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Geachte docent,

In deze brochure vindt u alle leermiddelen (op papier en online) voor uw vakgebied. 
Mijn naam is Aleid Verbeke en ik ben verantwoordelijk voor deze producten. Ik heb zelf 
ruime ervaring in de algemene en educatieve uitgeverij en vind het vooral belangrijk om 
producten te ontwikkelen die het voor studenten aantrekkelijk maken om hun vakken-
nis en vaardigheden te ontwikkelen. Als studenten beter voorbereid naar de lessen ko-
men, ondersteunen wij daarmee ook docenten. 

Twee jaar geleden is Pearson een samenwerking met ExpertCollege aangegaan. Deze 
samenwerking heeft geresulteerd in het platform Datzaljeleren.nl. Hierop vindt u een 
vraaggestuurde en adaptieve e-learning. Dit is voor ons hét voorbeeld van een moder-
ne manier om kennis te verwerven. 

Wij ontwikkelen onze lesmaterialen vrijwel altijd in samenwerking met docenten. Wilt u 
meewerken aan een of meer van onze producten of heeft u vragen of opmerkingen? 
Neem dan contact met mij op.

Aleid Verbeke 
Uitgever mbo Zorg en Welzijn 
aleid.verbeke@pearson.com 

Heeft u interesse in een of meerdere uitgaven? 
Vraag dan een gratis docentexemplaar aan via Pearson.com/docentexemplaar.

Wilt u advies over het beschikbare studiemateriaal voor uw cursus?
Neem dan contact met ons op via docent@pearson.com of bel +31(0)20 575 5800. 
 
Heeft u vragen met betrekking tot de e-learningmodulen?
Neem dan contact met ons op via info@datzaljeleren.nl of +31(0)20 545 3380.



Al meer dan 130 vaardigheden via video’s en Skills Trainers beschikbaar 
“De leerlingen komen veel beter voorbereid naar de praktijklessen.”

De resultaten van de Skills Trainers liegen er niet om. Docenten geven aan dat studenten tijdens de vaardigheidstrainingen 
beter voorbereid zijn. Dit geeft docenten de kans om tijdens de lessen meer in te gaan op casuïstiek en de lastige facetten 
van de handeling. 
 
In de Skills Trainers worden studenten door middel van een interactief filmpje wegwijs gemaakt in de stappen die een ver-
pleegkundige handeling vereist. Voor zowel leerlingen als docenten is deze blended-learningmethode een uitkomst als het 
gaat om tijdmanagement. Hij verhoogt bovendien het plezier en de effectiviteit van het leerproces.

In alle e-learningmodulen waarin de anatomie wordt be-
sproken zijn zeer gedetailleerde, interactieve 3D-model-
len van de menselijke anatomie beschikbaar. Uw studen-
ten kunnen hiermee de complete anatomie van de man 
en de vrouw tot in detail in 3D bekijken.

De 3D-modellen zijn rechtstreeks vanuit de browser op 
uw computer of tablet te bekijken en u hoeft hiervoor 
geen aanvullende software te installeren.

Interactieve 3D-modellen in de 
e-learningmodulen



Onze consultants komen graag bij u langs voor een demonstratie!

Yvonne Goeseije 
Accountmanager Pearson 
yvonne.goeseije@pearson.com
+ 31 (0)6 2850 4460

Aliesje Horsman 
E-learningspecialist ExpertCollege 
ahorsman@expertcollege.com
+31 (0)6 3046 4341

Jordi Dubbelaar 
Salesmanager ExpertCollege 
jdubbelaar@expertcollege.com
+31 (0)6 3070 3366

Ritchie Commandeur 
Salesmanager ExpertCollege 
rcommandeur@expertcollege.com
+31 (0)6 4868 9431

Datzaljeleren.nl is het online leerplatform voor studenten gezondheidszorg in het mbo en hbo. Op dit 
platform wordt de adaptieve e-learning van ExpertCollege gecombineerd met de heldere studieboeken 
van Pearson Benelux. 

De e-learning wordt gemaakt met hulp uit de beroepspraktijk. Hierdoor sluit alle stof goed aan op het 
werkveld waarin de student later terecht zal komen. Bijgestaan door de beste grafisch ontwerpers en 
softwaredesigners maakt ExpertCollege e-learning met een unieke leerervaring. Het leersysteem, de 
animaties, de video’s, het gebruiksgemak en de inhoud vullen elkaar op een vloeiende en praktische 
wijze aan. 

