Fase-indeling met beroepsprestaties

1

Verpleegkundige KD 2011-2012

Fase 1

Score

Ontwikkelingsgericht

Fase

Beroepsprestaties

Werkprocessen KD 2011

Onderwijsmagazijn

1.1 Verwerken van gegevens

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden

Traject V&V
Het verpleegplan:
– Gegevens verzamelen

1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 1:
– Ondersteunen bij de persoonlijke lichamelijke verzorging
– Hygiënisch en ergonomisch verantwoord werken
– Zorg voor de bedden

1.2 Beginnen met zorg

Zorgbasisboeken
Het verpleegplan vaststellen:
– Omschrijving van verpleegkundige zorg
– Systematisch gegevens verzamelen

Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg:
–	De samenwerkingsrelatie met de zorgvrager en diens
naasten
– Helpen bij de persoonlijke verzorging
– Het bed van de zorgvrager verzorgen
Verpleegtechniek in beeld 2
– Basisvaardigheden
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1.2 Beginnen met zorg

1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit

Traject V&V
Verpleegtechnische handelingen:
– Voorbehouden handelingen
Zorgbasisboeken
Verpleegtechnische handelingen:
– Voorbehouden handelingen

1.4	Begeleidt een zorgvrager

Traject V&V
Begeleiden:
– Persoonlijkheid en gedrag
– Je beroepshouding als verpleegkundige
Zorgbasisboeken
Begeleiden van zorgvragers:
– Begeleiden

1.6	Geeft voorlichting, advies en instructie

Traject V&V
Voorlichting, advies en instructie:
– Voorlichting, advies en instructie 1
Zorgbasisboeken
Voorlichting, advies en instructie:
– Preventie en gezondheidsvoorlichting
– Primaire preventie toepassen

1.9	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Het verpleegplan:
– Evalueren en rapporteren
Zorgbasisboeken
Het verpleegplan vaststellen:
– Omschrijving van de verpleegkundige zorg
– Evalueren
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1.3 Planmatig verplegen 1

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.9	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Het verpleegplan:
– Diagnose stellen
– Evalueren

1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.9	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 1:
– Ondersteunen bij persoonlijke lichamelijke verzorging
– Hulp bieden bij de opname van voeding en vocht
– Hulp bieden bij de uitscheiding
– Hulp bieden bij mobiliteitsproblemen
– Zorg voor de bedden
– Vitale functies en slaap- en waakritme
Begeleiden:
– Persoonlijkheid en gedrag
– Je beroepshouding als verpleegkundige
– Zorg verlenen aan anderen
– Je als zorgverlener assertief opstellen
– Begeleiden bij ziekte of stoornis
– Begeleiden bij zingeving/ethiek
– Begeleiden van zorgvrager en sociale omgeving
Zorgverlening, organisatie en beroep:
– Werk plannen en afspraken maken
– Samenwerken, knelpunten en werkklimaat
– Kaders binnen de zorg

1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften

Zorgbasisboeken
Het verpleegplan vaststellen:
– Omschrijving van de verpleegkundige zorg
– Systematisch gegevens verzamelen
– Monitoren
– Evalueren
– Rapporteren
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1.4 Ondersteunen bij basisbehoeften

1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.9	Evalueert de zorgverlening

Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg:
– Helpen bij de persoonlijke verzorging
– Helpen bij de opname van voeding en vocht
– Helpen bij de uitscheiding
– Helpen bij mobiliteitsproblemen
– Het bed van de zorgvrager verzorgen
– De vitale functies bewaken
– Een evenwichtig slaap- en waakritme bevorderen
Begeleiden van zorgvragers:
– Begeleiden
– Respect tonen voor de zorgvrager
– Functioneel handelen
De zorgverlening coördineren en evalueren:
– Basiszorg plannen
– Een werkplanning maken
– Instellingen en organisaties
– Assertiviteit
– Collegialiteit
– Knelpunten signaleren in het werkklimaat
Anatomie en fysiologie
– Een goed begin
– Bouwstenen
– Weefsels
– De mens één geheel
– Bloedsomloop
– Voeding en vertering
– Uitscheiding
– Ademhaling
– Huid
– Stevigheid en beweging
Basisboek Pathologie
– Basisbegrippen in de pathologie
– Verstoorde lichaamsfuncties
– Ziekten van orgaansystemen
Verpleegtechniek in beeld 2
– Basisvaardigheden
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1.5 Zorgen voor veiligheid in
onverwachte situaties

