D1f7592a9e456&id=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F05%2E%20Medicatie%20en%20Somatiek%2F5%2E2%20Somatische%20richtlijnen
https://www.vilansprotocollen.nl/onderwerpen/33
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Binnen MindUp zijn verschillende disciplines werkzaam, zoals Persoonlijk begeleiders en 
(woon)begeleiders. Het gaat om de volgende functies:  

➢ GGZ Verpleegkundige I 
➢ GGZ Begeleider I 
➢ Begeleider MindUp 
➢ Woonbegeleider 
➢ Agogisch medewerker 

 
Medewerkers met een verpleegkundige opleiding en een BIG registratie en Verzorgende IG zijn 

bevoegd om voorbehouden handelingen uit te voeren mits zij ook bekwaam zijn. Het betreft met 

name de medewerkers met de functie GGZ Verpleegkundige I.  

In een enkel geval komt het voor dat een medewerker met een Verpleegkundige of Verzorgende IG 

achtergrond een van de andere functies heeft, bijvoorbeeld in de functie woonbegeleider. In dat 

geval kan deze medewerker alleen voorbehouden handelingen uitvoeren mits hij/zij aantoonbaar 

BIG geregistreerd of Verzorgende IG is, en dus bevoegd, en mits hij/zij bekwaam is. 

Medewerkers die niet BIG geregistreerd zijn, mogen geen voorbehouden handelingen uitvoeren, 

maar wel de somatische basiszorg en risicovolle handelingen die niet voorbehouden zijn, mits zij 

bekwaam zijn.  

In overzicht samengevat wie welke handelingen mag uitvoeren 

 

  

 

De BIG geregistreerde Verpleegkundige (zowel MBO als HBO opgeleid) en Verzorgende IG  

 

De BIG geregistreerde verpleegkundigen en Verzorgende IG binnen MindUp kunnen als zij bevoegd en 

bekwaam zijn, zowel alle voorkomende Basiszorg en risicovolle handelingen als de voorkomende 

Voorbehouden handelingen uitvoeren. 

Het betreft medewerkers met een actuele BIG registratie in de functie van:  

GGZ Verpleegkundige I  

In een enkel geval in een andere functie als de medewerker BIG geregistreerd is of opgeleid als 

Verzorgende IG, dus bevoegd en bekwaam is, bijvoorbeeld in de functie Woonbegeleider 

 

 

De Agogisch opgeleiden 

MBO Maatschappelijke zorg, SPH, Social Work opgeleiden en niet BIG geregistreerde 

verpleegkundigen  

De agogisch opgeleiden en niet BIG geregistreerde verpleegkundigen mogen mits zij bekwaam zij alle 

vormen van Basiszorg en niet voorbehouden risicovolle handelingen uitvoeren.  

Het betreft medewerkers in de functie van: 

 Agogisch medewerker, Begeleider MindUp en Woonbegeleider of GGZ Begeleider 1.  
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Bekwaam blijven 
Hiervoor is geschetst welke somatisch handelingen door welke functies mogen worden uitgevoerd. 
Vraag is of elke medewerker zich bekwaam weet in de betreffende handelingen. Mocht dat niet het 
geval zijn dan kan het Leerhuis daarvoor leeractiviteiten ontwikkelen. 
 
We raden aan om per Woonvorm af te spreken welke somatische zorg geboden kan worden binnen 
het geïntegreerde herstelgerichte begeleidingsmodel. Waarbij het uitgangspunt is dat binnen een 
genormaliseerde omgeving met diverse cliënten en divers personeel ook de nodige somatische zorg 
gegeven kan worden.  
 
Bij aanvang vraagt dat binnen de teams in gesprek te gaan over deze visie en te inventariseren welke 
medewerkers de voorkomende somatische zorg gaan uitvoeren, welke medewerkers al bekwaam 
zijn, en welke medewerkers behoefte hebben aan scholing en training om zich bekwaam te weten.  
 
In basis gaat het dan om voorbehouden en risicovolle handelingen en om somatisch basiszorg en niet 
voorbehouden risicovolle handelingen.  
 

1. Voorbehouden handelingen. 
Voor het onderhouden van voorbehouden handelingen organiseert het Leerhuis regelmatig 
oefen momenten en Toetsen voorbehouden handelingen Intramusculair en Subcutaan 
Injecteren. Mocht er vraag zijn naar onderhoud van andere voorbehouden handelingen dan kan 
dat ook georganiseerd worden.  
 

2. Basiszorg en niet voorbehouden risicovolle handelingen 
Veel agogische medewerkers zijn niet gewend om basiszorg uit te voeren, tenzij zij een 
verzorgende of verpleegkundige achtergrond hebben.  
Voor die medewerkers die behoefte hebben kan het Leerhuis een aantal leermomenten 
organiseren waarin de basiszorg toegelicht en geoefend kan worden. Je kunt dat denken aan: 
a. Wassen, douchen en hulp bij aankleden 
b. Incontinentie, lichaamsverzorging, mondzorg  
c. Toiletbezoek 
d. Verzorgen van de omgeving, bed opmaken enz. 
e. Wondverzorging 
f. En andere… 
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Bijlage 1 Basiszorg  

Basiszorg wat binnen MindUp kan voorkomen is o.a. 