De eText van het bijbehorende boek van Pearson Benelux is volledig beschikbaar op dit online platform. 
Deze mix van e-learning met studieboeken zorgt ervoor dat leren voor studenten leuk, uitdagend en 
effectief blijft!

Meer informatie is te vinden op www.datzaljeleren.nl.
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ISBN 978-90-430-3731-0 
400 PAGINA’S 

© 2019 
€ 79,95

Anatomie, fysiologie en pathologie,  
mbo niveau 3
Asaf Gafni, Rosanne Kruithof, Myrthe Zwierstra  
& Stefan van Wonderen

Anatomie, fysiologie en pathologie biedt een uitgebreide ken-
nismaking met de grondslagen, basisbegrippen en gespecia-
liseerde termen die van belang zijn voor een goed inzicht in 
de bouw en werking van het menselijk lichaam. Daarnaast is 
er aandacht voor de aandoeningen waarmee een verzorgen-
de in de praktijk veel te maken krijgt.

Dit boek bespreekt stapsgewijs organen en lichaamsdelen, 
hun werking en wat er gebeurt als ze niet op de juiste ma-
nier functioneren. Daarnaast toont het de samenhang tus-
sen de verschillende onderdelen van het lichaam. Zo geeft 
het antwoord op de vraag welke invloed een verandering in 
één orgaanstelsel heeft op de andere stelsels en welke in-
vloed veroudering heeft op de organen. De meest voorko-
mende aandoeningen, zoals diabetes, decubitus en COPD, 
komen in relatie tot de verschillende orgaanstelsels aan de 
orde.

Aansluitend geeft Anatomie, fysiologie en pathologie een hel-
der overzicht van de aandoeningen en bijbehorende symp-
tomen die het normaal functioneren van het lichaam kun-
nen verstoren. De vele illustraties en foto’s tonen zowel de 
werking van het lichaam als de uiterlijke verschijnselen van 
de aandoeningen.

NIVEAU 3
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ISBN 978-90-430-3727-3 
464 PAGINA’S 

© 2019 
€ 74,95

Verpleegtechnische handelingen,  
mbo niveau 3
Asaf Gafni & Iris Verhagen

Als verzorgende kan de student terechtkomen in diverse 
branches, zoals een verpleeghuis, de gehandicaptenzorg, of 
als ondersteuning in de thuisomgeving. De doelgroep waar-
aan de student zorg gaat verlenen, kan dus heel divers zijn, 
maar de handelingen die hij als zorgprofessional moet uit-
voeren zijn vaak identiek.

Verpleegtechnische handelingen verschaft de student de ken-
nis die noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van alle 
verpleegtechnische handelingen die voorkomen in het kwali-
ficatiedossier Vz-IG en MZ niveau 3. Alle handelingen worden 
uitgelegd met behulp van stappenplannen en verhelderen-
de foto’s. De stappenplannen zijn waar mogelijk gebaseerd 
op de Vilans-protocollen, die door vrijwel elke zorginstelling 
in Nederland worden gebruikt. Als een Vilans-protocol voor 
een bepaalde handeling ontbreekt, wordt uitgegaan van de 
laatste Evidence Based-technieken. Zo is de student er altijd 
van verzekerd dat hij de handeling volgens de laatste inzich-
ten aanleert.

In dit boek leert de student niet alleen hoe hij de handelin-
gen moet verrichten, maar wordt ook gekeken naar de om-
geving van de zorgvrager. Er is extra uitleg wanneer een han-
deling voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld ouderen 
of diabetespatiënten, een specifieke aanpak vergt. De relatie 
van de zorgprofessional met de zorgvrager staat dan ook al-
tijd centraal.

Gebaseerd op de 
Vilans-protocollen!

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | MBO ZORG EN WELZIJN BROCHURE 2019
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NIVEAU 3

ISBN 978-90-430-3632-0 
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© 2018 
€ 69,95

Persoonlijke verzorging, wonen 
en huishouden 
Rosalie Beekman & Yvette Verhoef

Met behulp van dit boek leert de student alles wat nodig is 
om een zorgvrager op een goede manier te ondersteunen 
en te begeleiden, waarbij zijn zelfredzaamheid voorop blijft 
staan. Dat wat de zorgvrager nog zelf kan doen, doet hij zelf. 
De student ondersteunt hem bij de taken die hij niet meer 
(alleen) kan doen. Dit boek geeft daarvoor handige stappen-
plannen.

