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VOORWOORD
“Wie gezond is heeft vele wensen,
wie ziek is maar één wens”
(Auteur onbekend)
Beste student,
in dit blok ga je kennis maken met de praktijk. Je komt in aanraking met echte patiënten en echte
collega’s. Je ervaart hoe het is om te werken in een 24 – uurs zorgsetting.
Je bent op de stageplaats aanwezig op momenten dat je het zorgproces kunt volgen. Dat kan ‘s
avonds, in het weekend en bij uitzondering ook ’s nachts het geval zijn.
Een beetje proeven aan onregelmatige werktijden dus.
Wij wensen je een leerzame en prettige stage!
Het docententeam HBO-V
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PROGRAMMASCHEMA

Ervaringsreflectielijn

BLOK 1.2 V PRAKTIJKLEREN
Leerdoelen/inhoud
- Integratie van behandelde onderwerpen uit de AGZ- in de
praktijk
- Kennismaken met het beroep van verpleegkundige in één van
de drie uitstroomrichtingen
- Maken en uitvoeren van een praktijkleerplan
- Ontwikkelen van de kerncompetenties 1.1, 5.1 en 5.2 tot
niveau 2 van de competentiekaart
- Oriëntatie op de rollen van de hbo-verpleegkundige

Werkvormen
Uitvoering competenties
in de praktijk

Toets
Praktijkleren (80%)

Opdracht Beroepsrollen

Opdracht
Beroepsrollen (20%)

Reflectiebijeenkomsten

Conceptuele leerlijn

Niet van toepassing in deze periode

Beroepsvaardighedenlijn

Observatietechnieken
Uitscheiding 1 en 2
Sociale en communicatieve vaardigheden

Demonstratie en
oefening
Rollenspel

Praktijktoets

Leerlijn persoonlijke
ontwikkeling (SLB)

De ontwikkeling van de kerncompetentie zelfregie staat
centraal.

Individuele- en
groepsbijeenkomsten

Portfolio periode 2

Integrale leerlijn

Niet van toepassing in deze periode
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STP
11

3

Participatie 100%

Participatie 100%
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ALGEMENE INLEIDING
Thematiek

Je gaat tijdens de stage zorg verlenen aan zorgvragers die niet, of niet helemaal meer voor
zichzelf kunnen zorgen. Je verleent niet alleen zorg, maar je zult ook gericht zijn op het
voorkomen van gezondheidsproblemen bij zowel individuen als bij groepen. Je zult merken dat
sommige ervaringen je in verwarring brengen en dat je nog aan het begin van de opleiding staat,
omdat je nog niet veel kent en kunt. Er zullen ook ervaringen zijn, die je een gevoel geven van
tevredenheid en voldoening.
Tijdens deze periode ga je 10 weken stage lopen (voor zowel voltijd- als duaal studenten). Je
bent 4 dagen per week, 8 uur per dag, in de stage-instelling, en je komt 1 dag per week terug op
school. Deze terugkomdag bestaat uit leeractiviteiten die ter ondersteuning van het leren in de
praktijk dienen.
Opbouw
Dit blok bestaat uit de ervaringsreflectieleerlijn, de leerlijn persoonlijke ontwikkeling/slb
en de beroepsvaardighedenlijn. De ervaringsreflectieleerlijn bestaat uit de stage in de
praktijk, en uit de reflectiebijeenkomsten op school. Op school reflecteer je samen met
medestudenten op je handelen in de praktijk met als doel jezelf te ontwikkelen tot
professional.
Daarnaast leer je nieuwe beroepsvaardigheden die ter ondersteuning van je handelen in
de praktijk dienen. De beroepsvaardigheden worden getoetst door middel van een
praktijktoets. In dit blok kun je in totaal 18 ECTs (studiepunten) behalen.
Competenties
In dit blok staan de volgende kerncompetenties centraal:
De rol van zorgverlener (competentie 1.1.):
-

Om de last van ziekte, handicap op sterven te verlichten, verleent de hboverpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg
op maat (Pool, Pool – Tromp, Veltman – van Vugt en Vogel, 2005) .

De rol van beroepsbeoefenaar (competentie 5.1 en 5.2):
-

-

Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die
aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de 21-ste eeuw, vervult de
hbo-verpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het
bevorderen van het beroepsbewustzijn.
Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden
zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hboverpleegkundige actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de
beroepsgroep (Pool et al, 2005).

Deze competenties moet je op niveau 2 behalen. Op het tussen- en eindbeoordelingsformulier zie
je wat niveau 2 inhoudt (Stage – periode 2; Beoordelingsformulieren). Bekijk daarnaast de
competentiekaart die je in jaar 2, 3 en 4 zult gebruiken (Stage – Periode 2).
Het overzicht van alle competenties van de verpleegkundige kun je vinden in de
studiegids en op BlackBoard (Stage – periode 2).
Leeswijzer
Dit blokboek bestaat uit drie onderdelen:
1. De ervaringsreflectieleerlijn
2. De leerlijn persoonlijke ontwikkeling/slb
3. De beroepsvaardighedenleerlijn
4. De toetsing
Blokboek Propedeusestage
2012-2013
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De beoordelingsformulieren van de ervaringsreflectieleerlijn en de extra documenten van
beroepsvaardigenheden staan op BlackBoard (Stage – Periode 2).
Beginvereisten
Om deel te kunnen nemen aan de propedeusestage dien je de practica beroepsvaardigheden van
blok 1 gevolgd te hebben. Mocht je deze hebben gemist, neem dan contact op met je docent.

Blokboek Propedeusestage
2012-2013
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1. ERVARINGSREFLECTIELEERLIJN
Introductie
De ervaringsreflectieleerlijn bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Begeleiding tijdens de stage
Het maken van een praktijkleerplan
Het maken van voorbereidingsopdrachten
Reflectiebijeenkomsten op school

Leerdoelen:
-

-

-

Je kan je voorbereiden op een stage
Je kan benoemen welke punten voor jou relevant zijn bij de voorbereiding op een stage
Je kan een planning maken om je leerproces in de praktijk te coördineren
Je kan activiteiten selecteren die bijdragen aan het ontwikkelen van de rol van
zorgverlener (competentie 1,1) en beroepsbeoefenaar (5.1 en 5.2)
Je kan benoemen wat er van je verwacht wordt tijdens een stage wat betreft,
kennis, vaardigheden en attitude
Je kan contact leggen met zorgvragers en hun naasten
Je kan samenwerken met zorgvragers, hun naasten, en collega’s
Je kan zorg uitvoeren in weinig complexe situatie
Je kan onderdelen van behandelde theorie in de praktijk herkennen
Je kan praktijksituaties analyseren
Je kan reflecteren op je handelen in de praktijk

Blokboek Propedeusestage
2012-2013
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1.1 Begeleiding tijdens de stage
Inleiding
Je krijgt tijdens de stage begeleiding vanuit de opleiding en de zorginstelling. Hierdoor wordt de
integratie tussen theorie en praktijk bevorderd, en het reflecteren op het verpleegkundig handelen
en het leerproces gestimuleerd. Hieronder wordt de begeleiding toegelicht en komen de
onderdelen evaluatie en de bewaking van continuïteit van het leerproces aan de orde.
Begeleiding op school
Op school word je tijdens de reflectiebijeenkomsten begeleid door je studieloopbaanbegeleider.
Tijdens deze bijeenkomsten zal de docent samen met jou en je groepsgenoten aandacht besteden
aan het stagelopen en de ervaringen die je daarbij op doet. Centraal staat de manier waarop je
ervaringen kunt gebruiken bij je groei als professional.
Begeleiding in de instelling
Binnen de instelling krijg je ook een begeleider toegewezen. Dit is een verpleegkundige die
werkzaam is binnen de instelling waar je stage loopt. Vanuit deze positie heeft hij of zij inzicht in
de mogelijkheden voor jou tijdens de stage. In de instelling kun je verschillende ‘soorten’
begeleiders aantreffen. Daarnaast kan het voorkomen dat instellingen de diverse begeleiders
verschillende namen geven. Vaak worden de volgende functies onderscheiden: werkbegeleider
(begeleider bij de directe uitvoering van de zorg), praktijkbegeleider (begeleidt op afstand en is
verantwoordelijk voor de leervoorwaarden op een afdeling) en een praktijk- of
opleidingscoördinator (geeft leiding aan een team van begeleiders en is verantwoordelijk voor het
begeleidingsbeleid van een instelling).
In de onderstaande beschrijving wordt er van uitgegaan dat de begeleider zijn werkzaamheden
verricht in dezelfde setting als jij. De begeleider is je eerste aanspreekpunt bij vragen en
onduidelijkheden. Hij of zij zorgt er op die manier voor dat je kunt werken aan het behalen van je
(persoonlijke) leerdoelen, competenties, en opdrachten.
Tijdens het eerste contact met je stage-instelling krijg je te horen wie je begeleider(s) is (zijn) en
wat ieders verantwoordelijkheden zijn.
Contact stage-instelling en de Haagse Hogeschool
Wanneer er tijdens de stage problemen of vragen zijn neemt je stagebegeleider, na overleg met
jou, contact op met je SLB’er. Vermeld daarom altijd de naam, het telefoonnummer en
emailadres, van je SLB’er op je praktijkleerplan.
Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, kan de SLB’er besluiten ‘derden’ in te schakelen.
De SLB’er neemt in de periode rondom de tussen- en eindevaluatie contact op met de begeleider
in de praktijk. In bijzondere gevallen kan de SLB’er aanwezig zijn bij de (tussen) beoordeling.
Vermeld dus ook de contactgegevens (telefoon, email) van je begeleiders in de praktijk op je
praktijkleerplan.
Evaluatie van de stage
Om als begeleider en student zicht te krijgen op het leerproces is het noodzakelijk regelmatig te
evalueren tijdens de stage. De evaluatiemomenten worden in onderling overleg geregeld en
opgenomen in het praktijkleerplan.
Tijdens de stage heb je minimaal de volgende evaluaties: kennismakingsgesprek, feedback op het
praktijkleerplan, tussenevaluatie en eindevaluatie.
Feedback praktijkleerplan
Ter voorbereiding op je stage maak je een praktijkleerplan. Het concept praktijkleerplan maak je
voordat de stage begint en deze lever je in bij je studieloopbaanbegeleider. Hij of zij beoordeelt
het eerste concept. Je verwerkt de feedback van de docent en levert het aangepaste
praktijkleerplan in bij je begeleider in de praktijk. Het definitieve praktijkleerplan wordt met de
begeleider in de praktijk, aan het eind van week twee, besproken en in de derde stageweek
definitief ingeleverd. Je begeleider in de praktijk beoordeelt dus het definitieve praktijkleerplan.
Het beoordelingsformulier lever je in bij je studieloopbaanbegeleider.
Blokboek Propedeusestage
2012-2013
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Tussenevaluatie
Tijdens de stage zul je regelmatig met jouw begeleider evalueren. Je kunt met je begeleider
afspraken maken wanneer, hoe en hoelang deze evaluatiemomenten zullen zijn. Het is belangrijk
dat je je voorbereidt op elke evaluatie. Maak bijvoorbeeld een agenda, die je uitdeelt aan de
aanwezigen en neem bewijsmateriaal mee ter illustratie van je ontwikkeling.
Halverwege de stage maak je samen met je begeleider de balans op. Je hebt dan een officieel
evaluatiemoment. Hierin wordt vastgesteld hoe ver je bent in de ontwikkeling van de
kerncompetenties behorend bij de rol van zorgverlener en beroepsbeoefenaar. Gebruik hiervoor
het aandachtspuntenformulier. Er wordt een prognose over de beoordeling gegeven en
aandachtspunten en adviezen worden genoteerd. Maak een kopie van het
aandachtspuntenformulier en voeg deze toe aan je portfolio. Lever het origineel binnen 1 week na
de tussenevaluatie in bij je studieloopbaanbegeleider.
De volgende vragen kunnen als richtlijn dienen bij de evaluatiemomenten:
• Op welke wijze werk je aan de deelcompetenties?
• Zijn de opdrachten goed te realiseren?
• Hoe ga je om met mogelijke aandachtspunten, is je leerhouding effectief?
• Waaruit blijkt dat je je voldoende ontwikkelt in (delen van) de competenties (zie
ook gedragscriteria beoordelingsformulier)?
• Hoe werk je met anderen samen?
• In hoeverre kun je de situatie op de stageplek kritisch bekijken, hoe ga je om met
je bevindingen?
• Hoe evalueer/reflecteer je op je handelen?
• Wat is de prognose voor de beoordeling aan het eind van de stage?
Eindevaluatie en beoordeling
In de laatste week van de stage vindt de eindbeoordeling van het functioneren in de praktijk
plaats. Voorafgaand aan het gesprek lever je volgens afspraak het praktijkleerplan in.
Op basis van het praktijkleerplan en de observaties van de begeleiders wordt de eindbeoordeling
bepaald. Tijdens de eindevaluatie wordt met behulp van het eindbeoordelingsformulier
vastgesteld of je leerproces voldoende is geweest.
Alle dublin descriptoren (vakbekwaamheid, samenwerken, oordeelsvorming, effectieve
leerhouding en reflecteren) moeten met een voldoende worden beoordeeld voor een voldoende
eindoordeel. Alle criteria moeten voldoende zijn om deze dublin descriptoren met een voldoende te
kunnen beoordelen. Alleen dan heb je de stage op niveau 2 van de competentiekaart behaald. Zie
voor de gehele competentiekaart BlackBoard (Stage – Periode 2). Deze zul je gebruiken tijdens je
stages in jaar 2, 3 en 4.
De kwalificatie wordt genoteerd op het eindbeoordelingsformulier, waarna deze wordt
ondertekend door de eindverantwoordelijke begeleider en jezelf. Maak een kopie van het gehele
eindbeoordelingsformulier en voeg deze toe aan je portfolio. Lever het origineel binnen 14 dagen
na de eindbeoordeling in bij je studieloopbaanbegeleider.
Wat te doen bij een onvoldoende?
Indien je een onvoldoende beoordeling hebt voor de stage:
− Vraag een schriftelijk advies over inhoud, lengte en wijze van herkansing aan bij je
praktijkbegeleider. Dit advies is door jou en de praktijkbegeleider ondertekend.
− Neem binnen drie dagen na de beoordeling contact op met je SLB-er over het voorstel en trek
samen conclusies voor het vervolg van het praktijkleren.
Wat te doen als je het niet eens bent met de beoordeling van de stage?
− Meld schriftelijk, met vermelding van je argumenten, aan je praktijkopleider dat je het niet eens
bent met de beoordeling en vraag een gesprek aan.
− Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt tussen jou en de praktijkopleider, bespreek je
dit met je docent. Deze kan samen met jou kijken of er voldoende grond aanwezig is om een
bezwaar in te dienen bij de examencommissie (zie studiegids).
Blokboek Propedeusestage
2012-2013
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Herkansing
Wanneer de stage opnieuw wordt uitgevoerd gedurende de hele omvang van de stage is het niet
nodig om deze bij de examencommissie aan te vragen. De herkansing vindt plaats in de
eerstvolgende minorperiode van je jaargroep. Andere voorstellen dien je bij de examencommissie in.