1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.8	Coördineert de zorgverlening

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 2:
– EHBO en reanimatie
Begeleiden:
– Conflicthantering

5

Zorgbasisboeken
Verpleegtechnische handelingen:
–	Adequaat reageren bij ongevallen en onvoorziene
situaties
VZ 1.4 B
 egeleiden bij het uitvoeren van huishouden
en wonen
Facultatief voor VP

1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Ondersteunt bij wonen en huishouden
1.9	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Huishouden en wonen:
– Zorg voor de woonomgeving
– Zorg voor de maaltijd 1
– Zorg voor de maaltijd 2
– Kleding, linnengoed en schoeisel
Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij huishouden en wonen:
– De woonomgeving op orde houden
– Zorgen voor een sfeervolle omgeving
–	Zorg voor hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu en
kostenbeheersing
– Zorg voor de voeding
– Zorg voor kleding, linnengoed en schoeisel

Fase-indeling met beroepsprestaties

De proeve is de optelsom van alle kwalificerende beroepsprestaties
Afsluiting certificeerbare
eenheid 1

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
1.1	Stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan
op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging
1.3	Observeert en monitort gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.9	Evalueert de zorgverlening

A D H JKM
E F J K RV
C D R
D J M

Opmerkingen fase 1
Generieke beroepsprestaties. De vertaalslag naar de branches komt tot uitdrukking in de typering en de opdrachten.
De BP ‘Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen’ in VP afsluiten op niveau 3 VZIG.
Wijzigingen t.o.v. de BP’s in de serie 2010:
• ingevoegd BP ‘Verzamelen van gegevens’. Komt uit de KA 2008 en is toeleidend voor de kwalificerende BP ‘Planmatig verplegen’
• BP ‘Beginnen met zorg’ is samengevoegd met de BP ‘Veilig werken’
•	BP’s ‘Begeleiden van een groep’ en ‘Hanteren van Communicatieproblemen’ zijn samengevoegd en opgenomen in fase 2 onder de titel ’Ondersteunen bij het sociaal
functioneren’.
Veranderingen t.o.v. het KD 2010 uitgevoerd in de samenstelling van werkprocessen binnen de BP’s.
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2.1 Vaardig in
verplegingstechniek

1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit
2.1	Werkt aan deskundigheidsbevordering en
professionalisering van het beroep

Traject V&V
Verpleegtechnische handelingen:
– Voorbehouden handelingen
Zorgbasisboeken
Verpleegtechnische handelingen:
– Voorbehouden handelingen

2.2 Omgaan met lastige
situaties

1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 2:
– Eerste hulp verlenen
Begeleiden:
– Conflicthantering
Zorgbasisboeken
Verpleegtechnische handelingen:
– Ongevallen en onvoorziene situaties

Kwalificerend

Fase

7

2.3 Planmatig verplegen 2

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden

Traject V&V
Het verpleegplan:
– Doelen vaststellen
– Interventies plannen
– Interventies uitvoeren
Zorgbasisboeken
Het verpleegplan vaststellen:
– Verpleegkundige diagnose stellen
– Een verpleegplan maken
– De verpleegkundige als intermediair
– Voorwaarden formuleren voor goede zorgverlening
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2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden

1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.6	Geeft voorlichting, advies en instructie
1.8	Coördineert de zorgverlening

Traject V&V
Verpleegtechnisch handelingen:
– Medicijnen 1
– Medicijnen 2
– Wondverzorging en zwachtelen
– Specifieke zorg bij de uitscheiding
– Specifieke zorg bij de voeding
– Temperatuurregulatie
– Ondersteunen bij de ademhaling
– Onderzoek en behandeling