Met behulp van foto’s en illustraties leert student bijvoor-
beeld hoe je een zorgvrager wast en scheert, maar ook hoe 
je een bed moet opmaken of de zorgvrager kunt ondersteu-
nen bij het opstaan. Allereerst behandelt Persoonlijke ver-
zorging, wonen en huishouden de werkomstandigheden: hoe 
voer je alle handelingen hygiënisch, veilig en ergonomisch 
verantwoord uit? Daarna gaat het boek in op de handelingen 
die je moet uitvoeren bij het ondersteunen van de persoon-
lijke verzorging van de zorgvrager. Vervolgens worden de on-
derwerpen voeding en vocht besproken en komt ook de uit-
scheiding aan bod. Het boek gaat verder over de mobiliteit 
en zelfredzaamheid van de zorgvrager en wat de rol van jou 
als zorgprofessional daarbij is. Ten slotte wordt besproken 
hoe je de zorgvrager kunt ondersteunen op het gebied van 
wonen en huishouden.

Dankzij de heldere schrijfstijl, de overzichtelijke opbouw en 
de vele praktijkvoorbeelden is Persoonlijke verzorging, wonen 
en huishouden zeer toegankelijk.
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ISBN 978-90-430-3730-3 
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© 2017 
€ 81,95

Anatomie en fysiologie
Asaf Gafni, Rosanne Kruithof & Stefan van Wonderen

Anatomie en fysiologie is een uitgebreide kennismaking met 
de grondslagen, basisbegrippen en gespecialiseerde termen 
die van belang zijn om inzicht te krijgen in de bouw en wer-
king van het menselijk lichaam.

Met dit boek krijgt de student de noodzakelijke basiskennis 
van de anatomie en fysiologie. Het bespreekt stapsgewijs en 
tot in detail organen en lichaamsdelen, hun werking en wat 
er gebeurt als ze niet juist werken. Daarnaast biedt het boek 
hulp bij het interpreteren van informatie die het lichaam 
geeft en verschaft het een handreiking bij het oplossen van 
problemen. Daarnaast toont het de samenhang tussen de 
verschillende onderdelen van het lichaam. Zo geeft het 
bijvoorbeeld antwoord op de vraag welke invloed een 
verandering in één orgaanstelsel heeft op de andere stelsels 
en welke invloed veroudering heeft op orgaanstelsels. 
Aan de hand van klinische aantekeningen over ziektes en 
afwijkingen wordt steeds een link met de praktijk gelegd.

“Anatomie en fysiologie voor het mbo is een overzichtelijk en pret-
tig vormgegeven leerboek. Studenten zijn erg tevreden over de heldere 
structuur van het boek, waarin de tekst optimaal ondersteund wordt 
door duidelijke illustraties. Termen worden zowel in het Nederlands als 
in het Latijn benoemd.

De online modules bieden de student de mogelijkheid om zelfstan-
dig met de leerstof aan de slag te gaan. Na beantwoording van iedere 
vraag volgt een duidelijke uitleg. Wanneer een student een vraag fout 
beantwoordt, komt het onderwerp van de vraag opnieuw in een ande-
re vraag terug. Dit stimuleert de student om de leerstof nog eens goed 
te bestuderen. De gedetailleerde 3D-animaties voegen wezenlijk iets 
toe; de student wordt in staat gesteld om de orgaansystemen vanuit 
verschillende perspectieven te bekijken.”

- Arie Stout, docent Anatomie bij Albeda Zorgcollege Rotterdam
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ISBN 978-90-430-3595-8 
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© 2017 
€ 71,95

Pathologie
Asaf Gafni, Myrthe Zwierstra & Leonoor den Boer

Pathologie geeft een helder overzicht van de aandoeningen 
en bijbehorende symptonen die het normaal functioneren 
van het lichaam kunnen verstoren. De vele illustraties en 
foto’s tonen zowel de werking van het lichaam als de uiter-
lijke verschijnselen van de aandoeningen. Naast de aandoe-
ningen komen ook de diagnostiek, relevante onderzoeken, 
behandeling en eventuele complicaties aan bod.