Blokboek Propedeusestage
2012-2013

11
© De Haagse Hogeschool

1.2 Een praktijkleerplan maken
Inleiding
Voor aanvang van de stage schrijf je een praktijkleerplan. In dit praktijkleerplan introduceer je
jezelf. Daarnaast beschrijf je niet alleen waar jij tijdens de komende 10 weken aan gaat werken
maar ook hoe (werkwijze) en wanneer (planning) je dat gaat doen. Je beschrijft dus aan welke
persoonlijke leerdoelen, competenties en deelcompetenties je in de rol van zorgverlener en
beroepsbeoefenaar op niveau 2 gaat werken. Bovendien geef je aan hoe je jezelf wil gaan
ontwikkelen op het gebied van de rol van zorgverlener en beroepsbeoefenaar. Het praktijkleerplan
is dus een hulpmiddel om je leerproces goed te laten verlopen: het maakt je leerproces inzichtelijk
voor jou en voor je begeleiders.
Te gebruiken literatuur
- Dalen, W. van (2009). Integriteit in uitvoering. Groningen: Wolters-Noordhoff.
- Groen, M. (2008). Effectief handelen door reflectie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
- Pool, A., Pool – Tromp, C., Veltman – van Vugt, F., Vogel, S. 2005. Met het oog op de
toekomst. Beroepscompetenties van hbo-verpleegkundigen (negende druk). Utrecht:
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
Daarnaast maak je gebruik van de verplicht aangeschafte boeken, readers en aanbevolen
websites uit het blok AGZ.
Het praktijkleerplan
Tijdens deze stage werk je op verschillende manieren aan het behalen van de competenties in de
rol van zorgverlener en beroepsbeoefenaar op niveau 2. De deelcompetenties werk je uit in je
praktijkplan. Je ontwikkelt je competenties door het verwerken van de feedback die je krijgt op je
functioneren in de praktijk. Hierbij wordt gekeken of je gedrag voldoende elementen bevat van de
gedragscriteria die beschreven staan op het beoordelingsformulier.
Tijdens het AGZ – blok begin je met het maken van een concept praktijkleerplan. Je bespreekt
deze tijdens de lessen SLB, samen met je medestudenten en docent. Op de maandag van week 8
(periode 1!) lever je het concept in bij je SLB – er en krijg je in week 9 feedback. Je verwerkt de
feedback van de docent voordat je het aangepaste concept praktijkleerplan inlevert bij je
begeleiders in de praktijk. Op deze manier kun je bij de start van je stage direct aan je begeleider
duidelijk maken waar je aan wilt werken en op welke wijze. Het definitieve praktijkleerplan lever
je vervolgens in op de maandag van week 3 (periode 2!), bij je praktijkbegeleider. Hij of zij
beoordeelt het praktijkleerplan. Je levert het beoordelingsformulier in bij je
studieloopbaanbegeleider.
Inhoud praktijkleerplan
Het praktijkleerplan bestaat uit de volgende onderdelen:
Een introductie over jezelf (wie ben je, wat is je motivatie, wat zijn je sterke/zwakke
punten, wat verwacht je te leren op de stageplek?)
Het CV dat je in blok 1 hebt gemaakt voor de persoonlijke leerlijn (SLB).
Een actuele SWOT- analyse inclusief een beschrijving van hoe je aan je sterke en zwakke
punten gaat werken tijden de stage.
Je persoonlijke leerdoelen inclusief evaluatiecriteria en acties waarmee je de leerdoelen wilt
behalen. De doelen formuleer je SMART en baseer je op:
• de uitkomsten van de SWOT analyse
• leerdoelen uit het portfolio
• persoonlijke interesses
• beroepsvaardigheden
Formuleer in ieder geval 2 leerdoelen die gerelateerd zijn aan je SWOT.
De uitwerking van de voorbereidende opdrachten A, B, C en D (zie hoofdstuk 1.3). Deze
informatie kun je gedurende de eerste twee weken van je stage verder aanvullen.
Een schematisch overzicht van de activiteiten die je gaat uitvoeren om de deelcompetenties
te behalen: planning, evaluatie en bewijsmateriaal
Planningsschema van de activiteiten die je tijdens je stage gaat uitvoeren
Blokboek Propedeusestage
2012-2013
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-

Bewijsmateriaal van de uitvoering van de activiteiten voor het behalen van de
deelcompetenties

