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Essentials e-learningbibliotheek:
De e-learningbibliotheek voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Met de Essentials e-learningbibliotheek kunt u op eenvoudige wijze uw 
scholingsaanbod versterken met geaccrediteerde en breed inzetbare e-learning. 
Bovendien is de e-learning van ExpertCollege leuk om te doen en bespaart het ook 
nog eens kostbare tijd. 

De toenemende vraag naar zorg vereist een nieuwe aanpak. Bij- en nascholing moet 
toegesneden zijn op een steeds complexere praktijk, maar ook qua tijdsinspanning en 
kosten beheersbaar blijven. Wij leveren hieraan onze bijdrage met een breed aanbod 
e-learning van hoge kwaliteit, tegen een scherpe prijs.

Alle modulen uit de Essentials e-learningbibliotheek zijn geaccrediteerd in het 
kwaliteitsregister van de V&VN. U hoeft deze dus zelf niet te accrediteren bij de V&VN. 
Gebruikers kunnen ook eenvoudig zelf hun accreditatiepunten via de e-learning 
bijschrijven. Daarnaast kunt u de bibliotheek in uw LMS systeem gebruiken door 
middel van SCORM-pakketten of LTI.* Updates worden automatisch doorgevoerd, 
wat betekent dat het gebruik van de e-learningbibliotheek volledig onderhoudsvrij is.

ExpertCollege is de enige in zijn soort die de opleiding 
aan de kennis van de medewerker adapteert. Op deze 
manier bieden we het meest effectieve leertraject aan met 
het hoogste resultaat. Met ondersteuning van animaties, 
simulaties en illustraties wordt een prettige en efficiënte 
leerervaring gerealiseerd. 

Elke gebruiker bij ExpertCollege krijgt een zogeheten 
‘Digitale Coach’: een individuele benadering, afgestemd 
op het kennisniveau van de gebruiker. 

* Dit is afhankelijk van uw LMS-leverancier. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Adaptief leersysteem 

Leercurve met opgavenselectie via het 
ExpertCollege algoritme

Leercurve zonder adaptief 
leersysteem
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Alle voordelen op een rij:

• Onbeperkt toegang tot de 
volledige Essentials bibliotheek

• V&VN geaccrediteerde modulen 
(gekoppeld met PE-Online)

• Werkt met alle LMS-software

• Is onderhoudsvrij (updates gaan 
volledig automatisch)

• Aparte toetsing is niet meer 
nodig

• De klantvriendelijke service van 
ExpertCollege

De digitale coach bekijkt de voortgang en houdt rekening met:

• welke kennis de gebruiker al heeft;
• wat daarin de hiaten zijn;
• welke mate van herhaling nodig is;
• de tijd die verstreken is sinds de laatste inlog en;
• de mate waarin de lesstof neigt te worden vergeten.
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Op deze manier wordt de lesstof op een voor de gebruiker zo efficiënt mogelijke manier aangeleerd. 
Iedereen heeft tenslotte een eigen manier van leren en daar houden we rekening mee. De bovenstaande 
grafiek geeft weer welke invloed het adaptieve leersysteem heeft op de leercurve van de gebruikers van 
onze e-learning. 

De Essentials e-learningbibliotheek is omvangrijk en blijft groeien. In het onderstaande overzicht staan alle 
reeds ontwikkelde modulen en de modulen die in 2020 nog uitkomen. Raadpleeg voor het meest recente 
overzicht onze website: http://www.expertcollege.com/verpleging-verzorging-en-thuiszorg. 

Overzicht Essentials e-learningbibliotheek

Voorbehouden en risicovolle handelingen

e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie: Anatomie en materialen e-Xpert VVT: Oren uitspuiten

e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man e-Xpert VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen                                                                    

e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw (2017) e-Xpert VVT: Perifeer infuus

e-Xpert VVT: Blaasspoelen en katheterspoelen e-Xpert VVT: PICC

e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken e-Xpert VVT: Sondevoeding

e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten e-Xpert VVT: Stomazorg

e-Xpert VVT: CAPD en peritoneale dialyse e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren

e-Xpert VVT: Centraal veneuze lijn e-Xpert VVT: Suprapubische katheter (2019)                                       

e-Xpert VVT: Hechtingen en agraves verwijderen e-Xpert VVT: Suprapubische katheter verwisselen (2019)               

e-Xpert VVT: Hypodermoclyse e-Xpert VVT: Suprapubische katheter verzorgen

e-Xpert VVT: Infusie IV e-Xpert VVT: Toedienen van bloedproducten

e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD –PCA) e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte

e-Xpert VVT: Insulinetoediening e-Xpert VVT: Urineonderzoek

e-Xpert VVT: Intramusculair injecteren e-Xpert VVT: Urinestoma

e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren e-Xpert VVT: Verwijderen neustampon

e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter e-Xpert VVT: Verwijderen wondtampon

e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter spoelen  e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain

e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter verzorgen e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon

e-Xpert VVT: Neusmaagsonde, inbrengen en verzorgen e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen

e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening (2017)