Dankzij de duidelijke schrijfstijl en opbouw van de leerstof 
is dit boek zeer toegankelijk voor mbo-studenten. De meest 
voorkomende ziekten en aandoeningen die relevant zijn 
voor de student mbo Verpleegkunde worden besproken. De 
onderverdeling in symptonen, diagnostiek en behandeling 
biedt een belangrijke ondersteuning voor het proces van 
klinisch redeneren.

“De uitgebreidheid van het boek en de e-learning is een sterk punt bij 
Pathologie voor het mbo. Daarnaast is het goed dat vragen her-
haald worden bij foutieve antwoorden.”

- Fennie Vredeveld, docent Verpleegkunde bij Alfa-college

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | MBO ZORG EN WELZIJN BROCHURE 2019
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© 2018 
€ 84,95

Verpleegtechnische handelingen
Asaf Gafni & Iris Verhagen

Als verpleegkundige kan de student terechtkomen in diver-
se branches binnen de gezondheidszorg: in een algemeen 
of psychiatrisch ziekenhuis, in een verpleeghuis, de gehan-
dicaptenzorg, of als verpleegkundige hulp in de thuisom-
geving. De doelgroep waaraan de student zorg gaat verle-
nen, kan dus heel divers zijn, maar de handelingen die hij als 
zorgprofessional moet uitvoeren zijn vaak hetzelfde.

Verpleegtechnische handelingen verschaft de student de ken-
nis die noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van ver-
pleegtechnische handelingen. Alle handelingen die in het 
kwalificatiedossier mbo verpleegkundige voorkomen, wor-
den uitgelegd met behulp van handige stappenplannen en 
verhelderende foto’s. De stappenplannen zijn waar moge-
lijk gebaseerd op de Vilans-protocollen, die door vrijwel elke 
zorginstelling in Nederland worden gebruikt. Als een Vi-
lans-protocol voor een bepaalde handeling ontbreekt, wordt 
uitgegaan van de laatste Evidence Based-technieken. Zo is 
de student er altijd van verzekerd dat hij de handeling vol-
gens de laatste inzichten aanleert.

In dit boek leert de student niet alleen hoe hij de handelin-
gen moet verrichten, maar wordt ook gekeken naar de om-
geving van de zorgvrager. Er is extra uitleg wanneer een han-
deling voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld ouderen 
of diabetespatiënten, een specifieke aanpak vergt. De relatie 
van de zorgprofessional met de zorgvrager staat dan ook al-
tijd centraal.

Gebaseerd op de 
Vilans-protocollen!
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ISBN 978-90-430-3610-8 
244 PAGINA’S 

© 2018 
€ 51,50

Praktijkgestuurd klinisch redeneren
Asaf Gafni & Lois A. Daamen

Hoe brengen we studenten met weinig ervaring de kunst 
van het klinisch redeneren bij? De literatuur bevat talrijke on-
derwijskundige modellen ter ondersteuning van het klinisch 
redeneren. In de dagelijkse gang van zaken blijkt echter dat 
klinisch redeneren met name wordt gerelateerd aan casuïs-
tiek uit de praktijk, waarbij niet wordt uitgegaan van een spe-
cifiek model als gouden standaard.

Met dit boek en de bijbehorende adaptieve e-learning op 
Datzaljeleren.nl wordt klinisch redeneren beschreven zoals 
het daadwerkelijk plaatsvindt: praktijkgestuurd, via casuïstiek 
en voorzien van focuspunten afkomstig van experts. Aan de 
hand van aandachtsgebieden en redeneerhulpen worden 
tientallen casuïstieken geanalyseerd en beredeneerd.

Via deze generieke methode leert de student klinisch te re-
deneren rond somatische, psychosociale, beroepsspecifie-
ke en logistieke problematiek. De methode is in te passen in 
stappenplannen uit andere systemen en faciliteert het aan-
dragen van casuïstiek uit de praktijk door zowel studenten 
als docenten. In een klassikale setting kan de docent de stu-
denten begeleiden aan de hand van overstijgende opdrach-
ten, interactieve presentaties en videomateriaal.

“De kracht van dit boek is de laagdrempeligheid. De tekst is goed lees-
baar en duidelijk. Het boek is verder heel overzichtelijk, zodat het 
voor studenten heel aantrekkelijk zal zijn. Een ander sterk punt is de 
e-learning.”

