Fase-indeling met beroepsprestaties

1

Verzorgende KD 2011-2012

Fase 1

Score

Ontwikkelingsgericht

Fase

Beroepsprestaties

Werkprocessen KD 2011

Onderwijsmagazijn TM

1.1 Verzamelen van gegevens

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op

Traject V&V
Het zorgplan:
– Oriëntatie op het beroep
– Gegevens verzamelen
Zorgbasisboeken
Het zorgplan vaststellen:
– De zorgbehoefte van een zorgvrager inschatten

1.2 Beginnen met zorg

1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 1:
– Lichamelijke verzorging
– Hygiënisch en ergonomisch verantwoord werken
– Zorg voor de bedden
Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg:
– Helpen bij de persoonlijke verzorging
– Het bed van de zorgvrager verzorgen
Verpleegtechniek in beeld 2
– Basisvaardigheden

1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit

Traject V&V
Verpleegtechnische handelingen:
– Voorbehouden handelingen
Zorgbasisboeken
Verpleegtechnische handelingen:
–	De gevolgen van de wet BIG voor de verzorgende in de
praktijk

Fase-indeling met beroepsprestaties

Fase 1

Score

Ontwikkelingsgericht

Fase

Beroepsprestaties

Werkprocessen KD 2011

Onderwijsmagazijn TM

1.2 Beginnen met zorg

1.5	Begeleidt een zorgvrager

Traject V&V
Begeleiden:
– Persoonlijkheid en gedrag
– Je beroepshouding
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Zorgbasisboeken
Begeleiden van zorgvragers:
–	Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg,
huishouden en wonen
–	De communicatie van de zorgvrager met derden
ondersteunen
1.7	Ondersteunt bij wonen en huishouden

Traject V&V
Huishouden en wonen:
– Zorg voor de woonomgeving
Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij huishouden en wonen:
– De woonomgeving op orde houden
– Zorgen voor een sfeervolle omgeving
–	Zorg voor hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu en
kostenbeheersing

1.8	Geeft voorlichting, advies en instructie

Traject V&V
Voorlichting, advies en instructie:
– Voorlichting, advies en instructie
Zorgbasisboeken
Voorlichting, advies en instructie:
– De betekenis van preventie en gezondheidsvoorlichting
– Primaire preventie toepassen

1.11	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Het zorgplan:
– Evalueren van zorg
Zorgbasisboeken
Het zorgplan vaststellen:
– Informatie over de zorgvraag in samenhang rapporteren
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1.3 Planmatig zorgverlenen 1

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.10	Stemt de zorgverlening af

Traject V&V
Het zorgplan:
– Gegevens verzamelen
– Inschatten van zorgsituaties
– Coördineren van zorg
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Zorg Basisboeken
Het zorgplan vaststellen:
– De zorgbehoefte van een zorgvrager inschatten
– Een individueel zorgplan of zorgleefplan opstellen
De zorgverlening afstemmen en evalueren:
–	Een functionele samenwerkingsrelatie met de zorgvrager
en zijn naasten
– Activiteiten rondom de zorgverlening afstemmen
1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en
wonen

1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.7	Ondersteunt bij huishouden en wonen
1.11	evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Huishouden en wonen:
– Zorg voor de maaltijd 1
– Zorg voor de maaltijd 2
– Kleding, linnengoed, schoeisel
Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij huishouden en wonen:
– Zorg voor de voeding
– Zorg voor kleding linnengoed en schoeisel

1.5 Ondersteunen bij basisbehoeften

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.11	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 1:
– 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
– Ontwikkelingspsychologie
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1.5 Ondersteunen bij basisbehoeften

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.11	Evalueert de zorgverlening