8

Zorgbasisboeken
Verpleegtechnisch handelingen:
– Sondevoeding toedienen
– Helpen bij de uitscheiding
– Medicijnen toedienen
– Wonden verzorgen
– De ademhaling ondersteunen
– Vloeistoffen parenteraal toedienen
–	Zorgvragers met blaaskatheters en maagsondes
verzorgen
– De lichaamstemperatuur van een zorgvrager regelen
– Orgaanspoelingen uitvoeren
– Puncties verrichten
–	Deelnemen aan onderzoek en behandeling door andere
disciplines
Anatomie en fysiologie
– Bloedsomloop
– Voeding en vertering
– Uitscheiding
– Ademhaling
– Huid
– Regeling door hormonen
– Regeling door zenuwen
– Waarneming
– Stevigheid en beweging
– Voortplanting en seksualiteit
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2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden

1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.6	Geeft voorlichting, advies en instructie
1.8	Coördineert de zorgverlening

Basisboek Pathologie
– Verstoorde lichaamsfuncties
– Ziekten van orgaansystemen

1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.5	Begeleidt een groep zorgvragers

Traject V&V
Begeleiden:
– Begeleiden van zorgvrager en zijn sociale omgeving
– Begeleiden van groepsprocessen

2.5 Ondersteunen bij het
sociaal functioneren

Verpleegtechniek in beeld 1
– Verpleegtechnische handelingen

Zorgbasisboeken
Begeleiden van zorgvragers:
– Begeleiden
2.6 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

2.7 Begeleiden bij verandering,
pijn en verliesverwerking

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.9	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Begeleiden:
– Begeleiden bij gedragsproblemen

1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	begeleidt een zorgvrager
1.6	geeft voorlichting, advies en instructie
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 2:
– Palliatief terminale zorg
– Handelen als de zorgvrager is overleden
Begeleiden:
– Begeleiden bij zingeving/ethiek

Zorgbasisboeken
Begeleiden van zorgvragers:
– Begeleiden

Zorgbasisboeken
Begeleiden van zorgvragers:
– Situaties van ernstig lijden, sterven en rouw
Anatomie en fysiologie:
– Levensloop
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2.7 Begeleiden bij verandering,
pijn en verliesverwerking

1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	begeleidt een zorgvrager
1.6	geeft voorlichting, advies en instructie
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties

Basisboek Pathologie:
– Rond het sterven

De proeve is de optelsom van alle kwalificerende beroepsprestaties
Afsluiting Certificeerbare
eenheid 2

Afsluiting Certificeerbare
eenheid 3

Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen
1.1	Stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan
op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.6	Geeft voorlichting, advies en instructie
1.9	Evalueert de zorgverlening
Ondersteunen bij de begeleiding
1.1	Stelt de verpleegkundige diagnose en het verpleegplan
op
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.6	Geeft voorlichtin, advies en instructie
1.9	Evalueert de zorgverlening

A D H J K M
E F J K R V
K L T
C DR
I L
D J M
A D H J K M
C D R
I L
D J M

Opmerkingen fase 2
Generieke beroepsprestaties. De vertaalslag naar de branches komt tot uitdrukking in de typering en de opdrachten.
Wijzigingen t.o.v. de BP’s in de serie 2010:
• ingevoegd BP ‘Begeleiden bij het sociaal functioneren’. Zie opmerkingenveld fase 1
• BP ‘Handelen onder druk’ geïntegreerd in fase 3 ‘Verdieping in de branche’.
Veranderingen t.o.v. het KD 2010 uitgevoerd in de samenstelling van werkprocessen binnen de BP’s.

Verantwoordingsverslag 1

1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden

FR

Assessmentgesprek 1

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op

AH
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3.1 Verdiepen in de branche

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.8	Coördineert de zorgverlening
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

Traject V&V
VVT deel 1:
–	Oriëntatie op de branche VVT
–	Zorg en begeleiding in de VVT
–	Zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen
–	Zorgvragers met hart-en vaataandoeningen
–	Zorgvragers met aandoeningen aan de hersenen
–	Zorgvragers met diabetes mellitus
VVT deel 2:
–	Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel
–	Zorgvragers met ontstekingen en infecties
–	Zorgvragers met aandoeningen aan longen en luchtwegen
–	Zorgvragers met oncologische aandoeningen
–	Zorgvragers met aandoeningen aan bloed, beenmerg en
lymfesysteem
Gehandicaptenzorg:
–	De gehandicaptenzorg als organisatie
–	Zorgvragers met aandoeningen aan de hersenen
–	Zorgvragers met aandoeningen aan het ruggenmerg
–	Zorgvragers met aandoeningen aan de zintuigen
–	Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel
–	Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
–	Bijzondere zorg en begeleidingsvragen bij een
verstandelijke beperking
Ziekenhuis deel 1:
–	Oriëntatie op het ziekenhuis
–	Algemene preoperatieve en postoperatieve zorg
–	Zorgvragers en anesthesiologische zorg
–	Zorgvragers met oncologische aandoeningen
–	Zorgvragers met aandoeningen aan het
spijsverteringskanaal
–	Zorgvragers met aandoeningen aan lever, galblaas en
alvleesklier
–	Zorgvragers met aandoeningen aan de borsten en de
buikwand
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3.1 Verdiepen in de branche