- Jacobien van der Niet, docent Anatomie, Fysiologie en Pathologie bij 
Albeda, Rotterdam

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | MBO ZORG EN WELZIJN BROCHURE 2019
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NIVEAU 4

ISBN 978-90-430-3632-0 
464 PAGINA’S 

© 2018 
€ 69,95

Persoonlijke verzorging, wonen 
en huishouden 
Rosalie Beekman & Yvette Verhoef

Met behulp van dit boek leert de student alles wat nodig is 
om een zorgvrager op een goede manier te ondersteunen 
en te begeleiden, waarbij zijn zelfredzaamheid voorop blijft 
staan. Dat wat de zorgvrager nog zelf kan doen, doet hij zelf. 
De student ondersteunt hem bij de taken die hij niet meer 
(alleen) kan doen. Dit boek geeft daarvoor handige stappen-
plannen.

Met behulp van foto’s en illustraties leert student bijvoor-
beeld hoe je een zorgvrager wast en scheert, maar ook hoe 
je een bed moet opmaken of de zorgvrager kunt ondersteu-
nen bij het opstaan. Allereerst behandelt Persoonlijke ver-
zorging, wonen en huishouden de werkomstandigheden: hoe 
voer je alle handelingen hygiënisch, veilig en ergonomisch 
verantwoord uit? Daarna gaat het boek in op de handelingen 
die je moet uitvoeren bij het ondersteunen van de persoon-
lijke verzorging van de zorgvrager. Vervolgens worden de on-
derwerpen voeding en vocht besproken en komt ook de uit-
scheiding aan bod. Het boek gaat verder over de mobiliteit 
en zelfredzaamheid van de zorgvrager en wat de rol van jou 
als zorgprofessional daarbij is. Ten slotte wordt besproken 
hoe je de zorgvrager kunt ondersteunen op het gebied van 
wonen en huishouden.

Dankzij de heldere schrijfstijl, de overzichtelijke opbouw en 
de vele praktijkvoorbeelden is Persoonlijke verzorging, wonen 
en huishouden zeer toegankelijk.
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ISBN 978-90-430-3630-6 
272 PAGINA’S 

© 2018 
€ 40,95

Methodisch werken en 
kwaliteitsverbetering in de zorg
Iris Verhagen & Asaf Gafni

Methodisch werken is de basis van verpleegkundige zorg 
en de sleutel tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg-
processen. Methodisch werken en kwaliteitsverbetering in 
de zorg biedt de student de benodigde hulpmiddelen voor 
planmatig en doelgericht werken.

Methodisch werken en kwaliteitsverbetering in de zorg maakt 
inzichtelijk hoe de student gestructureerd en doelgericht te 
werk gaat. Het boek neemt daarbij de methodische cyclus 
in de zorg als uitgangspunt. De stappen van deze cyclus zijn 
het opstellen, het uitvoeren en het monitoren van een zorg-
plan, een zorgleefplan of een ondersteuningsplan. Het ma-
ken, uitvoeren en evalueren van zo’n plan op basis van de 
wensen van de zorgvrager is de kern van dit boek. Verder is 
er aandacht voor de kwaliteit van zorg. Voor een goed kwa-
liteitszorgsysteem legt de student eerst de processen vast, 
toets vervolgens de kwaliteit en past de zorg zo nodig aan.

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | MBO ZORG EN WELZIJN BROCHURE 2019
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© 2018 
€ 40,95

Communicatie, advies en instructie 
in de zorg 
Eveline Heesterbeek, Josje Wijnands & Laura Otsen

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse 
beroepspraktijk van zorgverleners. Communicatie, advies en 
instructie in de zorg biedt handvatten om effectief en profes-
sioneel te communiceren met zorgvragers.

Communicatie, advies en instructie in de zorg geeft niet alleen 
een overzicht van relevante communicatietheorieën, maar 
past die vervolgens ook toe op zorggerelateerde thema’s en 
gespreksvormen. Onder andere de onderwerpen intercultu-
rele communicatie en miscommunicatie komen aan bod, en 
er is aandacht voor specifieke gesprekken zoals het slecht-
nieuwsgesprek en het klachtengesprek. Tot slot worden de 
thema’s voorlichting, advies en instructie uitgebreid bespro-
ken.