1. Baden 
2. Bed afhalen en opmaken 
3. Braken 
4. Contactlenzen verwijderen 
5. Douchen 
6. Eten op bed of aan tafel 
7. Haar wassen  
8. Hoofdluis behandelen 
9. Hoortoestel verzorgen 
10. Incontinentiemateriaal aanbrengen 
11. Mondzorg bij afwezigheid natuurlijk gebit of gebitsprothese 
12. Mondzorg gebitsprothese 
13. Mondzorg natuurlijk gebit 
14. Nagels verzorgen 
15. Ontlasting manueel verwijderen 
16. Oogprothese verwijderen en inbrengen 
17. Oor uitspuiten 
18. Opwarmen en afkoelen 
19. Orthopedisch korset aantrekken 
20. Overledene verzorgen 
21. Po in bed 
22. Scheren 
23. Spoelen oog 
24. Tampon verwisselen vaginaal 
25. Toilet bezoek 
26. Urinaal 
27. Verzorgend wassen 
28. Vista nekkraag aanbrengen 
29. Wassen aan wastafel 
30. Wassen op bed 

 

  

https://www.vilansprotocollen.nl/onderwerpen/2
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Bijlage 2 Voorbehouden en Risicovolle handelingen 

Voorbehouden handelingen staan in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze 
wet is ook bekend onder de naam Wet BIG. Wat voorbehouden handelingen zijn kun je lezen in de 
volgende link  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-
antwoord/voorbehouden-medische-handelingen  

De protocollen van de voorbehouden handelingen staan beschreven in het Kwaliteitshandboek. Zie 
de link Voorbehouden handelingen  

Niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden. Een infuus inbrengen is bijvoorbeeld een 
voorbehouden handeling volgens de Wet BIG. Een infuuszak verwisselen is een risicovolle handeling, 
maar niet voorbehouden. Zie bijlage 3.  

Voorbehouden handelingen die bij GGZ Friesland kunnen voorkomen zijn:  

• Injecteren (intramusculair en subcutaan)  

• Katheteriseren (blaas- en suprapubiskatheter, maagsonde, toedienen van sondevoeding, 
spoelen van de maag, intra tracheaal uitzuigen)  

• Elektroconvulsie therapie (ECT)  

• Toedienen hoog opgaand klysma  
 

Verzorgende IG 
De Verzorgende IG valt wel onder de wet BIG, maar is geen artikel 3-beroep (zoals bijvoorbeeld arts 
en verpleegkundige). De Verzorgende IG  heeft geen BIG-registratie nodig en omdat er geen 
wettelijke registratieplicht is, hoeft hij/zij ook niet elke vijf jaar aan te tonen dat je nog 
steeds bevoegd bent om je beroep uit te oefenen. Zij zijn wel opgeleid om voorbehouden 
handelingen te mogen uitvoeren. Het gaat om een artikel 34 beroep. Zij kunnen zich vrijwillig 
registeren bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 
Zie https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/wet--en-regelgeving  
 

Bijlage 3 Niet voorbehouden risicovolle handelingen 
 
Niet voorbehouden risicovolle handelingen die binnen MindUp kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld:  

1. Medicijnen toedienen  
2. Stomazorg (bijvoorbeeld stomazakje verwisselen) 
3. Wondverzorging (eenvoudig) 
4. Vitale functies meten (de temperatuur, de ademhalingsfrequentie, pols, buikomvang, BMI, 

glucosewaarde, en bloeddruk)  
5. Gebruik van bedhekken 
6. Vermalen, oplossen en verdunnen van geneesmiddelen 
7. Uitzetten en controleren van geneesmiddelen 
8. Oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, slijmvliezen of luchtwegen toedienen van 

geneesmiddelen.  

Deze opsomming kan worden aangevuld, als andere niet voorbehouden risicovolle handelingen zich 

voor doen. 

Nb. Op dit moment (juli 2021) vindt binnen GGZ Friesland discussie plaats of deze handelingen alleen 

door BIG geregistreerde verpleegkundigen en Verzorgenden IG uitgevoerd mogen worden, ook al zijn 

deze handelingen niet voorbehouden.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2020-07-01#HoofdstukIV_Artikel36
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen
https://ggzfriesland.sharepoint.com/sites/Kwaliteitshandboek/Zorg/Forms/AllItems.aspx?viewid=a486d6e2%2Daee7%2D4c6a%2D8f18%2D1f7592a9e456&id=%2Fsites%2FKwaliteitshandboek%2FZorg%2F05%2E%20Medicatie%20en%20Somatiek%2F5%2E2%20Somatische%20richtlijnen
https://www.venvn.nl/
https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/wet--en-regelgeving