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0
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Zorg

e-Xpert: 2019 Novel coronavirus (COVID-19) e-Xpert VVT: Non-invasie beademing                                                

e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg

e-Xpert VVT:  De kwetsbare oudere e-Xpert VVT: Omgaan met autisme                                                      

e-Xpert VVT: Duodopa pomp                                                                   e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen

e-Xpert VVT: E-health en domotica e-Xpert VVT: Palliatieve sedatie

e-Xpert VVT: ECG maken e-Xpert VVT: Palliatieve zorg

e-Xpert VVT: EHBO e-Xpert VVT: Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)

e-Xpert VVT: Familieparticipatie                                           e-Xpert VVT: Pijn (2017)

e-Xpert VVT: Excellente zorg e-Xpert VVT: Problemen in de zuurstofhuishouding

e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan e-Xpert VVT: Rapporteren

e-Xpert VVT: Geriatrische revalidatie e-Xpert VVT: Reanimatie

e-Xpert VVT: Handhygiëne en handschoenen e-Xpert VVT: Reanimatie bij (verdenking) COVID-19

e-Xpert VVT: Hygiëne e-Xpert VVT: SBAR methode

e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt e-Xpert VVT: Serious game - medicijnenkennis

e-Xpert VVT: Hygiëne- voorschriften en reinigen e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken

e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken e-Xpert VVT: Thuisbeademing

e-Xpert VVT: Kwaliteitszorg - kwaliteitskader e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma

e-Xpert VVT: Mantelzorg e-Xpert VVT: Valpreventie

e-Xpert VVT: Medicatie e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten

e-Xpert VVT: Medicatie II e-Xpert VVT: Verpleegkundige triage

e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden e-Xpert VVT: Vitale functies

e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen e-Xpert VVT: Voeding en slikken

e-Xpert VVT: Mondzorg: Uitvoer e-Xpert VVT: Wondzorg

e-Xpert VVT: Negatieve druktherapie e-Xpert VVT: Zorgleefplan

e-Xpert VVT: Neus- en keelkweek e-Xpert VVT: Zwachtelen

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0



Ziektebeelden

e-Xpert VVT: Afasie e-Xpert VVT: Jong dementerenden

e-Xpert VVT: COPD e-Xpert VVT: Multimorbiditeit

e-Xpert VVT: CVA e-Xpert VVT: Multiple sclerose

e-Xpert VVT: Decubitus e-Xpert VVT: Nierfalen                                                                                 

e-Xpert VVT: Delier e-Xpert VVT: Obesitas

e-Xpert VVT: Dementie e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen

e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen

e-Xpert VVT: Diabetes e-Xpert VVT: Parkinson

e-Xpert VVT: Diepe dementie e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen

e-Xpert VVT: Epilepsie e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I

e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangehoren      
hersenletsel

e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II

e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen e-Xpert VVT: Reuma

e-Xpert VVT: Hartfalen e-Xpert VVT: Spina bifida

e-Xpert VVT: Hypertensie                                                                           e-Xpert VVT: Urineweginfectie

e-Xpert VVT: (In)continentie e-Xpert VVT: Verslikking

Wetgeving en veiligheid

e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

e-Xpert VVT: AVG e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling

e-Xpert VVT: BHV - Brandbestrijding en ontruiming e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)

e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (KSW)

e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de 
thuiszorg

e-Xpert VVT: Financiering binnen de thuiszorg                 e-Xpert VVT: Wet BIG

e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling e-Xpert VVT: Wet verplichte GGZ

e-Xpert VVT: Isolatiemaatregelen e-Xpert VVT: Wet zorg en dwang (2020)  

e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld

2 0 2 0

2 0 2 0

2 0 2 0
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Overige modulen

e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen

e-Xpert VVT: Eenzaamheid  e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen

e-Xpert VVT: Ergocoaches e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid

e-Xpert VVT: Fysieke belasting e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg

e-Xpert VVT: Gastvrijheid e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg

e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken e-Xpert VVT: Sociale hygiëne

e-Xpert VVT: Klinisch redeneren e-Xpert VVT: Vakbekwaam indiceren

e-Xpert VVT: Klinisch redeneren 2 e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking 

e-Xpert VVT: Medisch rekenen e-Xpert VVT: Werkbegeleiding

e-Xpert VVT: Omaha System e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met ons per 
telefoon 020-5453380 of per e-mail via info@expertcollege.com. 

 
Ook verwacht in 2020: een nieuwe categorie e-learningmodulen binnen de Essentials-bibliotheek expliciet ontwikkeld voor Helpenden 
niveau 2.

Helpenden (niveau 2)

e-Xpert VVT: COPD (niveau 2) e-Xpert VVT: Omgaan met agressie (niveau 2)

e-Xpert VVT: Delier (niveau 2) e-Xpert VVT: Suikerziekte (niveau 2)

e-Xpert VVT: Hartfalen (niveau 2)

2 0 2 0

2 0 2 02 0 2 0

Helpenden Beschikbaar Beschikbaar

COPD V CVA

Suikerziekte V EHBO

Delier V Methodisch werken

Hartfalen V Medisch rekenen

Omgaan met agressie V Rapporteren

ADL

Verwacht in 2020 Beschikbaar Beschikbaar

e-Xpert VVT: AVG V e-Xpert VVT: Wet verplichte GGZ V

e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen V e-Xpert: Novel coronavirus (COVID-19) V

e-Xpert VVT: ECG maken V e-Xpert VVT: Neus- en keelkweek V

e-Xpert VVT: Excellente zorg V e-Xpert VVT: Palliatieve sedatie V

e-Xpert VVT: Reanimatie bij (verdenking) 
COVID-19

V e-Xpert VVT: Projectmatig werken

e-Xpert VVT: Verslikking V



Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen
Telefoon +31 (0)20 545 33 80
Email info@expertcollege.com