Bij deze titel krijgt de student 5 jaar toegang tot de adaptie-
ve en vraaggestuurde e-learning op Datzaljeleren.nl. Hierop 
worden skillstrainers getoond: video’s van de handelingen 
worden onderbroken door gerichte vragen. De student leert 
op deze manier gestructureerd de volgorde van de hande-
lingen aan en wordt bovendien aangespoord na te denken 
over de te maken keuzes binnen een handeling.
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ISBN 978-90-430-3722-8 
280 PAGINA’S 

© 2019 
€ 39,95

Wetgeving, beleid en financiering 
in de zorg 
Ankie van Vuuren

Elke (mbo) verpleegkundige krijgt in de praktijk te maken met 
wetgeving, beleid en financiering. Onderwerpen die niet 
direct tot verpleegtechnische handelingen behoren, maar 
een steeds grotere rol spelen in de zorg.

Wetgeving, beleid en financiering in de zorg introduceert deze 
onderwerpen bij de mbo-student. Hierbij start het boek met 
een oriënterend hoofdstuk waarin de verschillende beroeps-
groepen en de verschillende branches besproken worden. 
Vervolgens komen de organisatie, wet- en regelgeving, ethiek 
en financiering van de zorg aan de orde, aan de hand van 
aansprekende voorbeelden en casuïstiek. Ten slotte gaat 
de auteur nader in op actuele thema’s zoals digitalisering 
(E-health en domotica) en (beroeps)ethiek.

PEARSON BENELUX & EXPERTCOLLEGE | MBO ZORG EN WELZIJN BROCHURE 2019
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E-learningpakketten
Begeleiden      € 29,95
Farmacologie      € 24,95
Mishandeling en geweld      € 31,95
Moeder en kind        € 34,95
Nederlands      € 29,95
Oriëntatie op de gezondheidszorg        € 39,95 
Rekenen 2F      € 29,95
Technologische toepassingen    € 24,95
Triage       € 64,95
VMS       € 29,95
Wetgeving, beleid en organisatie      € 39,95

Overzicht overige e-learning modulen ExpertCollege

Naast de e-learningmodulen die inclusief studieboek beschikbaar zijn, bieden wij nog vele andere modulen aan. Hieronder 
ziet u het volledige overzicht van de pakketten. Op de komende pagina’s lichten wij de e-learningpakketten toe.
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Begeleiden
Eenzaamheid
Emotionele problemen
Geriatrie
Palliatieve zorg
Seksualiteit en intimiteit
Sociale hygiëne
Verlies en rouwverwerking

OVERIGE E-LEARNING MODULEN EXPERTCOLLEGE

Farmacologie
Cardiale farmacotherapie
Farmacologie
Polyfarmacie
Serious game medicijnspel

Mishandeling en geweld
Agressie en veiligheid
Kindermishandeling
Meldcode huiselijk geweld
Ouderenmishandeling
Preventie grensoverschrijdend gedrag
Preventie seksueel misbruik
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Moeder en kind
Anatomie & Fysiologie - voortplantingsstelsel
Baden zuigeling
Geboorte tot adolescentie levensfasen
Hielprikscreening
Hygiëne en verzorging van moeder en pasgeboren kind
Kinderverzorging en pediatrie
Pathologie - Kinderziekten met vlekjes
Pathologie - Zwangerschap en bevalling
Rijksvaccinatie
Zwangerschap en bevalling
Zwangerschapshormonen

Nederlands
Interpunctie
Spelling
Stijl
Werkwoordspelling
Woordsoorten
Zinsontleding
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Oriëntatie op de gezondheidszorg
Algemene chirurgie en chirurgische specialismen
Doelgroepen in relatie tot de beroepsuitoefening
Ethiek in de gezondheidszorg
Lean in de zorg
Mantelzorg
Ondernemerschap in de zorg
Paradigma’s in de gezondheidszorg
Rollen en disciplines in de gezondheidszorg
Sociale kaart en maatschappelijke steunsystemen
Visie op zorg
Zorgprofiel Lichamelijk gehandicapten (LG)
Zorgprofiel Psychiatrie (GGZ-B)
Zorgprofiel Verpleging en verzorging (VV)
Zorgprofiel Verstandelijk gehandicapten (VG en LVG)
Zorgprofiel Zintuiglijk gehandicapten (ZGvaud en ZGvis)
Zorgverlening van individuele zorgvragers

OVERIGE E-LEARNING MODULEN EXPERTCOLLEGE

Rekenen 2F
Getallen
Medisch rekenen niveau 3
Meten en meetkunde
Verhoudingen
Verbanden
Voorbereidende examentraining
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Technologische toepassingen
CT-scan
E-health en domotica
Sociale media en internet