Er staat al een vast format voor het praktijkleerplan op BlackBoard (Stage – Periode 2:
Ervaringsreflectielijn; Praktijkleerplan). Deze kun je zelf verder invullen.
De criteria voor het praktijkleerplan staan vermeld op het ‘Beoordelingsformulier praktijkleerplan’.
Dit formulier vind je op BlackBoard onder Stage - Periode 2: Ervaringsreflectielijn;
Beoordelingsformulieren.
In het praktijkleerplan staat al een schematisch overzicht met alle deelcompetenties en
activiteiten die je in de rol van zorgverlener en beroepsbeoefenaar kunt uitvoeren. Niet alle
activiteiten zul je tijdens deze eerste stage al uit kunnen voeren, omdat deze stage je eerste
kennismaking is met de verpleegkundige beroepsuitoefening in de praktijk. Werk je
planningsschema verder uit volgens de volgende stappen:
Bedenk in periode 1 welke activiteiten en deelcompetenties haalbaar zijn voor jou tijdens je
eerste stage en neem deze op in je concept praktijkleerplan
Inventariseer, eventueel samen met je praktijkbegeleider, tijdens de eerste twee weken van
je stage welke deelcompetenties en de daarbij behorende verpleegkundige activiteiten je
kunt uitvoeren als stagiaire. Denk aan de trainingen beroepsvaardigheden, je beginsituatie,
de uitwerking van de voorbereidingsopdracht en de mogelijkheden op de stageplaats.
Pas eventueel je schematische overzicht in je concept praktijkleerplan aan: verwijder
deelcompetenties en/of activiteiten of voeg ze toe.
Check of je alle deelcompetenties hebt gebruikt die van toepassing zijn op je stageplaats.
Benoem hoe de uitvoering van de verpleegkundige activiteiten moet zijn om de
bijbehorende deelcompetenties te behalen. Gebruik hierbij ook de gedragsbeschrijvingen op
het beoordelingsformulier (o.a. vakbekwaamheid).
Beschrijf wanneer en met wie je de uitvoering van de activiteiten gaat evalueren.
Beschrijf welk bewijsmateriaal je aanlevert voor het behalen van de deelcompetenties en
persoonlijke leerdoelen.
• De ingevulde beoordelingsformulieren (praktijkleerplan, beroepsrollen, tussen- en
eindbeoordeling) dienen als bewijsmateriaal te worden opgenomen in je portfolio.
• Je kunt zelf ook bewijsmateriaal gaan verzamelen voor je praktijkleerplan, denk
bijvoorbeeld aan feedback die je krijgt op een rapportage, het voeren van een
gesprek of het uitvoeren van een verpleegtechnische handeling.
Je levert het concept praktijkleerplan in op de maandag van week 8 (periode 1!) bij je
studieloopbaanbegeleider.
Het definitieve praktijkleerplan lever je in op de maandag van week 3 (periode 2!) bij je
praktijkbegeleider.
Het beoordelingsformulier lever je in bij je studieloopbaanbegeleider.
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1.3 Voorbereidingsopdrachten
Inleiding
Om effectief te kunnen leren tijdens de stage ga je jezelf hierop goed voorbereiden. Dit doe je
door middel van het maken een voorbereidingsopdracht, waarbij je jezelf oriënteert op de
volgende punten:
Wat wordt er van mij verwacht? Welke rol heb ik als stagiaire?
Wat kan ik van de begeleiding verwachten? Hoe ziet de organisatie waar ik stage ga lopen
eruit?
Hoe ziet de afdeling waar mijn stage plaatsvindt eruit?
Welke doelgroep wordt verpleegd op de afdeling waar ik stage loop?
Wat zijn de kenmerken en veelvoorkomende verpleegkundige activiteiten van deze
doelgroep?
De voorbereidingsopdracht helpt je bovenstaande vragen te beantwoorden.
Te gebruiken literatuur
Om de vragen die bij de voorbereidingsopdracht horen te maken, maak je gebruik van de
verplicht aangeschafte boeken, readers, aanbevolen websites uit het blok AGZ en nieuwe
websites die van toepassing zijn op de instelling waar je stage loopt en/of de zorgcategorie
waarmee je te maken krijgt. Verder maak je gebruik van de site SBBL en kun je folders opvragen
bij de instelling.
Voorbereidingsopdracht
De voorbereidingsopdracht bestaat uit 4 delen: A, B, C en D. Voordat je op stage gaat, maak je
alvast onderdeel A. De onderdelen B, C en D worden opgestart voorafgaand aan de stage en
afgerond in de eerste twee weken van de stage. De gehele voorbereidingsopdracht voeg je toe
als onderdeel van je praktijkleerplan.
A: Informatie over de instelling
Voordat je start met je stage is het belangrijk om een beeld te hebben van de setting waarin deze
stage plaatsvindt. Zoek antwoord op de volgende vragen:
- Is het een particuliere of een overheidsinstelling?
- Valt de instelling onder een stichting/koepelorganisatie?
- Welke functie heeft de instelling in deze regio?
- Welke doelgroep kun je verwachten?
- Wat is het doel van de instelling (behandelen, revalideren, wonen, preventie)?
- Wat is de visie van de instelling?
- Hoeveel zorgvragers worden bediend? Hoeveel, bedden, behandelplaatsen, wooneenheden?
- Hoeveel locaties telt de instelling?
- Hoe is de samenstelling van het verplegend personeel (helpenden, verzorgenden,
verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, nurse practitioners)?
Benoem wat jij belangrijk vindt bij het verplegen van de doelgroep van je stageplek (maximaal 2
pagina’s). Als je informatie echt niet kunt vinden, dan kun je je vragen stellen aan je begeleider
tijdens het kennismakingsgesprek.
B: Organisatie van de begeleiding op de praktijkleerplaats
Voor dit onderdeel breng je in kaart hoe de begeleiding op de praktijkleerplaats is georganiseerd.
Verzamel informatie tijdens het kennismakingsgesprek en/of op de eerste dag van de stage.
Punten die hierbij van belang zijn:
- Wie gaat jou begeleiden?
- Wat verwacht de begeleider van jou en wat verwacht jij van de begeleider? (Denk ook aan
hoe je je leerproces zichtbaar maakt voor je begeleiders?)
- Wie wordt op de hoogte gesteld van ziekte of niet kunnen nakomen van afspraken met
betrekking tot het leerproces?
- Wie kan als rolmodel dienen voor jou als hbo-v stagiaire?
Neem de afspraken, die je met je begeleiders hebt gemaakt op in je praktijkleerplan (maximaal 1
pagina).
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C: Algemene oriëntatie op de afdeling
Als je optimaal wilt functioneren op een afdeling, dan is kennis van en inzicht in, de organisatie
van groot belang. Gebruik de eerste twee weken van de stage om informatie uit te zoeken over
de afdeling door het stellen van vragen, informatie op de afdeling te lezen, medewerkers te
observeren en mee te lopen met je begeleider. In sommige instellingen is er een
inwerkprogramma beschikbaar die je hierbij ondersteunen.
De volgende punten zijn van belang om te weten:
- Hoe is de afdeling georganiseerd?
- Welke disciplines zijn er op de afdeling en wat zijn hun taken?
- Welke diensten hebben verpleegkundigen en welke draai jij als stagiaire?
- Hoe ziet de dagindeling eruit (welke werkzaamheden, wanneer, door wie en met welk doel)?
- Hoe is het verpleegdossier opgebouwd (welke ordening, structuur wordt gehanteerd bij het
verpleegplan, hoe vindt verslaglegging plaats)?
- Welke werkprocedures, protocollen en richtlijnen zijn aanwezig en hoe wordt de
actualiteit/kwaliteit hiervan bewaakt?
Inventariseer hierbij punten, die je aanspreken en/of zijn opgevallen, punten die je moeilijk vindt
en twee punten die volgens jou beter of anders kunnen en bespreek deze bevindingen aan het
eind van de eerste twee weken met je begeleider. Bespreek hierbij ook je eigen leerhouding in de
eerste twee weken wat betreft initiatief nemen, vragen stellen en observeren. Maak een verslag
van de resultaten van dit gesprek, laat dit ondertekenen door je begeleider en neem het op in je
praktijkleerplan als kritisch bewijs (Maximaal 1 pagina).
D: Oriëntatie op de zorgcategorie
Tegelijkertijd met het kennismaken met de afdeling, begin je je een beeld te vormen van de
zorgcategorie. Om de zorgvrager goed te kunnen verplegen en begeleiden heb je
achtergrondkennis van ziektebeelden, medische – en verpleegkundige interventies nodig. Verdiep
je hierin op de stageplaats en sla je studieboeken er op na. Vervolgens participeer je in de
zorgverlening.
De volgende informatie is minimaal nodig:
- Kennis van de meest voorkomende ziektebeelden en gezondheidsverstoringen die van belang
zijn voor het observeren en uitvoeren van de zorg aan de toegewezen zorgvragers. Verwerk
dit in een MBZ (Methodische Beschrijving Ziektebeeld).
- Lees dossiers van toegewezen zorgvragers en zoek onbekende begrippen op en vraag
onduidelijkheden na.
- Welke zorg wordt geboden (meest voorkomende verpleegkundige diagnoses en interventies,
verpleegtechnische vaardigheden, communicatieve vaardigheden)?
- Kennis van medicatie toegewezen zorgvrager (werking, bijwerking, observatie)
- Hoe vindt informatie-uitwisseling over de zorgvrager plaats (overdrachtsmomenten, visites,
overleggen)?
- Wat zijn activiteiten van andere disciplines die bij de zorg van de toegewezen zorgvrager
betrokken zijn (onderzoek, therapie, gesprekken, ingrepen, dieetvoorschriften,
behandelvoorschriften)?
Maak een verslag van de verzamelde resultaten en voeg dit toe aan je praktijkleerplan (maximaal
5 pagina’s).
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1.4 Opdracht Beroepsrollen
Tijdens je stage ontwikkel jij je in de rol van zorgverlener en beroepsbeoefenaar. Door middel van
deze oriëntatieopdracht krijg je zicht op de andere rollen en kerncompetenties die de hboverpleegkundige vervult. Vragen over deze opdracht kun je stellen tijdens de ervarings- en
reflectiebijeenkomsten op de terugkomdag. Hieronder wordt beschreven wat je voor deze
opdracht moet doen.
Oriëntatie op de rollen van de hbo-verpleegkundige
De verpleegkundige verleent niet alleen zorg aan vele categorieën zorgvragers, maar past ook
individuele en collectieve preventie toe en geeft informatie, voorlichting en advies aan individuen
en groepen. Dit valt allemaal binnen het domein zorg. Daarnaast opereert de verpleegkundige in
deze domeinen: organisatie van zorg en beroep. De rol van de verpleegkundige als zorgverlener
van zieken, gehandicapten en stervenden is bij vrijwel iedereen bekend. Wat de overige
kerncompetenties en rollen inhouden is veel minder bekend. Tijdens het AGZ – blok heb je je
enigszins verdiept in de rollen van de hbo-verpleegkundige, met name op theoretisch niveau.
Tijdens deze stage ga je je ook meer verdiepen in de praktische uitvoering van de verschillende
rollen en competenties van de hbo-verpleegkundige (regisseur, ontwerper en coach).
De volgende vragen kunnen hierbij behulpzaam zijn:
Welke competenties/rollen (zorgverlener, regisseur, ontwerper, coach,
beroepsbeoefenaar) voert jouw begeleider uit?
Wat zie je haar doen wat volgens jou bij de verschillende competenties hoort? Welke
taken herken je niet?
Houdt zij zich met alle competenties/rollen bezig, of concentreert zij zich op enkele rollen?
Wie voeren dan de overige competenties/rollen of bijbehorende taken uit en hoe doen zij
dat?
Hoe zie je het verpleegproces terug in de praktijk?
Je observeert verpleegkundigen op je stageplek in hun werk en stelt hen vragen over de invulling
van de competenties/rollen. Verzamel deze gegevens en noteer ze (maak eventueel gebruik van
een logboek) en groepeer vervolgens de verzamelde gegevens per competentie/rol (zorgverlener,
regisseur, ontwerper, coach, beroepsbeoefenaar). Maak hierbij onderscheid tussen de taken die je
wel en niet hebt herkend.
Opdracht
Geef per rol aan welke taken/beroepsgedrag van de verpleegkundige je hebt gezien in de
praktijk
Geef per rol aan welke taken/beroepsgedrag van de verpleegkundige je niet hebt gezien in
de praktijk en hoe dat komt
Geef bij de rol van zorgverlener aan hoe jij het verpleegproces terug ziet in de praktijk
Bespreek de verzamelde gegevens (herkende en niet-herkende taken/beroepsgedrag) over
de vijf rollen met je praktijk/werkbegeleider
Maak een verslag van het gesprek met je praktijk/werkbegeleider over de herkende en
niet herkende taken/beroepsgedrag en neem deze op in je eigen verslag
Beschrijf je eigen mening ten aanzien van de herkende en niet herkende
taken/beroepsgedrag
Let op: er is altijd een hbo-v verpleegkundige werkzaam binnen de instelling. Als deze niet op
jouw afdeling werkt, ga dan naar hem of haar op zoek en onderzoek wat zij doet ten aanzien van
de verschillende competenties/rollen.
De criteria voor de opdracht vind je op het beoordelingsformulier opdracht beroepsrollen, welke
op BlackBoard staat (Stage - Periode 2: Ervaringsreflectielijn; Beoordelingsformulieren).
Je levert de opdracht op de maandag van week 5 (periode 2) in bij je docent. Ook lever je het
formulier naar waarheid in, dit formulier heb je laten ondertekenen door je praktijkbegeleider.
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2. LEERLIJN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING/SLB
INLEIDING
Studieloopbaanbegeleiding (SLB), de leerlijn van de persoonlijke ontwikkeling, loopt als een rode
draad door je opleiding en sluit voor jou als Propedeusestudent aan op de uitkomsten van je
digitale intakeassessment. Uiteraard begin je met het kennis maken met elkaar in je
coachingsgroep. Daarnaast wissel je uit wat je motivatie is voor de opleiding tot verpleegkundige,
welk beeld je hebt van het beroep en waarop het gebaseerd is, welke studievaardigheden je al
ontwikkeld hebt en wat je goed of minder goed afgaat. De manier waarop jij het beste leert komt
aan bod en natuurlijk de werkwijze in de coachingsbijeenkomsten.
Misschien is het wennen voor je om na te denken en te praten over je persoonlijke ontwikkeling
en hoe jij je eigen persoonlijke ontwikkeling kan sturen (zelfregie nemen). Het helpt je wanneer je