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.8	Coördineert de zorgverlening
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

–	Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel
–	Zorgvragers met aandoeningen aan urinewegen en
prostaat
–	Zorgvragers met aandoeningen aan de vrouwelijke
geslachtsorganen
–	Zorgvragers met aandoeningen aan het zenuwstelsel
–	Zorgvragers met aandoeningen aan hart en bloedvaten
–	Zorgvragers met aandoeningen aan longen en luchtwegen
Ziekenhuis deel 2:
–	Zorgvragers met aandoeningen aan de schildklier
–	Zorgvragers met aandoeningen aan de urinewegen
–	Zorgvragers met aandoeningen aan neus, oor en oog
–	Zorgvragers met aandoeningen aan kaak-en mondholte
–	Zorgvragers op de afdeling Thoraxchirurgie
–	Zorgvragers op de afdeling Vaatchirurgie
–	Zorgvragers met aandoeningen aan bloed, beenmerg en
lymfesysteem
–	Zorgvragers met een infectie of een immunologische
aandoening
–	Zorgvragers die corrigerende operaties nodig hebben
Kraam-/kind-en jeugdzorg deel 1:
–	Oriëntatie op kraam, kind, jeugd in het ziekenhuis
–	De normale zwangerschap
–	De normale bevalling
–	Het normale kraambed
–	Groei, ontwikkeling en verzorging
–	Het zieke kind
–	Aandoeningen van de luchtwegen
–	Aandoeningen van het maag-darmkanaal
–	Huidaandoeningen en infecties
–	Ongelukken en chirurgie
Kraam-/kind-en jeugdzorg deel 2:
–	Pathologische zwangerschap
–	Pathologische baring
–	Pathologisch kraambed
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3.1 Verdiepen in de branche

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.8	Coördineert de zorgverlening
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

–	Gewenste en ongewenste zwangerschappen
–	Zorg voor de zieke pasgeborene
–	Diabetes mellitus
–	Aandoeningen aan het hart en de urinewegen
–	Aandoeningen aan het zenuwstelsel
–	Bloedziekten en oncologie
–	Psychosociale zorg
GGZ deel 1:
–	Oriëntatie op de GGZ
–	Psychiatrie en gestoord gedrag
–	Relaties
–	Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
–	Stemmingsstoornissen
–	Angststoornissen
–	Persoonlijkheidsstoornissen en dissociatieve stoornissen
–	Eet- en verslavingsstoornissen
–	Risico- en probleemgedrag
GGZ deel 2:
–	Risico- en probleemgedrag
–	De leefomgeving van de psychiatrische zorgvrager
–	Begeleiding van een (leef)groep
–	Stromingen in de psychiatrie
Zorg Basisboeken
Verplegen van mensen met een chronische somatische
aandoening:
–	Oriëntatie op de zorgcategorie
–	De zorg voor mensen met een chronische somatische
aandoening
–	Cliëntencategorieën
Verplegen van mensen met een acute somatische
aandoening:
–	Oriëntatie op de zorgcategorie
–	De verpleegkundige: het verplegen van mensen in het
ziekenhuis en de ziekenhuisverplaatste zorg
–	Patiëntencategorieën
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3.1 Verdiepen in de branche

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.8	Coördineert de zorgverlening
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

