
 

 

Bijlage Handleiding GTZ: Werken met een GTZ certificaat 

Geholpen Trombosezorg mag uitsluitend worden toegepast indien een medewerker hiervoor is 

gecertificeerd. 

Een medewerker certificeert door het volgende trainingstraject te volgen: 

• Het volgen en voltooien van de e-learning 

• Het volgen van een aanvullende training op locatie of het meelopen in de praktijk met 

reeds gecertifieerde collega’s  via het Train de Trainer principe 

Om Geholpen Trombose Zorg te kunnen en mogen verlenen aan een cliënt, dient een medewerker 
zich minimaal te certificeren door het volgen en behalen van de e-learning. Hierin wordt de basis 

rondom Geholpen Trombose Zorg uitgebreid toegelicht en getoetst. 

Aansluitend dient een medewerker de NTD training op kantoor te volgen, of het praktijk gedeelte 

aan te leren via het Train de Trainer principe, waarbij een reeds gecertificeerde medewerker de 
nieuwe collega traint in het leren prikken/meten en het gebruik van de software. Alleen door het 

volgen van dit opleidingstraject is iemand gekwalificeerd en bevoegd om Geholpen Trombosezorg te 

verlenen binnen een team en zal hierbij tevens werken via een eigen inlog account. 

Indien een medewerker Geholpen Trombosezorg uitvoert  zonder hiervoor gecertificeerd te zijn , 

middels het verplichte opleidingstraject, kan de NTD dit, als eindverantwoordelijke zorg partij, niet 

goedkeuren en toelaten. 

Dit brengt risico’s met zich mee, zowel voor de cliënt, het team, alsmede voor de NTD en dat is 

absoluut geen wenselijke situatie. Stel dat er iets fout gaat in de trombose cliëntenzorg en dit blijkt 
veroorzaakt door een medewerker die hier niet officieel voor gecertificeerd is en de 

werkzaamheden en registratie heeft uitgevoerd onder de naam van een gecertificeerde collega??? 

Dat heeft negatieve gevolgen voor alle betrokken partijen. 

Indien de NTD deze werkwijze signaleert zal er een waarschuwing volgen met een dringend verzoek 

en advies ervoor te zorgen  dat de desbetreffende collega z.s.m. wordt aangemaakt in de software, 
zoals staat omschreven in de handleiding voor Geholpen Trombosezorg. Hierop zal de medewerker 

per e-mail een bevestiging ontvangen met persoonlijke inloggegevens waarmee  vervolgens de e-
learning gevolgd kan worden. Daarnaast zal het advies volgen om het praktijkgedeelte, zoals eerder 

omschreven, goed met deze medewerker door te nemen tijdens praktijksituaties, zodat ook deze 

medewerker gekwalificeerd en bevoegd is voor de uitvoering van Geholpen Trombose Zorg. 

Indien er geen gehoor wordt gegeven aan deze waarschuwing en een medewerker ongeschoold 

Geholpen Trombosezorg blijft toepassen binnen een team heeft de NTD het recht om de 

samenwerking te beëindigen. 

 

 

 

 



 

 

 

 