probeert een open, lerende houding te tonen. Dat betekent dat je bereid bent om kritisch naar
jezelf te kijken, je kwaliteiten te ontwikkelen en je ontwikkelingsproces bespreekbaar te maken.
Je doet dit in een veilige omgeving waarin je de kans krijgt om je te ontwikkelen op een manier
die bij jou past, vanuit de kwaliteiten die je hebt. Daarbij steunen je groepsgenoten je en je coach
(studieloopbaanbegeleider). Het uitgangspunt is dat je zelf op proactieve wijze de
verantwoordelijkheid neemt voor je leerproces.
Voor SLB gaat het erom dat je via een plan dat je opstelt, aan leerdoelen werkt die jou uitdagen
om jezelf verder te ontwikkelen in de richting van de beste verpleegkundige die je in je hebt.
Dat doe je op je eigen manier en vanuit je eigen kwaliteiten.
Er zijn drie manieren waarop je je professionele ontwikkeling zichtbaar kunt maken, afhankelijk
van je leerdoelen en competenties. Je kunt bepaald gedrag (a) demonstreren en je kunt er ook
over (b) rapporteren of (c) communiceren. Zo kun je bijvoorbeeld daadwerkelijk initiatief tonen
(demonstreren) in de groep(en) waarmee je samenwerkt tijdens de coaching. Bovendien kun je er
mondeling en schriftelijk over rapporteren tijdens de coachingsbijeenkomsten en in je
reflectieverslagen.
Daarnaast zijn er ook bepaalde aspecten van functioneren die slechts indirect gedemonstreerd
kunnen worden. Maar je kunt er wel over communiceren. Een voorbeeld hiervan is de manier
waarop je met onzekerheid omgaat. Hier gaat het veelal om denkpatronen en gevoelens die
slechts gedeeltelijk zichtbaar worden in gedrag. Door hierover met anderen te praten en hierop te
reflecteren in een verslag kun je zichtbaar maken hoe dit bij jou werkt.
Specifiek voor de praktijk
Het leren in de praktijk loopt als een rode draad door de gehele opleiding en vormt een belangrijk
onderdeel van de opleiding tot hbo-verpleegkundige. Je leert tijdens de stage de vaardigheden
aan in echte praktijksituaties. Deze leersituatie is nog krachtiger dan een gesimuleerde situatie en
daarom bij uitstek geschikt om de verschillende competenties van de verpleegkundige te
ontwikkelen. Leren in de praktijk is niet identiek aan het leren in een schoolsituatie en vraagt om
een andere aanpak. Je doet niet alleen kennis op door boeken of artikelen te bestuderen, maar
door bijvoorbeeld andere verpleegkundigen te observeren in de praktijksituatie, zelf activiteiten uit
te voeren en vragen te stellen aan collega’s. De manier waarop je je gedraagt, heeft direct effect
op het gedrag van de zorgvrager en op je collega’s. Gedrag dat in een schoolse situatie
gebruikelijk is, kan in de praktijksituatie mogelijk anders beoordeeld worden, omdat niet het leren,
maar het verplegen prioriteit heeft op de praktijkleerplaats.
Je laat tijdens de stage zien dat je niet alleen over kennis en vaardigheden beschikt, maar ook dat
je deze kunt toepassen in de praktijk. Om hieraan te kunnen voldoen is het nodig dat je
voorafgaand aan de stage weet welke leeractiviteiten je dient uit te voeren, wat er van je
verwacht wordt als hbo-v stagiair en dat je een planning maakt om de beroepscompetenties te
ontwikkelen.
Tijdens de stage kijk je samen met je medestudenten en met je docent terug op de wijze waarop
je het verpleegkundig handelen ontwikkelt in de praktijk. Het gaat dus om een effectieve
leerhouding en adequate reflectie.
Je maakt gebruik van alle opgedane kennis en vaardigheden van alle leerlijnen uit het AGZ –
blok. Soms is het nodig om deze kennis te vertalen naar de specifieke situatie waar jij nu mee te
maken hebt.
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Tijdens je stage kom je veel verschillende verpleegsituaties tegen waar je op dat moment van
leert, maar waar je achteraf ook nog veel van kunt leren. Je kunt tevreden zijn over je rol daarin,
maar er kunnen zich ook situaties voordoen waar je geen raad mee weet of waar je twijfels over
hebt.
Belangrijk is om terug te kijken naar praktijksituaties en te analyseren wat er gebeurde. Naar
aanleiding daarvan kun je met de groep bekijken waarom je tevreden was en/of welke
mogelijkheden er zijn om het een volgende keer anders te doen. De bijeenkomsten in de
ervarings- en reflectieleerlijn ondersteunen dus je leren in de praktijk.
PERSOONLIJK PROFESSIONEEL PROFIEL (PPP)
Het uitgangspunt voor de omschrijving van professionaliteit en professioneel handelen is als volgt
verwoord:
‘Professioneel gedrag is observeerbaar gedrag waarin de waarden en normen van de
beroepsuitoefening zichtbaar zijn. Het komt tot uitdrukking in woord, gedrag en uiterlijk en is van
groot belang voor het basisvertrouwen dat een patiënt in een beroepsbeoefenaar moet kunnen
stellen. Binnen professioneel gedrag worden drie dimensies onderscheiden, te weten: omgaan
met beroep en (studie)werk, omgaan met anderen en omgaan met zichzelf’.
Deze drie dimensies accentueren gedragingen die zich richten op een kwalitatief hoogwaardige
hulpverlening, een constructieve samenwerking (met de patiënt en andere professionals die bij de
hulpverlening betrokken zijn) en de ontwikkeling op langere termijn (‘lifelong learning’). Daarmee
vormen zij het persoonlijk professioneel profiel van de verpleegkundige.
INHOUD/WERKWIJZE
Competenties
In de SLB ga je aan het werk met het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt om
professioneel te kunnen functioneren als verpleegkundige. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is
reflectie, dat wil zeggen dat je stilstaat bij je eigen handelen en dit kritisch onderzoekt.
Vervolgens ga je experimenteren met nieuw gedrag. De SLB is er om meer uit jezelf te halen, om
uiteindelijk de beste verpleegkundige te worden die je in je hebt.
Coach (studieloopbaanbegeleider)
Tijdens elk leerjaar heb je een coach die zowel de groep waarin je wordt ingedeeld als jou
persoonlijk begeleidt gedurende deze periode. De coach begeleidt jou als student, maar ook het
groepsproces. Een groot deel van vragen of problemen die je tegenkomt in de loop van je studie
kan je in coachingsbijeenkomsten bespreken. Soms is het nodig om een individuele afspraak met
je coach te maken.
Coachingsbijeenkomsten
Je wordt ingedeeld in een coachingsgroep van 8 studenten uit je klas. Eén keer per twee weken
heb je een coachingsbijeenkomst van 4 lesuren waarin je met je medestudenten stil staat bij je
persoonlijke professionele ontwikkeling en het groepsproces. Op basis van intervisie wordt elke
bijeenkomst ingericht. Dit is een methode waarin je met elkaar op een gestructureerde manier
praat en nadenkt over vragen en problemen tijdens je studie (p.12).
Doel hiervan is het leren van je ervaringen om zodoende je persoonlijk professionele ontwikkeling
te bevorderen. Als er tussentijds problemen zijn bespreek je deze met elkaar.
Onderwerpen
Binnen het onderwijs van de opleiding wordt veel nadruk gelegd op groepswerk, omdat
samenwerken een belangrijke vaardigheid is van verpleegkundigen. Daarom zal het groepsproces
elke keer aan bod komen als leerinhoud, waarin communicatie en feedback een centrale rol
spelen. Daarnaast brengen jullie je eigen verhalen met leervragen in.
COMPETENTIES
De verpleegkundige beroepscompetenties zijn leidend voor de invulling en formulering van je
leerdoelen. Je wilt bijvoorbeeld leren om een empathische houding aan te nemen of je wilt leren
hoe jij je eigen grenzen bewaakt. Aan het eind van het blok stel je via de competentiekaart vast
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hoever je bent met je competenties. Op basis hiervan bepaal je waar je in het volgende blok mee
verder gaat. Uiteraard ga je dat dan weer verbinden met de nieuwe verwachtingen uit het
komende blok ten aanzien van je competenties.
Tweewekelijkse reflectieverslagen
Naar aanleiding van elke coachingsbijeenkomst maak je een individueel reflectieverslag, dat je
steeds uiterlijk twee werkdagen voor de volgende coachingsbijeenkomst inlevert bij je coach en
groepsgenoten.
Gebruik bij het schrijven van het reflectieverslag de volgende aandachtspunten:
- Hoe ben je de afgelopen weken met je leerdoelen bezig geweest?
- Wat is er de afgelopen weken gebeurd dat van belang is voor jouw persoonlijke
professionele ontwikkeling?
- Welke betekenis heeft wat er gezegd wordt/gebeurd is voor jou?
- Welke betekenis heeft de behandelde theorie/literatuur voor jou?
Selecteer die dingen die voor jou persoonlijk van betekenis zijn en geef die zoveel mogelijk
kernachtig weer. Het verslag dient over jezelf te gaan, niet over je groepsgenoten.
Uiteraard mag je je groepsgenoten wel noemen, maar het is de bedoeling dat je reflecteert op je
eigen functioneren. Houd voor het verslag een lengte aan van 1 à 2 A4’tjes. Aan het begin van
elke intervisie komen de verslagen aan de orde. Om zicht te houden op je ontwikkelingsproces in
de loop van je studie is het belangrijk om een portfolio aan te leggen waarin je al je verslagen en
andere documenten met betrekking tot de SLB bewaart.
Procesverslagen
Naast de individuele reflectieverslagen schrijft je in tweetallen om de beurt een procesverslag,
waarin je het groepsproces beschrijft. Dit doe je vanuit jouw perspectief, zoals jij het
groepsproces ervaart. Het gaat dus niet om de waarheid over het groepsproces (die bestaat
namelijk niet…..), maar om jouw waarneming van dit proces.
Aandachtspunten hierbij zijn:
- Hoe gaan jullie als groep te werk?
- Hoe gaan jullie om met afspraken?
- Wat is ieders rol en bijdrage in de groep?
- Hoe verloopt de samenwerking?
- Wat belemmert/bevordert de samenwerking?
- Hoe gaan jullie hiermee om?
Evenals voor het individuele reflectieverslag, geldt voor het procesverslag dat je die dingen die
voor jou van betekenis zijn kernachtig weergeeft. Het procesverslag wordt samen met het
individuele verslag ingeleverd, dat wil zeggen uiterlijk twee werkdagen voor de volgende
coachingsbijeenkomst, zowel bij je coach als bij je groepsgenoten. Jullie maken als groep
afspraken over wie wanneer het procesverslag schrijft.
Voorbereiding
Ter voorbereiding op elke coachingsbijeenkomst bestudeer je elkaars reflectie- en
procesverslagen. Bij beiden noteer je dingen die je opvallen en waar je op wilt reageren.
Bovendien ga je na wat je in de bijeenkomst wilt inbrengen. Het kan zijn dat je hierover al hebt
geschreven in je reflectieverslag, maar misschien is er iets anders dat je bezighoudt en dat je zou
willen inbrengen.
Condities
Tijdens de eerste coachingsbijeenkomst zal de coach met de groep afspraken maken over de
manier van werken en omgaan met elkaar. Ten aanzien van het hele coachingstraject geldt dat
wederzijds vertrouwen, respect en veiligheid essentiële voorwaarden zijn. Een absolute
voorwaarde is dat alles wat in de coachingsbijeenkomsten wordt besproken, vertrouwelijk blijft
en niet aan anderen wordt doorverteld. Dit betekent dat ook de coaches de informatie uit
gesprekken en verslagen vertrouwelijk behandelen.
Organisatie van de coaching
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Je hebt steeds één keer per twee weken een coachingsbijeenkomst van vier lesuren, begeleid
door je coach. Voor sommige groepen is dit in de oneven weken en voor sommige groepen in de
even weken. De vierde en laatste bijeenkomst van een blok staat in het teken van de evaluatie en
beoordeling van je leerproces.
TOETSING
Bij de beoordeling van je leerontwikkeling wordt gelet op wat je demonstreert, rapporteert en
communiceert met betrekking tot je persoonlijk professionele ontwikkeling.
Onderdelen toetsing:
1) Actieve participatie (100%)
2) Een presentatie eind blok 2 en blok 4, aan je coach en coachgroep
3) Portfolio met daarin:
• de competentiekaart (door student zelf en door de SLB-er in te vullen)
• minimaal 3 persoonlijke leerdoelen (SMART) aan de hand van de Dublindescriptoren
leerdoelen (wat ga ik doen, hoe ga ik dat doen en hoe ga ik dat bewijzen, wat is mijn
eindniveau)
• bewijzen (meerdere bronnen)
• reflectieverslagen (3 individueel en 1 groepsverslag)
• eindverslag na elk blok
Eindverslag
Na de derde coachingsbijeenkomst schrijf je een eindverslag, waarbij je antwoord geeft op de
volgende vragen:
1) Wat heb je ontdekt over je leerstijl? Hoe heb jij je hierin ontwikkeld?
2) Wat heb je geleerd over de verschillende onderwerpen die binnen de SLB aan de orde zijn
geweest? Het gaat hierbij niet om algemeenheden, maar om dingen die voor jou
persoonlijk van belang zijn. Betrek hierbij gelezen literatuur of uitgevoerde oefeningen.
Het is niet de bedoeling dat je daar samenvattingen van geeft, maar dat je de
onderwerpen op jezelf betrekt.
3) Welke (kern) kwaliteiten van jou zijn naar voren gekomen? En hoe?
4) Welke betekenis heeft datgene, wat je in de afgelopen periode in de opleiding geleerd
hebt, voor jou? Hoe zie je jezelf als toekomstig verpleegkundige?
5) Wat waren je leerdoelen? Hoe heb je hieraan gewerkt?
6) Wat zijn je leerdoelen voor de volgende periode? Waarom deze? Hoe ga je daar concreet
en stapsgewijs aan werken?
7) Hoe heb je de coachingsbijeenkomsten ervaren?
Invullen competentiekaart
Je vult je behaalde niveaus op de competentiekaart in en geeft aan waarom je deze op deze wijze
ingevuld hebt. Je coach vult ook een competentiekaart voor jou in. Tijdens de laatste
bijeenkomst worden beide competentiekaarten met elkaar vergeleken. Het eindverslag plus de
ingevulde competentiekaart worden uiterlijk drie werkdagen voor de laatste
coachingsbijeenkomst ingeleverd bij je groepsgenoten en je coach.
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WEEK 1