Verplegen van geriatrische zorgvragers:
–	Oriëntatie op de zorgcategorie
–	Het verplegen van geriatrische zorgvragers
–	Zorgvragercategorieën
Het verplegen van mensen met een verstandelijke
beperking:
–	Oriëntatie op de zorgcategorie
–	De verpleegkundige: het ondersteunen van mensen met
verstandelijke beperkingen
–	Cliëntencategorieën en ondersteuningsgebieden
Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg:
–	Oriëntatie op de zorgcategorie
–	Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg
–	Cliëntencategorieën
Verplegen in de kraamzorg:
–	Oriëntatie op de zorgcategorie zwangeren, barenden,
kraamvrouwen en pasgeborenen
–	Het verplegen van zwangeren, barenden, kraamvrouwen
en pasgeborenen
–	Zorgvragercategorieën
Verplegen van kinderen en jongeren:
–	Oriëntatie op de zorgcategorie
–	Het verplegen van kinderen en jongeren
–	Zorgvragercategorieën
Anatomie en fysiologie
–	Bloedsomloop
–	Voeding en vertering
–	Uitscheiding
–	Ademhaling
–	Huid
–	Regeling door hormonen
–	Regeling door zenuwen
–	Waarneming
–	Stevigheid en beweging
–	Voorplanting en seksualiteit
–	Levensloop
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3.1 Verdiepen in de branche

1.1	Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het
verpleegplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.4	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.8	Coördineert de zorgverlening
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

Basisboek Pathologie
–	Verstoorde lichaamsfuncties
–	Ziekten van orgaansystemen
–	Rond het sterven

1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.8	Coördineert de zorgverlening
1.9	Evalueert de zorgverlening
2.3	Geeft werkbegeleiding

Traject V&V
Zorgverlening, organisatie en beroep:
–	Overleg en consult
–	Samenwerken, knelpunten en werkklimaat1
–	Samenwerken, knelpunten en werkklimaat 2
–	Begeleiden van collega’s
VVT deel 2:
–	Coördinatie, kwaliteitszorg en voorlichting
Gehandicaptenzorg:
–	Coördinatie van zorg
Ziekenhuis deel 2:
–	Coördinatie, kwaliteitszorg en voorlichting
Kraam-/kind-en jeugdzorg deel 2
–	Coördinatie, kwaliteitszorg en voorlichting
GGZ deel 2:
–	Coördinatie, kwaliteitszorg en voorlichting

3.2 Regie voeren

15

Psychiatrie voor verpleegkundigen
–	Algemene inleiding in de psychiatrie
–	Psychopathologie
–	Cognitieve stoornissen
–	Psychotische stoornissen
–	Stemmingsstoornissen
–	Angst- en dwangstoornissen
–	Stoornissen met vooral lichamelijke symptomen
–	Conatieve stoornissen
–	Ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen
–	Farmacotherapie
–	Psychotherapie

Fase-indeling met beroepsprestaties

Fase 3

Score

Kwalificerend

Fase

16

Beroepsprestaties

Werkprocessen KD 2011

Onderwijsmagazijn

3.2 Regie voeren

1.7	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.8	Coördineert de zorgverlening
1.9	Evalueert de zorgverlening
2.3	Geeft werkbegeleiding

Zorgbasisboeken
De zorgverlening coördineren en evalueren:
–	De zorg coördineren
–	Overdracht van zorg
–	Knelpunten signaleren in het werkklimaat
Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg:
–	Bijdragen aan de deskundigheid van collega’s
Verplegen van mensen met een chronische somatische
aandoening:
–	Coördinatie en continuïteit van zorg
–	Kwaliteitszorg
Verplegen van mensen met een acute somatische
aandoening:
–	Coördinatie en kwaliteitszorg
Verplegen van geriatrische zorgvragers
–	Coördinatie en kwaliteitszorg
Verplegen van mensen met een verstandelijke beperking:
–	De ondersteuningsbehoeften van Dorien, Marco en Jesper
–	Kwaliteitszorg
Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg
–	Coördinatie en kwaliteitszorg in de GGZ
Verplegen in de kraamzorg
–	Kwaliteitszorg en continuïteit
Verplegen van kinderen en jongeren
–	Verpleegkundige kerntaken
–	Verpleegkundige competenties in de zorg voor kinderen
en jongeren

3.3 Professionaliseren

1.8	Coördineert de zorgverlening
2.1	Werkt aan deskundigheidsbevordering en
professionalisering van het beroep
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