– Communicatie en relatie
– Je beroepshouding
– Zorgverlenen aan anderen
– Helpen bij het omgaan met ziekte of beperking
– Begeleiden van zorgvrager en sociale omgeving
Zorgverlening, organisatie en beroep:
– Plannen
– Overleg en consult
– Overdracht en ontslag
– Samenwerken, knelpunten en werkklimaat
– Werkklimaat
– Zorgcategorieën en zorgsettings
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Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg:
– Helpen bij de persoonlijke verzorging
– Hulp bieden bij de opname van voeding en vocht
– Helpen bij de uitscheiding
– Hulp bieden bij mobiliteitsproblemen
– Het bed van de zorgvrager verzorgen
– Het bewaken van de vitale functies
– Het slaap- en waakritme
Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden deel 1:
– Alle thema’s behorend bij Basiszorg
Begeleiden van zorgvragers:
–	Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg,
huishouden en wonen
–	De communicatie van de zorgvrager met derden
ondersteunen
– Respect tonen voor de zorgvrager
– Functioneel handelen
– Het sociale netwerk begeleiden
De zorgverlening afstemmen en evalueren:
– Plannen van huishoudelijke taken
– Basiszorg plannen
– Een eigen werkplanning maken
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1.5 Ondersteunen bij basisbehoeften

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.11	Evalueert de zorgverlening

–	Een functionele samenwerkingsrelatie met een zorgvrager
en naasten
– Assertief opstellen
– Collegiaal opstellen
– Activiteiten rondom de zorgverlening afstemmen
– Zorgdragen voor het ontslag en de overdracht
– Kenmerken van instellingen en organisaties
Verpleegtechniek in beeld 2
– Basisvaardigheden

De proeve is de optelsom van alle beroepsprestaties
Afsluiting Certificeerbare eenheid 1
Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
1.1	
Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	
Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	
Begeleidt een zorgvrager
1.10	Stemt de zorgverlening af
1.11	Evalueert de zorgverlening
Afsluiting Certificeerbare eenheid 3
Ondersteunen bij huishouden en wonen
1.1	
Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	
Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	
Begeleidt een zorgvrager
1.7	
Ondersteunt bij huishouden en wonen
1.10	Stemt de zorgverlening af
1.11	Evalueert de zorgverlening

D H J K M
E F J R
C D R
E Q
D J M

D H J K M
E F J R
C
L
E
D

D R
R T
Q
J M

Fase-indeling met beroepsprestaties

Opmerkingen fase 1
Generieke beroepsprestaties. De vertaalslag naar de branches komt tot uitdrukking in de typering en de opdrachten.
Wijzigingen t.o.v. de titels van 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 ‘Begeleiden van een groep’ en ‘Hanteren van Communicatieproblemen’ zijn samengevoegd en opgenomen in fase 2 onder de titel ‘Begeleiden van een woongroep’.
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
1.4	Voert partusassistentie uit (alleen kraam)
2.1	Werkt aan deskundigheidsbevordering en
professionalisering

Traject V&V
Verpleegtechnisch handelingen:
– Voorbehouden handelingen
Zorgverlening, organisatie en beroep:
– Ontwikkelen eigen competenties
Zorgbasisboeken
Verpleegtechnische handelingen:
– De gevolgen van de wet BIG voor de verzorgende praktijk
Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg:
– De eigen deskundigheid bevorderen

2.2 Omgaan met lastige
situaties

1.5	
Begeleidt een zorgvrager
1.9	
Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 2:
– Eerste hulp verlenen
Begeleiden:
– Conflicthantering en gedragsproblemen
Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg:
– Adequaat reageren bij ongevallen
Verpleegtechnische handelingen:
– Reanimeren

Kwalificerend

Fase
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2.3 Planmatig zorgverlenen 2

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden

Traject V&V
Het zorgplan:
–	Zorgplan opstellen
–	Evalueren
VVT deel 1:
–	Van intake tot beëindiging zorgverlening
–	Zorgproces in de VVT
Kraamzorg:
–	Het proces van intake tot beëindiging zorgverlening
–	Het zorgproces in de kraamzorg
Gehandicaptenzorg:
–	Van intake tot beëindiging van de hulpverlening
–	Het zorg-en begeleidingsproces
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2.3 Planmatig zorgverlenen 2

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid
en welbevinden

Geestelijke gezondheidszorg:
– Proces van intake tot beëindiging zorgverlening
– Zorgproces in de GGZ
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Zorg Basisboeken
Het zorgplan vaststellen:
– Een individueel zorgplan opstellen
– Een zorgplan evalueren
Verzorgen van mensen met een chronische lichamelijke
aandoening:
–	Het zorgproces in de zorg voor mensen met een
chronische lichamelijke aandoening
Verzorgen van ouderen:
– Het zorgproces in de ouderenzorg
Verzorgen van mensen met een verstandelijke beperking:
–	Het zorgproces in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking
Verzorgen in de geestelijke gezondheidszorg:
– Het zorgproces in de GGZ
Kraamverzorging:
– Het kraamzorgproces
2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden

1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit
1.4	Voert partusassistentie uit (alleen kraam)
1.8	Geeft voorlichting, advies en instructie

Traject V&V
Verpleegtechnische handelingen:
– Uitzetten en toedienen van medicijnen
– Wondverzorging en zwachtelen
– Specifieke zorg bij het urineren
– Specifieke zorg bij de voeding
– Uitscheiding via een stoma en orgaanspoeling
– Zorg voor de ademhaling
– Temperatuurregulatie
– Onderzoek en diagnostiek
Voorlichting, advies en instructie:
– De inhoud van voorlichting, advies en instructie
Kraamzorg:
– Basiszorg bij de bevalling
– Basiszorg bij kraamvrouw en pasgeborene
– Kraamperiode met afwijkend verloop
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2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden

1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit
1.4	Voert partusassistentie uit (alleen kraam)
1.8	Geeft voorlichting, advies en instructie

Zorgbasisboeken
Verpleegtechnische handelingen:
– De zorgvrager met een maagsonde
– De verzorging van een stoma en het spoelen van de darm
– Medicijnen toedienen
– Wondverzorging en compressietherapie
– De verzorging van een tracheostoma en het uitzuigen van
– mond- en keelholte
– De zorgvrager met een blaaskatheter
– Het toedienen van zuurstof
–	Warmte- en koudebehandeling en zorg voor de
lichaamstemperatuur
– Laboratoriummonsters voor diagnostiek
Voorlichting, advies en instructie:
–	Primaire preventie toepassen
Kraamverzorging:
–	De barende uit een niet-westerse cultuur in de
thuissituatie
–	De kraamvrouw thuis na een baring in het ziekenhuis
–	De kraamvrouw na een bevalling met een afwijkend
verloop
Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden, deel 2:
–	Thema Kraamverzorging
Verpleegtechniek in beeld 1
– Verpleegtechnische handelingen

2.5 Begeleiden van een woongroep

1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.6	begeleidt een groep zorgvragers

Traject V&V
Begeleiden:
– Ondersteunen bij samenwonen
– Activeringsdoelen, structureren en invullen van de dag
Zorgbasisboeken
Begeleiden van zorgvragers:
– Een zorgvrager begeleiden
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2.6 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.9	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.11	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 1:
– Eerste hulp verlenen
Begeleiden:
– Ondersteuning bieden bij gedragsproblemen
Het zorgplan:
– Evalueren van de zorg
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Zorgbasisboeken
Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg:
– Adequaat reageren bij ongevallen en onvoorziene situatie
Begeleiden van zorgvragers:
– De zorgvrager begeleiden
Het zorgplan vaststellen:
– Een zorg(leef) plan evalueren
2.7 Begeleiden bij verandering,
pijn en verliesverwerking

1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.9	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.10	stemt de zorgverlening af

Traject V&V
Persoonlijke basiszorg deel 2:
– De laatste levensfase
– Palliatief terminale zorg
Begeleiden:
– Begeleiden bij zingeving/ethiek
Zorgbasisboeken
Begeleiden van zorgvragers:
– Een zorgvrager begeleiden
– Omgaan met ernstig lijden, sterven en rouw

Fase-indeling met beroepsprestaties

De proeve is de optelsom van alle kwalificerende beroepsprestaties in fase 2
Afsluiting Certificeerbare eenheid 2
Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen
1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.3	Voert verpleegtechnische handelingen uit
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.8	Geeft voorlichting, advies en instructie
1.10	Stemt de zorgverlening af
1.11	Evalueert de zorgverlening

D H J K M
E F J R
K L T
C D R
I L
E Q
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 van een woonvorm’ . 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

F R

Assessmentgesprek 1

1.1 Stelt (mede) het zorgplan op
1.5 Begeleidt een zorgvrager

F R
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3.1 Verdiepen in de branche

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.9	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.11	Evalueert de zorgverlening