Act. 1.2
Duur:
Werkvorm:

4 SBU D+
Werkcollege Groep A

WEEK 2
Act. 2.1
Duur:
Werkvorm:

4 SBU D+
Werkcollege Groep B

WEEK 3
Act. 3.1
Duur:
Werkvorm:

4 SBU D+
Werkcollege Groep A

WEEK 4
Act. 4.1
Duur:
Werkvorm:

4 SBU D+
Werkcollege Groep B

WEEK 5
Act. 5.1
Duur:
Werkvorm:

4 SBU D+
Werkcollege Groep A

WEEK 6
Act. 6.1
Duur:
Werkvorm:

4 SBU D+
Werkcollege Groep B

WEEK 7

Act. 7.1
Duur:
Werkvorm:

4 SBU D+
Werkcollege Groep A

WEEK 8
Act. 8.1
Duur:
Werkvorm:

4 SBU D+
Werkcollege Groep B
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3. BEROEPSVAARDIGHEDENLEERLIJN
Introductie
In dit blok staan de psychiatrische zorgvrager en de zorgvrager met een verstandelijke beperking
centraal binnen de verschillende casussen. De twee zorgcategorieën hebben met elkaar gemeen
dat het accent in de verpleegkundige zorg ligt op het vormgeven van het dagelijkse leven. Als je
stage loopt maak je dus kennis met deze categorie zorgvragers op school en in de praktijk.
Tijdens de trainingen beroepsvaardigheden word je voorbereid op de verschillende vaardigheden
die je als verpleegkundige moet kunnen toepassen in de verpleegsituaties binnen de GGZ. Ook
als je stage loopt in de AGZ heb je deze vaardigheden nodig.
De opzet en uitwerking van de verschillende trainingen zullen in periode 2 gelijk zijn aan die van
blok1.
Tijdens het tweede blok ligt voor de beroepsvaardigheden de nadruk op de basisvaardigheden:
contact maken, bejegening, omgaan met weerstanden, het geven van instructies en voorlichting,
observatietechnieken en uitscheiding. Deze vaardigheden zijn gericht op de psychiatrische
zorgvrager en de zorgvrager met een verstandelijke handicap.
In dit blok ga je door met je leerdossier voor de beroepsvaardigheden. Neem je persoonlijke
leerdoelen die je in blok 1 hebt opgesteld hierin mee. Blok 2 wordt afgesloten met een
praktijktoets waarin aan de hand van een casus de vaardigheden van blok 1 en 2 getoetst
worden. De integratie van communicatieve en verpleegtechnische vaardigheden demonstreer je
bij een ‘echte’ simulatiepatiënt. Ook laat je natuurlijk zien dat je genoeg kennis hebt om de
patiënt goed te kunnen instrueren, motiveren of voorlichten! De criterialijsten voor de
verschillende handelingen, en een voorbeeld casus, staan op BlackBoard (Stage – periode 2:
Beroepsvaardighedenleerlijn - VEVA; Beoordelingsformulieren).
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Programmaschema

Blok 2
BV training 1

VEVA 5
COVA 5

BV training 2

VEVA 6
COVA 6

BV training 3

VEVA 7
COVA 7

BV training 4

Thema
Uitscheiding 1
(klysma toedienen en hulp bij
toiletgang)
Omgaan met weerstanden
Observatietechnieken
(bloeddruk, pols, ademhaling en
temperatuur)
Omgaan met emoties
Uitscheiding 2
(condoomkatheter en
incontinentiemateriaal)
Instructie & voorlichting geven

VEVA 8

Uitscheiding 3
(stomazorg)

COVA 8

Responsietraining of
Agressietraining?

Ondersteunend thema
Omgaan met weerstanden
Uitscheiding 1
(klysma toedienen en hulp bij
toiletgang)
Omgaan met emoties
Observatietechnieken
(bloeddruk, pols, ademhaling,
temperatuur)
Instructie & voorlichting geven
Uitscheiding 2
(condoomkatheter,
incontinentiemateriaal en
stomazorg)

Praktijktoets van periode 1 en 2
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BV Training 1
Inleiding
In deze eerste BV-training staan de volgende vaardigheden (verpleegtechnische en
communicatieve) centraal: een klysma toedienen, helpen bij de toiletgang en het omgaan met
weerstanden.
Te gebruiken literatuur
Boeken:
- Brunklaus O. (2008). Interactieve vaardigheden voor verpleegkundigen. Amsterdam:
Pearse Education.
- Emmens, G., Meulen van der S. (2006). Basisboek verpleegkundige gespreksvoering.
Baarn: HB-uitgevers.
- Eycken, van der W.,en R. Van Deth. (2004). Psychiatrie. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
- Smith, S.F., Duell, D.F., Martin, B.C. (2011). Verpleegkundige Vaardigheden Deel 1.
Amsterdam: Pearson Education Benelux
Casus dhr. Witteveen
Dhr. Witteveen is opgenomen in het regionaal psychiatrisch centrum Woerden (RCPW).
Hij is 77 jaar oud en is opgenomen met schizofrene klachten. Dhr. Witteveen is
weduwnaar, zijn vrouw is 3 jaar geleden overleden. Hij heeft 5 kinderen die allen een
eigen gezin hebben. De kinderen komen wel regelmatig bij hun vader langs, maar kunnen
niet veel mantelzorg bieden. Vandaar dat dhr. Witteveen sinds een paar maanden in zorg
was bij de thuiszorg. Dhr. Witteveen verwaarloosde zichzelf. Hij at niet goed meer,
waste zich niet meer. Hij liep ’s nachts over straat. De verpleegkundigen helpen dhr.
Witteveen met wassen, aankleden, de maaltijden, medicijnen innemen en overige
handelingen ten aanzien van ADL. Ook houden ze in de gaten hoe het met dhr. gaat. De
laatste weken ging het steeds slechter. Hij begon nog slechter voor zichzelf te zorgen.
De communicatie met de verpleegkundigen werd steeds moeizamer, hij kon vanuit het
niets kwaad worden en hij leek wel te praten met mensen die er niet zijn. Na overleg is
dhr. toen opgenomen in het RPCW.
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VEVA 5 Uitscheiding 1
(Een klysma toedienen en helpen bij de toiletgang)
Trainingsdoelen
De student kan vanuit de casusgegevens:
- een klysma toedienen;
- hulp bieden bij de toiletgang bij zowel ambulante als bedlegerige zorgvragers
Act. 1.1
Duur:
2 SBU DWerkvorm:
Zelfstudie
Net als bij het wassen van een zorgvrager, kun je bij het helpen van een zorgvrager met zijn/haar
uitscheiding ervaren dat verplegen soms betekent: het overschrijden van de normale
communicatiezone. Je komt letterlijk en figuurlijk erg dicht bij de ander. De toiletgang is een privé
aangelegenheid, veel mensen hebben er moeite mee om hier openlijk over te praten. Veel mensen
ervaren dan ook een gevoel van schaamte als zij hierbij hulp moeten krijgen. Het
uitscheidingspatroon kan onder invloed van allerlei factoren veranderen. Je herkent misschien zelf
wel dat jouw stoelgang verandert als je op vakantie bent of bij een verandering van je
dieetpatroon.
Voorbereiding thuis
1. Bestudeer Hoofdstuk 12 en 14 uit Verpleegkundige Vaardigheden deel 1:
i.
Lees 12.1, 12.3, 14.1 tot en met 14.4.3, 14.5 en 14.6
ii.
Lees de hoofdstukbijlages ‘Gerontologische aandachtspunten’ en
‘Bevoegdheid en overdracht’ van Hoofdstuk 12 en 14
iii.
Maak de kritische beroepssituatie 2 en vraag 3 van de oefentoets uit
Hoofdstuk 12
iv.
Beantwoord vraag 3, 4 en 5 van de oefentoets uit Hoofdstuk 14
De gevonden informatie kun je ook gebruiken voor het beantwoorden van de
vragen bij punt 2.
2. Beantwoord de volgende vragen:
Hoe ziet een normaal defecatiepatroon eruit?
Waardoor kunnen er afwijkingen in het defecatiepatroon ontstaan?
Welke verpleegkundige diagnoses kun je stellen t.a.v. defecatie?
Welke verpleegkundige interventies zijn er t.a.v. defecatie?
Wat is een klysma, wat is het doel, en hoe werkt het?
Welke soorten klysma’s zijn er en waarvoor worden ze toegediend?
Hoe doen je een klysma toe: wat zijn de verpleegkundige
aandachtspunten voor, tijdens en daarna?
Op welke zij moet de zorgvrager liggen tijdens toediening van een klysma
en waarom?
Welke complicaties kunnen er optreden en hoe handel je?
Waar houd je rekening mee bij het toedienen van een klysma t.a.v. de
gevoelens van de zorgvrager?
Wat zijn de verpleegkundige aandachtspunten bij het geven van een po in
bed na toediening van een klysma?
Wat is een faeceskweek en waarom wordt deze afgenomen?
Wat zijn de verpleegkundige aandachtspunten bij het afnemen van een
faeceskweek bij verschillende leeftijdscategorieën?
Neem je antwoorden uitgewerkt mee naar de les.
Voorbereiding in de praktijk
3. Verzamel protocollen op je stageplek over het geven van een po op bed en het
toedienen van een klysma (rectale laxans). Als er geen protocollen zijn vraag dan
aan je collega’s hoe zij deze handelingen uitvoeren en schrijf dit op.
4. Zoek uit of deze handelingen op je stageplek worden uitgevoerd, observeer je
collega’s als ze de handeling uitvoeren, en schrijf je ervaringen op.
Neem je resultaten mee naar de les.
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Act. 1.2
Duur:
3 SBU D+
Werkvorm:
Begeleide training (D+)
- De vragen die jullie meenemen naar de training worden besproken
- De theoretische voorbereiding van deze training wordt besproken
- De antwoorden op de oefentoets worden besproken
- De docent geeft een demonstratie van de vaardigheid
- In drietallen worden de vaardigheden geoefend
- De training wordt geëvalueerd
Act. 1.3
Duur:
1 SBU DWerkvorm:
Onbegeleide training
Ga verder met het oefenen van de geleerde vaardigheden in je studiegroep. Doe dit aan de hand
van onderstaand rollenspel. Zorg dat iedereen de vaardigheden oefent. Vervul allen afwisselend
de rol van verpleegkundige, patiënt en observator.
Rollenspel 1
Rol dhr. Witteveen
U bent opgenomen in het RPCW. Naast uw psychische klachten voelt u zich lichamelijk ook
niet lekker. U heeft erge buikpijn en erg veel last van brandend maagzuur. Ondanks dat u
veel aandrang heeft, heeft u al 4 dagen geen ontlasting gehad.
De verpleegkundigen hebben de klachten in de gaten en willen u een klysma geven. U zit
hier niet op te wachten.
Rol verpleegkundige
Het is je opgevallen dat dhr. Witteveen buikpijn heeft en bij navraag blijkt hij al 4 dagen
geen ontlasting gehad te hebben. Je hoort hem ook steeds klagen over brandend maagzuur,
hoofdpijn en moeheid. Na overleg met de psychiater wordt besloten dat je dhr. Witteveen
een klysma gaat geven en wat ontlasting opvangt en voor onderzoek wegbrengt. De
psychiater vermoedt dat dhr. Witteveen last heeft van het ‘prikkelbare darm syndroom’. Je
weet dat dhr. Witteveen geen zin heeft in de klysma en te moe is om uit bed te komen. Je
gaat dhr. Witteveen ervan overtuigen dat het noodzakelijk is en je besluit om de po binnen
handbereik te zetten zodat dhr. Witteveen niet naar het toilet hoeft te lopen. Je bent bang
dat hij dat niet zal doen en dan zijn bed straks onder zit. Je gaat dhr. Witteveen nu een
klysma toedienen, je helpt hem op de po en je neemt een faeceskweek (het opvangen van
ontlasting voor onderzoek), vult de juiste formulieren in en brengt het weg.
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COVA 5 Omgaan met weerstanden
Trainingsdoelen
De student erkent dat weerstand een (gezond) onderdeel van het gedrag van verpleegkundigen
en patiënten is en daarin een belangrijke functie heeft.
De student kan:
- twee omschrijvingen van weerstand uit de literatuur weergeven
- uitleggen wat kenmerken en functies van weerstanden zijn
- signalen van weerstand herkennen bij zichzelf en de betekenis hiervan uitleggen
- zich een houding geven ten aanzien van eigen en andermans weerstand.
De student kan vanuit de casusgegevens:
- zich verplaatsen in de patiënt door respect te tonen voor zijn/ haar gedrag
- oefenen met het omgaan van weerstanden op basis van kennis en eigen attitude
- laten zien welk effect een adequate reactie van de verpleegkundige op weerstand en
bijbehorende gedragingen kan hebben op zowel de patiënt als de verpleegkundige en hun
onderlinge relatie.
Act. 1.1
Duur:
2 SBU DWerkvorm:
Zelfstudie
- Zoek in literatuurbronnen naar definities van weerstand en maak gebruik van de
documenten op BlackBoard (Stage – Periode 2: Beroepsvaardighedenleerlijn; COVA)
- Kies een definitie die je het meest aanspreekt en noteer deze op papier.
- Geef voorbeelden van je eigen weerstanden en hoe je daar dan op reageert.
- Welke uitingen (in gedrag) van weerstand spelen volgens jou een rol bij dhr.
Witteveen?
- Bereid je voor op het gesprek in de verpleegsituatie met dhr. Witteveen door van
- tevoren te bedenken hoe je om wilt gaan met deze weerstanden.
- Formuleer observatiepunten voor het rollenspel.
Act. 1.2
Duur:
3 SBU D+
Werkvorm:
Begeleide training
- Minimaal 1 videobandje wordt bekeken en van feedback voorzien.
- Jullie gevonden antwoorden op weerstand worden besproken.
- Jullie eigen ervaringen met weerstand in de praktijk (stage) worden in een kader (van
gedragsvormen) geplaatst.
- Ervaringen met weerstand gerelateerd aan ervaringen van de projectgroep studenten
worden besproken
- Daarna wordt theoretisch op de situatie van dhr. Witteveen ingegaan.
- Vervolgens vindt het gesprek tussen de verpleegkundige en dhr. Witteveen plaats aan de
hand van observatiepunten.
- Het rollenspel wordt nabesproken.
- Evaluatie: met welke leerdoelen ga je oefenen in de onbegeleide training?
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Rollenspel 1
Rol dhr. Witteveen
U heeft problemen met uw ontlasting en het is tot op heden nog niet gelukt. U bent nu al 5
dagen niet naar het toilet geweest. De verpleegkundige heeft in overleg met de dokter een
klysma voorgesteld. Het idee alleen al! U moet er niet aan denken! Onbewust hebt u besloten
niet mee te werken aan het plan van de verpleegkundige en de dokter.
Rol verpleegkundige:
De verpleegkundige heeft onlangs een gesprek gehad met dhr. Witteveen om hem een
klysma te geven vanwege problemen met de stoelgang. In eerste instantie liet dhr. Witteveen
zich niet overtuigen maar na serieus geluisterd te hebben en uitleg gegeven te hebben heeft
dhr. toegestemd in het gebruik ervan. Je bent stagiaire en je hebt de opdracht gekregen dhr.
Witteveen het klysma te geven. Als je bij hem komt wil hij er niets meer van weten! Hij
peinst er niet over. Je zult dhr. Witteveen moeten overtuigen om toch het klysma te krijgen.
Je gaat met hem in gesprek om uit te vinden wat het probleem is en waarom hij zoveel
moeite heeft met de voorgestelde behandeling.
Act. 1.3
Duur:
1 SBU DWerkvorm:
Onbegeleide training
Groepsopdracht.
Jullie oefenen nogmaals het gesprek met dhr. Witteveen en nemen dit op met de videocamera.
Per studiegroepje speel je de situatie net zo vaak uit totdat iedereen een keer verpleegkundige is
geweest en je bekijkt de resultaten. Kijk eerst zelf je videobandje na en laat het daarna zien aan
een medestudent.
Stel je daarbij de volgende vragen:
- Waar ben je je bewust van geworden?
- Welke weerstanden herken je en hoe ben je daarmee omgegaan?
- Wat vond je moeilijk en hoe kwam dat?
- Wat ging goed en waardoor kwam dat?
- Hoe zou je het liefst om willen gaan met weerstanden?
- Wat heb je daar voor nodig?
- Welke leerdoelen komen hieruit voort en hoe ga je dat aanpakken?
- Vergelijk je eigen uitkomst met die van je medestudent en trek conclusies.
Gebruik de uitkomsten voor je leerdossier en lever je bandje in bij je COVA-docent bij de volgende
COVA-training.
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BV- training 2
Inleiding
In deze BV-training staan observatietechnieken (bloeddruk, pols, ademhaling, temperatuur) en het
omgaan met emoties centraal.
Te gebruiken literatuur
Boeken:
- Brunklaus O. (2008). Interactieve vaardigheden voor verpleegkundigen. Amsterdam:
Pearse Education.
- Emmens, G., Meulen van der S. (2006). Basisboek verpleegkundige gespreksvoering.
Baarn: HB-uitgevers.
- Smith, S.F., Duell, D.F., Martin, B.C. (2011). Verpleegkundige Vaardigheden Deel 1.
Amsterdam: Pearson Education Benelux
Casus mevrouw Touzanni
Mevrouw Touzanni (48 jaar) is van Marokkaanse afkomst en is opgenomen op de gesloten
afdeling van de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis). Mevrouw is in
Marokko geboren en woont sinds 20 jaar in Nederland. De Nederlandse taal beheerst zij
redelijk.
Mevrouw zit in de overgang en voelt zich de laatste maanden lusteloos, is snel vermoeid,
slaapt slecht en heeft verminderde eetlust. De psychiater denkt aan een unipolaire
depressie.
De behandeling van mevrouw bestaat voornamelijk uit medicamenteuze therapie en het
geven van ondersteuning bij haar zelfzorgactiviteiten.
Op de afdeling ligt mevrouw het liefst de hele dag op bed. Ze moet voortdurend
aangespoord worden om zich te verzorgen, te eten, drinken en haar medicatie op tijd in te
nemen. Ze reageert boos als de verpleegkundige haar daarbij wil helpen.
Uit zichzelf zoekt ze geen contact met medepatiënten of met verpleegkundigen. Als ze
aangesproken wordt, geeft ze aan met rust gelaten te willen worden.
Ze neemt alles erg “zwaar” op. Het heeft toch allemaal geen zin meer. Ze eet weinig. Sinds
haar opname is ze 1,5 kg afgevallen. Na enige aansporing is ze te bewegen tot een korte
wandeling onder begeleiding. Ze maakt een vermoeide en uitgebluste indruk. Alles is haar
te veel. Aan de hand van de controles blijkt dat mw. Touzanni een hoge bloeddruk heeft.
Ze wordt ingesteld op medicatie hiervoor.
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VEVA 6 Observatietechnieken
(Bloeddruk, pols, ademhaling, temperatuur)
Trainingsdoelen
De student kan vanuit casusgegevens hulp bieden bij:
- het meten van de bloeddruk;
- het meten van de temperatuur;
- het meten van de pols;
- het observeren van de ademhaling;
Act. 2.1
Duur:
Werkvorm:

2 SBU DZelfstudie

Voorbereiding thuis
1. Bestudeer Hoofdstuk 3 uit Verpleegkundige Vaardigheden Deel 1:
i. Lees het gehele hoofdstuk
ii. Lees de hoofdstukbijlage ‘Gerontologische aandachtspunten’ en
‘Bevoegdheid en overdracht’
iii. Maak de kritische beroepssituaties 1, 2 en 3 en de oefentoets
De gevonden informatie kun je ook gebruiken voor het beantwoorden van de
vragen bij punt 2.
2. Beantwoord de volgende vragen:
- Wat zijn vitale functies?
- Welke factoren zijn van invloed op de vitale functies?
- Hoe worden de lichaamstemperatuur, pols, bloeddruk en ademhaling in het lichaam
gereguleerd?
- Hoe observeer en beoordeel je de lichaamstemperatuur, pols, bloeddruk en
ademhaling?
- Op welke wijze meet je de lichaamstemperatuur, pols, bloeddruk en ademhaling?
- Welke verpleegkundige diagnoses kun je stellen t.a.v. de lichaamstemperatuur, pols,
bloeddruk en ademhaling?
- Wat zijn normale en afwijkende waarden t.a.v. de lichaamstemperatuur, pols,
bloeddruk en ademhaling?
- Hoe handel je bij complicaties en/of afwijkende waarden t.a.v. de
lichaamstemperatuur, pols, bloeddruk en ademhaling?
Neem je antwoorden uitgewerkt mee naar de les.
Voorbereiding in de praktijk
3. Verzamel protocollen op je stageplek over het meten van de lichaamstemperatuur,
pols, bloeddruk en ademhaling. Als er geen protocollen zijn vraag dan aan je
collega’s hoe zij deze handelingen uitvoeren en schrijf dit op.
4. Zoek uit of deze handelingen op je stageplek worden uitgevoerd, observeer je
collega’s als ze de handeling uitvoeren, en schrijf je ervaringen op.
Neem je resultaten mee naar de les.
Act. 2.2
Duur:
3 SBU D+
Werkvorm:
Begeleide training
- Studenten demonstreren de rollenspelen van VEVA 1 (Act. 1.3) en deze worden nabesproken
- Vragen naar aanleiding van de voorbereiding worden besproken
- De antwoorden op de kritische beroepssituaties en de oefentoets worden besproken
- De docent geeft een demonstratie van de vaardigheden
- In drietallen worden de vaardigheden geoefend
- De training wordt geëvalueerd
- Let op: n.a.v. het onbegeleide uur maak je een SOAP rapportage! Neem deze mee naar VEVA
3!
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Act. 2.3
Duur:
1 SBU DWerkvorm:
Onbegeleide training
Ga verder met het oefenen van de geleerde vaardigheden in je studiegroep. Doe dit aan de hand
van de onderstaande rollenspelen. Zorg dat iedereen de vaardigheden oefent. Vervul allen
afwisselend de rol van verpleegkundige, patiënt en observator. Maak een SOAP rapportage en
neem deze mee naar de volgende les.
Rollenspel 1
Rol Mevrouw Touzanni
Je bent nu een week op de afdeling. Je hebt net een gesprek gehad met de
psychiater. Hij maakt zich een beetje zorgen en wil uitsluiten dat er geen lichamelijke
klachten spelen. En zegt tegen je dat hij de verpleegkundige gaat vragen om de controles
bij je te doen. Het interesseert je niet zo veel, als je er maar zelf niet zo veel voor hoeft te
doen. Je bent ook vergeten te vragen wat die controles dan zijn, dus wanneer de
verpleegkundige bij je komt om de controles te doen, wil je eerst weten wat dat dan
precies is.
Rol verpleegkundige
De psychiater heeft je net gevraagd om bij mw. Touzanni de controles te gaan doen. Je
komt bij mw. Touzanni en het blijkt dat ze geen idee heeft wat je komt doen. Je geeft
haar duidelijke uitleg en daarna ga je haar bloeddruk, temperatuur en pols meten. Je
noteert de gegevens op de juiste formulieren.
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COVA 6 Omgaan met emoties
Trainingsdoelen
De student durft naar zijn/haar eigen emoties te kijken.
De student kan:
- benoemen hoe hij/zij zelf omgaat met emoties.
- vertellen wat emoties van een ander voor hem/haar zelf betekent.
- uitleggen hoe hij/zij zelf benaderd zou willen worden als patiënt.
De student kan vanuit de casusgegevens:
- empathie tonen voor de situatie van de patiënt door aan te sluiten bij de behoeften en
gevoelens van de patiënt
- minimaal 1 luistervaardigheid adequaat toepassen (onbegeleide training).
Act. 2.1
Duur:
2 SBU DWerkvorm:
Zelfstudie
- Beschrijf kort wat het ziektebeeld depressie inhoudt.
- Bestudeer blz. 108 t/m 122 uit het boek ‘interactieve vaardigheden in de zorg’ en
beantwoord de vragen 1, 2 en 3 (uit ‘Interactieve vaardigheden voor verpleegkundigen’)
die op Blackboard staan (Stage periode 2 – Beroepsvaardighedenleerlijn: COVA).
- Bestudeer blz. 200 t/m 216 uit het boek ‘interactieve vaardigheden in de zorg’ en
beantwoord vraag: Hoe zou je in geval van Marja zelf het liefste door een
verpleegkundige benaderd willen worden en welk effect zou dat hebben als jij in dezelfde
omstandigheden zou verkeren?
- Ga na over welk gezondheidspatroon je meer zou willen weten in het geval van mw.
Touzanni en beargumenteer waarom je daar voor hebt gekozen (zie casus).
- Waar moet je als verpleegkundige rekening mee houden bij het verplegen van mw.
Touzanni?
Act. 2.2
Duur:
3 SBU D+
Werkvorm:
Begeleide training
- De vragen rondom eigen emoties als persoon en als verpleegkundige op de stageplek
worden besproken.
- Vragen en ervaringen rondom emoties worden besproken gerelateerd aan ervaringen van
de projectgroep studenten
- Het voorbeeldgesprek wordt besproken; daarbij wordt ingegaan op welke manier iedereen
zelf behandeld zou willen worden.
- Daarna wordt op de situatie van mw. Touzanni ingegaan.
- In de studiegroepjes worden mogelijke vragen en andere luistervaardigheden opgesteld
passend bij rollenspel 4.
- Evaluatie: met welke leerdoelen ga je oefenen in de onbegeleide training?
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Rollenspel 4
Rol mevrouw van Touzanni
Je verblijft inmiddels 1 week op de PAAZ. Vanmorgen is de psychiater bij je langs
geweest. In overleg met jou is afgesproken dat je een medicijn krijgt tegen de hoge
bloeddruk. Je vindt het allemaal goed, als ze je maar vooral met rust laten. Vanmorgen
heeft een verpleegkundige (stagiaire) je geholpen met het uit bed komen en douchen.
Vanmiddag zal er nog een verpleegkundige met je komen praten. Aan de ene kant heb je
daar helemaal geen zin in, maar aan de andere kant wil je je verhaal ook wel kwijt.
Na het gesprek voel je, je eigenlijk niet beter worden. Eigenlijk wordt je alleen maar
depressiever. Je hebt geen zin meer om zo verder te leven.
Rol verpleegkundige
Vanmorgen heb je mw. Touzanni geholpen met het uit bed komen en douchen. Mevrouw
gaf tijdens de zorg aan dat ze veel nadenkt over de dood en geen zin meer heeft om op
deze manier verder te leven. Je hebt met haar afgesproken dat je vanmiddag zou
langskomen om met haar te praten. Je wilt graag meer weten over mw. Touzanni, zodat
jullie haar als verpleegkundig team beter kunnen begeleiden. Je besluit vooral te proberen
aan te sluiten bij de beleving van mevrouw.
Act. 2.3
Duur:
Werkvorm:

1 SBU DOnbegeleide training

Groepsopdracht:
Door middel van de voorbereiding in de begeleide training oefenen jullie het gesprek met mw.
Touzanni en dit nemen jullie op met een videocamera. Per studiegroepje speel je de situatie
zoveel keer uit totdat iedereen een keer verpleegkundige is geweest en je bekijkt de resultaten.
Stel jullie daarbij de volgende vragen:
- Welke vaardigheden heb je toegepast?
- Wat ging goed en hoe kwam dat?
- Wat ging minder goed en hoe kwam dat?
- Welke leerdoelen komen hieruit voort en hoe ga je dat aanpakken?
Maak daarbij gebruik van elkaars feedback en gebruik de uitkomsten voor je leerdossier.
In de volgende COVA-training wordt dit nabesproken.
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BV Training 3
Inleiding
In deze BV-training ga je aan de slag met het aanbrengen van een condoomcatheter en het. Bij de
COVA-training ga je leren om instructies te geven aan een verstandelijk gehandicapte.
Te gebruiken literatuur
Boeken:
- Brunklaus O. (2008). Interactieve vaardigheden voor verpleegkundigen. Amsterdam:
Pearse Education.
- Emmens, G., Meulen van der S. (2006). Basisboek verpleegkundige gespreksvoering.
Baarn: HB-uitgevers.
- Jong de, J.H.J. e.a. (2003). Handboek verpleegkunde. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
- Smith, S.F., Duell, D.F., Martin, B.C. (2011). Verpleegkundige Vaardigheden Deel 1.
Amsterdam: Pearson Education Benelux

Casus meneer Brand
Dhr Brand is 75 jaar oud en woont thuis, samen met zijn vrouw. Sinds kort heeft dhr last
van incontinentie en hij gebruikt hiervoor incontinentiemateriaal. Zijn vrouw merkt echter
dat hij niet zo goed met het incontinentiemateriaal om gaat of om kan gaan. Hij loopt
namelijk regelmatig rond met natte kleding. Zijn vrouw geeft aan dat ze dit niet prettig
vindt. Ze heeft het hier wel eens met haar man over gehad, maar dhr. Lijkt het zelf niet zo’n
probleem te vinden. De verpleegkundige heeft daarom met dhr Brand gesproken en een
condoomkather voorgesteld. De verpleegkundige heeft met dhr en zijn vrouw gesproken
over de voordelen van een condoomkatheter ten opzicht van incontinentiemateriaal.
Ondanks dat dhr in het begin niet zo positief stond tegenover de condoomkatheter, de
katheterzak leek hem vooral erg lastig zo aan zijn been, vond hij het uiteindelijk toch een
goed idee.
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VEVA 7 Uitscheiding 2
(Condoomkatheter en incontinentiemateriaal)
Trainingsdoelen
De student kan vanuit de casusgegevens:
- een condoomkatheter aanbrengen
- incontinentiemateriaal bij een zorgvrager toepassen
- een eendelig stomasysteem verzorgen
Act. 3.1
Duur:
Werkvorm:

2 SBU DZelfstudie

Voorbereiding thuis
1. Bestudeer Hoofdstuk 13 uit Verpleegkundige Vaardigheden Deel 1
i.
Lees 13.1 tot en met 13.5 (13.5 ook!)
ii.
Lees de hoofdstukbijlage ‘Gerontologische aandachtspunten’ en
‘Bevoegdheid en overdracht’
iii.
Maak de kritische beroepssituatie 1 vraag 1 van de oefentoets
De gevonden informatie kun je ook gebruiken voor het beantwoorden van de
vragen bij punt 2.
2. Beantwoord de volgende vragen:
Welke factoren spelen een rol bij de productie van urine?
Hoe verloopt een normaal mictiepatroon?
Welke afwijkingen kunnen er optreden t.a.v. de mictie en hoe ontstaan deze?
Welke verpleegkundige interventies zijn er t.a.v. de mictie en wat zijn de
verpleegkundige aandachtspunten hierbij?
Wat is een condoomkatheter en waarom breng je deze aan?
Welke verpleegkundige diagnoses kun je stellen bij het aanbrengen van een
condoomkatheter?
Op welke wijze breng je een condoomkatheter aan?
Welke complicaties kunnen er optreden en hoe handel je?
Waar houd je rekening mee bij het aanbrengen van een condoomkatheter ten aanzien
van gevoelens van de zorgvrager?
Welke soorten incontinentiematerialen zijn er voor mannen en vrouwen?
Wat zijn de voordelen van een condoomkatheter ten opzichte van
incontinentiemateriaal?
5. Bestudeer Hoofdstuk 14 uit Verpleegkundige Vaardigheden deel 1:
iv.
Lees 14.1 tot en met 14.4 (ook 14.4!) en 14.7
v.
Lees de hoofdstukbijlages ‘Gerontologische aandachtspunten’ en
‘Bevoegdheid en overdracht’
vi.
Maak de kritische beroepssituatie 1 en 2 en van de oefentoets vraag 1,
2 en 6
De gevonden informatie kun je ook gebruiken voor het beantwoorden van de
vragen bij punt 2.
6. Beantwoord de volgende vragen:
Hoe ziet een normaal defecatiepatroon eruit?
Waardoor kunnen er afwijkingen in het defecatiepatroon ontstaan?
Welke verpleegkundige diagnoses kun je stellen t.a.v. defecatie?
Welke verpleegkundige interventies zijn er t.a.v. defecatie?
Wat is een ileostomo, colostoma, en een uristoma?
Wat zijn de indicaties om deze stoma’s aan te leggen?
Welke gevolgen hebben deze 3 stoma’s voor de ontlasting of urine?
Wat is het verschil tussen een eindstandig- en een dubbelloops stoma?
Hoe breng je een eendelig- en tweedelig stomasysteem aan: wat zijn je
verpleegkundige aandachtspunten?
Op welke wijze houd je rekening met de emoties en gevoelens van de
zorgvrager bij het verzorgen van een stoma?
Blokboek Propedeusestage
2012-2013

36
© De Haagse Hogeschool

-

Welke verpleegkundige diagnosen kun je stellen?
Welke complicaties kunnen er optreden en hoe handel je?
Welke soorten opvangmaterialen kunnen voor deze 3 stoma’s worden
gebruikt?