Triage
ABCD Triage
Advieskaarten
Аlgehele malaise volwassene
Аllergische reactie insectenbeeld
Bloedneus
Braken
Brandwonden
Buikgerelateerde klachten
Buikpijn kind
Buikpijn volwassene
Corpus alienum
Diabetes – ontregeld
Diarree
Duizelig
Extremiteit
Gebitsklachten
Geslachtsorgaanklachten
Hartkloppingen
Het zieke kind
Hoesten
Hoofd en aangezicht
Hoofdpijn
Huidklachten en borstontsteking

ICD
Insult
Intoxicatie
Keelklachten
Koorts kind
Koorts volwassene
Kortademig
Nekklachten
Neurologie
Neurologische uitval
Obstipatie
Oogklachten
Oorklachten
Pijn thorax
Psychiatrie
Reanimatie van het kind
Reanimatie van de volwassene
Rectale klachten
Rugpijn
Thorax
Trauma
Trauma aangezicht
Trauma algemeen/extremiteit

Trauma buik
Trauma nek/rug
Trauma schedel
Trauma thorax
Triage en het triagegesprek
Urinewegproblemen
Urogenitale problematiek
Vaginaal bloedverlies
Verdere overwegingen bij het triagegesprek
Verdrinking
Wegraking
Wond
Zwangerschap en partus
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VMS
Acuut Coronair Syndroom
De vitaal bedreigde patiënt
High Risk Medicatie
Kwetsbare ouderen
Medicatieverificatie
Pijn
Sepsis
Veilige zorg voor zieke kinderen
Verwisseling van en bij patiënten
Voorkomen van nierinsufficiëntie
Voorkomen van wondinfecties

Wetgeving, beleid en organisatie
BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
BOPZ (vrijheidsbeperkende maatregelen)
Brandbestrijding en ontruiming
Fysieke belasting
Normen verantwoorde zorg
Veilig Incident Melden (VIM)
Veiligheid op de werkplek
Werkbegeleiding
Wetgeving in de gezondheidszorg

OVERIGE E-LEARNING MODULEN EXPERTCOLLEGE



Uw cursus verdient lesmateriaal op maat!

Zou het geen uitkomst zijn als u uw lesmateriaal op maat kunt laten 
maken? Een boek dat of e-learning die precies aansluit op uw cursus, 
met alleen informatie die ú relevant acht? Elke opleiding is tenslotte 
uniek en verdient lesmateriaal dat perfect daarop aansluit. Pearson 
en ExpertCollege maken dit voor u mogelijk met maatwerkuitgaven.

Bij maatwerkuitgaven kunt u denken aan het weglaten van hoofd-
stukken, het bij elkaar voegen van hoofdstukken uit verschillende 
boeken of het toevoegen van e-learning. U kunt zelfs uw eigen 
materiaal toevoegen! 

U kunt meer informatie hierover aanvragen via Pearson.com/maatwerk.

Voordelen

Geen overbodig lesmateriaal
Het lesmateriaal komt precies overeen met de cursus zoals 
ú die wilt aanbieden. Uw studenten vinden dus alle beno-
digde leerstof in een voor u op maat gemaakte uitgave.

Al het lesmateriaal ineen
Met uw maatwerkuitgave is het complete lesmateriaal in 
één product beschikbaar. Het kopen van meerdere boeken 
en losse toegangscodes tot een online leeromgeving wordt 
hiermee overbodig.

Grote keuze aan lesmateriaal
Bij Pearson kunt u putten uit een grote hoeveelheid 
boeken en aanvullend digitaal materiaal, zowel Engels- 
als Nederlandstalig.

Ruime ervaring met maatwerk
Pearsons jarenlange ervaring met maatwerkuitgaven 
garandeert een soepel ontwikkelings- en productietraject!

Voorbeelden
Communicatieve vaardigheden voor verpleegkundigen (ISBN 9789043035170)
Dit maatwerkboek bevat een toegangscode voor MyLab NL en is samengesteld op basis 
van hoofdstukken uit:  
Interactieve vaardigheden in de zorg Boek 1: Communicatie in het perspectief van het herstel, 3e 
editie van Okko Brunklaus;
Professioneel communcieren in de zorg van Titia Dtruiving, Pit van Nes & Thom Rijpstra.