Traject V&V
VVT deel 1:
–	Oriëntatie op de branche
–	Zorg en begeleiding in de VVT
–	Zorgvragers met infecties en ontstekingen
–	Zorgvragers met dementie
–	Zorgvragers met aandoeningen aan de hersenen
–	Zorgvragers met hart-en vaataandoeningen
–	Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het
spijsverteringskanaal
–	Zorgvragers met diabetes mellitus
–	Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel
–	Zorgvragers met chronische aandoeningen aan de
ademhalingsorganen
VVT deel 2:
–	Oudere zorgvragers met een psychische stoornis
–	Omgaan met complex gedrag en gedragsproblemen
–	Zorgvragers met oncologische aandoeningen
–	Zorgvragers met chronische ziekten aan bloed, beenmerg
en lymfesysteem
Kraamzorg:
–	Oriëntatie op de kraamzorg
–	Ontstaan van de zwangerschap
–	Prenatale zorg
–	Basiszorg bij de bevalling
–	Basiszorg voor kraamvrouw en pasgeborene
–	Zorg voor de kinderen en het huishouden
–	Vruchtbaarheidsproblemen en afwijkingen bij zwangere
en baby
–	Kraamperiode met afwijkend verloop
–	Ontwikkelingen van een kind
Gehandicaptenzorg:
–	Oriëntatie op de gehandicaptenzorg
–	Zorgplan en begeleiding
–	Zorgvragers met een verstandelijke beperking
–	Ondersteunen bij levensloop en bij bijzonder gedrag
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3.1 Verdiepen in de branche

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.9	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.11	Evalueert de zorgverlening

–	Zorgvragers met aandoeningen aan het centraal
zenuwstelsel
–	Zorgvragers met aandoeningen aan het bewegingsstelsel
–	Zorgvragers met een meervoudige beperking
–	Specifieke aandachtsgebieden
Geestelijke gezondheidszorg:
–	Oriëntatie op de GGZ
–	Relatie en begeleiding
–	Psychopathologie: psychotische-, stemmings- en
angststoornissen
–	Psychopathologie: persoonlijkheids-, verslavings- en
psycho-organische stoornissen
–	Omgaan met risicogedrag en zorg voor medicijnen
–	Begeleiden van de woon-en leefsituatie
Zorg Basisboeken
Verzorgen van mensen met een chronisch lichamelijke
aandoening:
–	Oriëntatie op de zorg voor mensen met een chronische
lichamelijke aandoening
–	De zorg voor mensen met een chronische lichamelijke
aandoeningen
–	Contextgebonden zorgverlening
Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden deel 2:
–	Thema: De zorg voor mensen met een chronische
lichamelijke aandoening.
Verzorgen van ouderen:
–	Oriëntatie op de zorg voor ouderen
–	De zorg voor ouderen
–	Contextgebonden zorgverlening
Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden deel 2:
–	Thema: verzorgen van ouderen
Verzorgen van mensen met een verstandelijke beperking:
–	Oriëntatie op de zorgvrager met een verstandelijke
beperking
–	De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
–	Contextgebonden zorgverlening
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3.1 Verdiepen in de branche

1.1	Stelt (mede) het zorgplan op
1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.5	Begeleidt een zorgvrager
1.9	Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties
1.11	Evalueert de zorgverlening

Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden deel 2:
–	Thema: De zorgvrager met een verstandelijke beperking
Verzorgen in de geestelijke gezondheidszorg:
–	Oriëntatie op de zorgcategorie
–	Het verzorgen van mensen met een psychiatrische ziekte
–	Categorieën zorgvragers
Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden deel 2:
–	Thema: Verzorgen in de geestelijke gezondheidszorg
Kraamverzorging:
–	Oriëntatie op de kraamzorg
–	De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen
–	Contextgebonden zorgverlening
Anatomie en ziekteleer voor verzorgendendeel 2:
–	Thema: Kraamverzorging

3.2 Professionaliseren

1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.10	Stemt de zorgverlening af
1.11	Evalueert de zorgverlening
2.1	Werkt aan deskundigheidsbevordering en
professionalisering van het beroep
2.3	Geeft werkbegeleiding