Traject V&V
Zorgverlening, organisatie en beroep:
–	Kaders binnen de zorg
–	Bijdrage leveren aan de beroepsontwikkeling
–	Kwaliteitszorg
VVT deel 1
–	De VVT branche, geschiedenis en zorgaanbod
VVT deel 2
–	Kwaliteitszorg
–	VVT in de samenleving

Fase-indeling met beroepsprestaties

Fase 3

Score

Kwalificerend

Fase
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3.3 Professionaliseren

1.8	Coördineert de zorgverlening
2.1	Werkt aan deskundigheidsbevordering en
professionalisering van het beroep
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

Gehandicaptenzorg
–	Geschiedenis van de gehandicaptenzorg en voorzieningen
–	Zorgaanbod voor mensen met een beperking
–	Participatie verstandelijk gehandicaptenzorg
–	Kwaliteitszorg
–	Gehandicaptenzorg en samenleving
Ziekenhuis deel 1
–	Geschiedenis van de ziekenhuiszorg en voorzieningen
Ziekenhuis deel 2
–	Kwaliteitszorg
–	Ziekenhuis en samenleving
Kraam-/kind-en jeugdzorg deel 1
–	Geschiedenis van de kraam-en kinderverpleegkunde
Kraam-/kind-en jeugdzorg deel 2
–	Kwaliteitszorg
–	KKI en samenleving
GGZ deel 1
–	Geschiedenis van de GGZ en voorzieningen
GGZ deel 2
–	Stromingen in de psychiatrie
–	Kwaliteitszorg
–	Branche en samenleving
Zorgbasisboeken
Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg:
–	De eigen deskundigheid bevorderen
–	Standpunten innemen en ethiek
–	Ontwikkelingen van het beroep
–	Werken binnen kaders
–	Kwaliteit verbeteren
–	Kiezen voor kwaliteit en lage kosten
–	Omgaan met klachten
Verplegen van mensen met een chronische somatische
aandoening:
–	De zorg voor mensen met een chronische aandoening
–	Historisch perspectief

Fase-indeling met beroepsprestaties

Fase 3

Score

Kwalificerend

Fase
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3.3 Professionaliseren

1.8	Coördineert de zorgverlening
2.1	Werkt aan deskundigheidsbevordering en
professionalisering van het beroep
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

–	De verpleegkundige: het verplegen van mensen in het
ziekenhuis en de ziekenhuisverplaatste zorg
Verplegen van geriatrische zorgvragers:
–	Ouderenzorg
–	Historisch perspectief
–	Het verplegen van geriatrische zorgvragers
Verplegen van mensen met een verstandelijke beperking:
–	Verstandelijke beperkingen,
ondersteuningsbehoefte, theoretische aspecten
–	Visie op de zorg voor mensen met verstandelijke
beperkingen
–	Historisch perspectief
–	Belangenbehartiging
–	De verpleegkundige: het ondersteunen van mensen met
verstandelijke beperkingen
Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg:
–	Visie op de zorg voor mensen met een psychiatrische
aandoening
–	Juridische aspecten en belangenbehartiging
–	Historisch perspectief
–	Zorgsettings
–	Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg
Verplegen in de kraamzorg:
–	De kraamzorg in Nederland
–	Het verplegen van zwangeren, barenden, kraamvrouwen
en pasgeborenen
Verplegen van kinderen en jongeren:
–	De zorg voor kinderen en jongeren
–	Zorgsettings
–	Historisch perspectief
–	Het verplegen van kinderen en jongeren

Fase-indeling met beroepsprestaties

De proeve is de optelsom van alle kwalificerende beroepsprestaties
Opmerkingen fase 3
Verdiepende fase met branchespecifieke beroepsprestaties.
Wijzigingen t.o.v. de BP’s in de serie 2010:
• de BP ‘Regie voeren’: de competenties F, K, R, E, V niet opgenomen (niet relevant)
• BP ‘Professionaliseren’: de competenties E en Q niet opgenomen. Al opgenomen in de BP ‘Regie voeren’.
Veranderingen t.o.v. het KD 2010 uitgevoerd in de samenstelling van werkprocessen binnen de BP’s.
Verantwoordingsverslag 2

1.8 Coördineert de zorgverlening
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

H
Q

Assessmentgesprek 2

1.2	Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort
gezondheid en welbevinden
1.9	Evalueert de zorgverlening

F
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