Verpleegkundige vaardigheden, een HvA selectie (ISBN 9789043036672)
Dit maatwerkboek bevat een toegangscode voor Datzaljeleren.nl en is samengesteld op 
basis van hoofdstukken uit: 
Verpleegkundige vaardigheden, deel 1, 8e editie van Sandra F. Smit, Donna F. Duell  
& Barbara C Martin;
Verpleegkundige vaardigheden, deel 2, 8e editie van Sandra F. Smit, Donna F. Duell  
& Barbara C Martin.
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ENGELS TAALONDERWIJS

Pearson SEE mbo 
Gecertificeerd in 2018 
Digitaal instellingsexamen Engels

Pearson SEE mbo is een volledig geautomatiseerd instel-
lingsexamen voor Engels, dat exact bepaalt wat het niveau is 
van uw mbo-studenten binnen de A2- en B1-schaal. De toets 
kan als onderdeel van het curriculum in combinatie met les-
methoden gebruikt worden, maar ook als apart, onafhanke-
lijk instellingsexamen.

Met behulp van betrouwbare, digitale technologieën, kan
Pearson SEE mbo de hele groep mbo-examenkandidaten in 
één keer, binnen één uur toetsen. De automatisch gecorri-
geerde scores zijn ook binnen één uur beschikbaar voor zo-
wel de leerlingen als de docent.

Pearson SEE mbo:

• bevat een toets schrijven, spreken en gesprekken voeren;
• heeft een overzicht van verbeterpunten op basis van Can 

Do-beschrijvingen (gekoppeld aan het ERK);
• is objectief, betrouwbaar en exact;
• is adaptief;
• meet het niveau Engels per vaardigheid;
• beperkt de administratie van het afnemen van het exa-

men tot een minimum;
• bespaart tijd en geeft u meer ruimte voor het lesgeven.

Kijk voor meer informatie op Pearson.com/nl 
of neem contact op via elt.service@pearson.com
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Business Partner 
Lesmethode zakelijk Engels

Boeken met/zonder MyEnglishLab
Niveaus: GSE 20-85 ERK A1-C1

Business Partner is flexibel en modulair opgebouwd, bevat functionele taal
én heel veel oefenmateriaal op het gebied van zakelijk Engels. De nieuwste
Pearson-methode heeft interessante, dynamische lessen die voor veel
interactiviteit in uw klaslokaal zorgen. Engelse vaardigheden worden grondig
behandeld samen met soft business skills die nodig zijn voor iedereen die in
een internationale omgeving gaat werken.

Roadmap 
Lesmethode generiek Engels

Boeken met/zonder MyEnglishLab
Niveaus: GSE 22-88 ERK A1-C2

Roadmap is een nieuwe communicatieve methode voor het mbo. Differentiatie is 
een speerpunt van Roadmap. Afhankelijk van de behoefte van studenten kan er 
gekozen worden tussen twee trajecten. De lessen zijn gericht op het ontwikkelen 
van alle vaardigheden. De onderwerpen, de lesstof en de oefeningen helpen stu-
denten om de taal te koppelen aan hun eigen levens. Roadmap is gebruiksvrien-
delijk met overzichtelijke lessen waarbij u gebruik kunt maken van het ‘of-the-pa-
ge teaching-principe’.

Bestel uw beoordelingsexemplaar via Pearson.com/nl!
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Uw interesse gewekt?

Wanneer u een van onze uitgaven uit deze brochure wilt evalueren voor uw cursus, nodigen 
wij u uit een gratis exemplaar aan te vragen via Pearson.com/docentexemplaar.

Docentenservice
Wanneer u vragen heeft die een persoonlijk antwoord verdienen, kunt u contact opnemen 
met onze docentenservice:
E: docent@pearson.com
T: +31 (0)20 575 5800

E-learningmodulen Datzaljeleren.nl

Voor meer informatie over het online platform Datzaljeleren.nl of een volledig overzicht van alle 
e-learningmodulen kijkt u op: www.datzaljeleren.nl.

Heeft u andere vragen m.b.t. de e-learningmodulen? Dan kunt u altijd contact opnemen via: 
E: info@datzaljeleren.nl 
T: +31 (0)20 545 3380

U kunt ook direct contact met ons opnemen via het contactformulier: www.datzaljeleren.nl/contact/

 
Wilt u geen informatie meer over ons productaanbod ontvangen? 
Dan kunt u het ons laten weten via docent@pearson.com.