Traject V&V
Zorgverlening, organisatie en beroep
–	Deskundigheidsbevordering
–	Zorgcategorieën en zorgsettings
–	Kaders binnen de zorg
VVT deel 2:
–	VVT in de samenleving
Kraamzorg:
–	Kraamzorg en samenleving
Gehandicaptenzorg:
–	Gehandicaptenzorg en samenleving
Geestelijke gezondheidszorg:
–	GGZ en samenleving
Zorg Basisboeken
Deskundigheid, professionalisering en
kwaliteitszorg:
–	De eigen deskundigheid bevorderen
–	Deskundigheidsbevordering van collega’s
–	Een standpunt innemen over handelswijzen in de
gezondheidszorg
–	Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep
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Kwalificerend
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3.2 Professionaliseren

1.2	Biedt persoonlijke verzorging en observeert
gezondheid en welbevinden
1.10	Stemt de zorgverlening af
1.11	Evalueert de zorgverlening
2.1	Werkt aan deskundigheidsbevordering en
professionalisering van het beroep
2.3	Geeft werkbegeleiding

–	Zorg verlenen binnen kaders
Verzorgen van mensen met een chronische lichamelijke
aandoening:
–	Ontwikkelingen
–	Zorgsettings
–	De rol van de verzorgende in de zorg voor mensen met
een chronische, lichamelijke aandoening
Verzorgen van ouderen:
–	Ontwikkelingen in de ouderenzorg
–	Visie op zorg
–	Zorgsettings
–	De verzorgende in de ouderenzorg
Verzorgen van mensen met een verstandelijke beperking:
–	Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met
verstandelijke beperkingen
–	Visie op de zorg
–	Zorgsettings
–	De verzorgende bij mensen met een verstandelijke
beperking
Verzorgen in de geestelijke gezondheidszorg:
–	Visie op de zorg voor mensen met een psychiatrische
stoornis
–	Juridische aspecten en belangenbehartiging
–	Historisch perspectief
–	Zorgsettings
–	De verzorgende in de ggz
–	Ethiek in de psychiatrie
Kraamverzorging:
–	Ontwikkelingen in de kraamzorg
–	Visie op kraamzorg
–	Verschillende settings in de kraamzorg
–	De verzorgende in de kraamzorg

3.3 Participeren in kwaliteit
van zorg

1.11	Evalueert 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:
–	Kwaliteitszorg
VVT deel 2:
–	Coördinatie, kwaliteitszorg en voorlichting

Fase-indeling met beroepsprestaties

Fase 3

Score

Kwalificerend

Fase

Beroepsprestaties
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3.3 Participeren in kwaliteit
van zorg

1.11	Evalueert de zorgverlening
2.1	Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep
2.2	Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Kraamzorg:
–	Coördinatie, kwaliteitszorg en voorlichting
Gehandicaptenzorg:
–	Coördinatie, kwaliteitszorg en voorlichting
Geestelijke gezondheidszorg:
–	Coördinatie, kwaliteitszorg en voorlichting

16

Zorg Basisboeken
Deskundigheid, professionalisering en
kwaliteitszorg:
–	Voorwaarden voor de te verlenen zorg
–	Verbetering van kwaliteit
–	Voorwaarden voor verandering van kwaliteitszorg
–	Voorwaarden voor een goed werkklimaat
De zorgverlening afstemmen en evalueren:
–	Klachten benutten voor verbetering van kwaliteitszorg
Verzorgen van mensen met een chronische lichamelijke
aandoening:
–	Coördinatie en kwaliteitszorg in de zorg voor mensen met
een chronische lichamelijke aandoening
Verzorgen van ouderen:
–	Coördinatie en kwaliteitszorg
Verzorgen van mensen met een verstandelijke beperking:
–	Coördinatie en kwaliteitszorg
Verzorgen in de geestelijke gezondheidszorg
–	Coördinatie en kwaliteitszorg in de GGZ
Kraamverzorging:
–	Coördinatie en kwaliteitszorg
De proeve is de optelsom van alle kwalificerende beroepsprestaties in fase 3

Opmerkingen fase 3
Verdiepende fase met branchespecifieke beroepsprestaties.
Geen wijzigingen in de titels t.o.v. de BP’s in de serie 2010.
Veranderingen t.o.v. het KD 2010 uitgevoerd in de samenstelling van werkprocessen binnen de BP’s.

Fase-indeling met beroepsprestaties

Verantwoordingsverslag 2

1.10 Stemt de zorgverlening af
2.3 Geeft werkbegeleiding

Q
C

Assessmentgesprek 2

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

F
M
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