Neem je antwoorden uitgewerkt mee naar de les.
Voorbereiding in de praktijk
3. Zoek een protocol op je stageplek over het aanbrengen van een
condoomkatheter. Als er geen protocol is vraag dan aan je collega’s hoe zij deze
handelingen uitvoeren en schrijf dit op.
4. Zoek uit of deze handeling op je stageplek wordt uitgevoerd, observeer je
collega’s als ze de handeling uitvoeren, en schrijf je ervaringen op.
Neem je resultaten mee naar de les.
Act. 3.2
Duur:
3 SBU D+
Werkvorm:
Begeleide training
- Studenten demonstreren een rollenspel van VEVA 2 (Act. 2.3) en deze wordt nabesproken.
- De gemaakte SOAP-rapportage uit het onbegeleide uur worden besproken
- De theoretische voorbereiding van deze training wordt besproken
- Vragen n.a.v. de voorbereiding worden besproken
- De kritische beroepssituaties en de antwoorden van de oefentoets worden besproken
- De docent geeft een demonstratie van de vaardigheid
- In drietallen worden de vaardigheden geoefend
- De training wordt geëvalueerd
Act. 3.3
Duur:
1 SBU DWerkvorm:
Onbegeleide training
Ga verder met het oefenen van de geleerde vaardigheden in je studiegroep. Doe dit aan de hand
van de onderstaande rollenspelen. Zorg dat iedereen de vaardigheden oefent. Vervul allen
afwisselend de rol van verpleegkundige, patiënt en observator.
Rollenspel 1
Rol dhr. Brand
U heeft al een paar jaar last van incontinentie. U gebruikt hiervoor inleggers. U zorgt echter
niet goed voor uzelf wat er voor zorgt dat u nog wel eens met natte kleren rond loopt. Het
interesseert u niet zo veel, maar de omgeving wel. Dus heeft de verpleegkundige een
gesprek met u gehad en voorgesteld om een condoomkatheter om te doen. Uiteindelijk
heeft u hiermee ingestemd, al lijkt het u wel lastig zo’n katheterzak aan uw been.
Rol verpleegkundige
Je hebt met dhr. Brand gesproken over het gebruik van een condoomkatheter in plaats van
inleggers. Je hebt dhr. voorlichting gegeven over de voordelen van een condoomkatheter
en dhr. is nu bereid om dit te gaan proberen. Je gaat nu zijn incontinentiemateriaal af doen
en een condoomkatheter (uritip) aanbrengen. Je bevestigt een katheterzakje en maakt deze
vast aan het been van dhr. (zodat hij zich goed kan verplaatsen).
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COVA 7 Voorlichting en instructie en geven
Trainingsdoelen
De student kan:
- uitleggen wat het belang van voorlichten is
- uitleggen hoe instructies gegeven dienen te worden
- vertellen waar rekening mee moet worden gehouden bij voorlichting en instructie.
De student kan vanuit de casusgegevens:
een gesprek voorbereiden
- oefenen met een instructiegesprek
- oefenen met een voorlichtingsgesprek
- aansluiten bij het niveau van de patiënt
- het rollenspel observeren met een observatielijst
Act. 3.1
Duur:
2 SBU D+
Werkvorm:
Zelfstudie
- Lees blz 52 t/m 61 van het ‘basisboek verpleegkundige gespreksvoering’
- Zoek uit het ‘Handboek verpleegkunde’ de informatie die je nodig hebt voor
patiëntenvoorlichting en –instructie in de situatie van Marieke.
- Beantwoord de volgende vragen:
• Wat is het belang van voorlichting geven?
• Met welke punten moet je rekening houden als je een patiënt voorlicht of
instrueert?
• Wat is het verschil tussen voorlichting en instructie?
• Je hebt de opdracht gekregen om Marieke te leren zelf haar eendelige
stomasysteem te verzorgen. Je weet dat Marieke last heeft van een depressie en
dat ze, op advies van de stoma-verpleegkundige, net veranderd is van een tweenaar een eendelig stomasysteem. Ook weet je dat ze moeite heeft met het
verzorgen van haar stoma (ze heeft last van lekkages en irritatie) en dat ze moeite
heeft om dingen te onthouden. Hoe bereid je het instructiegesprek met Marieke
voor?
- Maak een observatielijst van 10 punten die jij het belangrijkst vindt voor een
instructiegesprek met Marieke en kopieer die 3 maal.
- Stel voor je zelf 2 SMART-doelen op: één voor de rol van verpleegkundige en één voor de
rol van observator. Formuleer je SMART-doel in 1 of 2 zinnen.
Rollenspel 1
Rol Marieke Bergman
Tot voor kort had je een tweedelig stoma, maar nadat je gisteren bij de stomaverpleegkundige bent geweest, heb je nu een eendelig systeem. De helft van wat de
stoma-verpleegkundige je toen verteld heeft, is echter langs je heen gegaan. Je hebt veel
last van lekkages. Je huid doet zeer en je weet niet meer wat je nu fout doet. Je hebt veel
moeite met je stoma. Je voelt je lelijk en je vind het eng om naar je buik te kijken. Je
vraagt de verpleegkundige van de afdeling om je te helpen bij het verwisselen van je
eendelig systeem.
Rol verpleegkundige
Marieke Bergman heeft veel moeite met haar stoma en ze heeft je gevraagd haar te helpen
bij het verwisselen van het eendelig stoma systeem. Haar huid is geïrriteerd en ze heeft
veel last van lekkages. Je hebt het idee dat ze niet zo veel onthouden heeft van wat de
stomaverpleegkundige heeft verteld. Je legt nogmaals uit wat het verschil is tussen het
tweedelige systeem wat ze eerst had en het eendelige systeem wat ze nu heeft.
Je gaat haar nu helpen met het verwisselen van het eendelig stoma systeem. Je verzorgt
de huid met cavilon® en je legt alles precies uit, zodat Marieke dit t.z.t. ook zelf kan gaan
doen.
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Act. 3.2
Duur:
3 SBU D+
Werkvorm:
Begeleide training
- Ervaringen met voorlichting en instructie geven op de stageplek worden besproken
- De theoretische voorbereiding wordt aan de hand van vragen en theorie besproken.
- De observatielijsten worden besproken en zo nodig veranderd of aangevuld.
- Het rollenspel wordt verschillende keren met een simulatiepatiënt uitgevoerd en klassikaal
nabesproken. Hierbij komen leerdoelen aan de orde voor zowel de rol van
verpleegkundige als van observator.
- De training wordt geëvalueerd. Voorbeeldvragen: Wat heeft het opgeleverd? Wat heeft
geholpen om te leren? Wat was een belemmering? Hoe is de manier van training ervaren?
Act. 3.3
Duur:
1 SBU DWerkvorm:
Onbegeleide training
- Ga verder oefenen naar aanleiding van de leerdoelen die zijn voortgekomen uit de
voorgaande begeleide training (aan de hand van het rollenspel in de training).
- Met behulp van onderstaand rollenspel ga je het voorlichtingsgesprek oefenen.
- Gebruik je leerervaringen (hoe je aan de leerdoelen hebt gewerkt) voor je leerdossier.
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Rollenspel 1
Rol dhr. Witteveen
U heeft al een paar jaar last van incontinentie. U gebruikt hiervoor inleggers. U zorgt echter
niet goed voor uzelf wat er voor zorgt dat u nog wel eens met natte kleren rond loopt. Het
interesseert u niet zo veel, maar de omgeving wel. Dus heeft de verpleegkundige een
gesprek met u gehad en voorgesteld om een condoomkatheter om te doen. Uiteindelijk
heeft u hiermee ingestemd, al lijkt het u wel lastig zo’n katheterzak aan uw been.
Rol verpleegkundige
Je hebt met dhr. Witteveen gesproken over het gebruik van een condoomkatheter in plaats
van inleggers. Je hebt dhr. voorlichting gegeven over de voordelen van een
condoomkatheter en dhr. is nu bereid om dit te gaan proberen. Je gaat nu zijn
incontinentiemateriaal af doen en een condoomkatheter (uritip) aanbrengen. Je bevestigt
een katheterzakje en maakt deze vast aan het been van dhr. (zodat hij zich goed kan
verplaatsen).
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BV Training 4
Inleiding
In deze BV-training staat het verzorgen van een eendelig stomasysteem centraal.
Te gebruiken literatuur
Boeken:
Brunklaus O. (2008). Interactieve vaardigheden voor verpleegkundigen. Amsterdam:
Pearse Education.
Emmens, G., Meulen van der S. (2006). Basisboek verpleegkundige gespreksvoering.
Baarn: HB-uitgevers.
Smith, S.F., Duell, D.F., Martin, B.C. (2011). Verpleegkundige Vaardigheden Deel 1.
Amsterdam: Pearson Education Benelux
Rollenspel 2
Rol Marieke Bergman
Je bent nu opgenomen in het RPC te Den Haag. Je hebt veel last van lekkages van je
stoma. Dit maakt je nog meer onzeker en depressief. Je bent gisteren bij de
stomaverpleegkundige geweest. Deze heeft besloten dat het beter is dat je een ander
systeem gaat proberen. Je had een tweedelig systeem en nu ga je over op een eendelig
systeem. Ze hoopt dat je daardoor minder lekkages zal krijgen. Over een maand wil ze je
graag weer terug zien. Gelukkig is de verpleegkundige van de afdeling met je mee geweest
want de helft van wat de stomaverpleegkundige heeft verteld is langs je heen gegaan.
Rol verpleegkundige
Je bent gisteren met Marieke Bergman mee geweest naar de stoma verpleegkundige. Je
gaat nu bij haar het nieuwe systeem aanbrengen. Je hebt het idee dat ze niet zo veel
onthouden heeft van wat de stomaverpleegkundige tegen haar verteld heeft. Je vraagt dit
na en het blijkt inderdaad zo te zijn. Je legt nogmaals uit wat het verschil is tussen het
tweedelige systeem wat ze eerst had en het eendelige systeem wat ze nu gaat gebruiken.
Daarna ga je het eendelige systeem vervangen. Je legt precies uit wat je doet, zodat
Marieke dit t.z.t. ook zelf kan gaan doen.
Rollenspel 3
Rol Marieke Bergman
Je stoma wordt nu verzorgd met een eendelig systeem. Je hebt veel last van lekkages. Je
huid doet zeer en je weet niet meer wat je nu fout doet. Je vraagt de verpleegkundige van
de afdeling om je te helpen bij het verwisselen van je eendelig systeem.
Rol verpleegkundige
Marieke Bergman heeft je gevraagd te helpen bij het verwisselen van het eendelig stoma
systeem. Haar huid is geïrriteerd en ze heeft veel last van lekkages. Je gaat haar nu helpen
met het verwisselen van het eendelig stoma systeem. Je verzorgt de huid met cavilon®.
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VEVA 8 Uitscheiding 3
(Stomazorg)
Trainingsdoelen
De student kan vanuit de casusgegevens:
- een eendelig stomasysteem verzorgen
Act. 4.1
Duur:
Werkvorm:

2 SBU DZelfstudie

Voorbereiding thuis
1.

Bestudeer Hoofdstuk 14 uit Verpleegkundige Vaardigheden deel 1:
Lees 14.1 tot en met 14.4 (ook 14.4!) en 14.7
Lees de hoofdstukbijlages ‘Gerontologische aandachtspunten’ en
‘Bevoegdheid en overdracht’
iii.
Maak de kritische beroepssituatie 1 en 2 en van de oefentoets vraag 1,
2 en 6
De gevonden informatie kun je ook gebruiken voor het beantwoorden van de
vragen bij punt 2.
2.
Beantwoord de volgende vragen:
Hoe ziet een normaal defecatiepatroon eruit?
Waardoor kunnen er afwijkingen in het defecatiepatroon ontstaan?
Welke verpleegkundige diagnoses kun je stellen t.a.v. defecatie?
Welke verpleegkundige interventies zijn er t.a.v. defecatie?
Wat is een ileostomo, colostoma, en een uristoma?
Wat zijn de indicaties om deze stoma’s aan te leggen?
Welke gevolgen hebben deze 3 stoma’s voor de ontlasting of urine?
Wat is het verschil tussen een eindstandig- en een dubbelloops stoma?
Hoe breng je een eendelig- en tweedelig stomasysteem aan: wat zijn je
verpleegkundige aandachtspunten?
Op welke wijze houd je rekening met de emoties en gevoelens van de
zorgvrager bij het verzorgen van een stoma?
Welke verpleegkundige diagnosen kun je stellen?
Welke complicaties kunnen er optreden en hoe handel je?
Welke soorten opvangmaterialen kunnen voor deze 3 stoma’s worden
gebruikt?
i.
ii.

Neem je antwoorden uitgewerkt mee naar de les.
Voorbereiding in de praktijk
5. Verzamel protocollen op je stageplek over het verzorgen van een eendelig
stomasysteem. Als er geen protocollen zijn vraag dan aan je collega’s hoe zij deze
handelingen uitvoeren en schrijf dit op.
6. Zoek uit of deze handeling op je stageplek wordt uitgevoerd, observeer je
collega’s als ze de handeling uitvoeren, en schrijf je ervaringen op.
Neem je resultaten mee naar de les.
Besteed in je voorbereiding niet alleen aandacht aan de verpleegtechnische aspecten, maar ook
aan de communicatieve aspecten. Deze zijn namelijk van groot belang bij het verzorgen van een
stoma.
Act. 4.2
Duur:
3 SBU D+
Werkvorm:
Begeleide training
- Studenten demonstreren een rollenspel van VEVA 3 en deze wordt nabesproken
- De theoretische voorbereiding wordt besproken
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- Vragen n.a.v. de voorbereiding worden besproken
- De kritische beroepssituaties en de antwoorden van de oefentoets worden besproken
- De docent geeft een demonstratie van de vaardigheid
- In drietallen worden de vaardigheden geoefend
- De training wordt geëvalueerd
Act. 4.3
Duur:
1 SBU DWerkvorm:
Onbegeleide training
Ga verder met het oefenen van de geleerde vaardigheden in je studiegroep. Doe dit aan de hand
van de onderstaande rollenspelen. Zorg dat iedereen de vaardigheden oefent. Vervul allen
afwisselend de rol van verpleegkundige, patiënt en observator.
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COVA 4 Responsietraining of agressietraining
Act. 4.1
Duur:
Werkvorm:

2 SBU DZelfstudie

Voorbereiding thuis en op school
Bereid je voor op deze responsietraining door veel te oefenen tijdens de onbegeleide uren en door
de vragen die je hebt over de geoefende handelingen 5 werkdagen voor de responsietraining per
mail op te sturen naar je docent.
Act. 4.2
Duur:
1 SBU D+
Werkvorm:
Begeleide training
- Per mail ingestuurde vragen ten aanzien van VEVA 1, 2 en 3 worden besproken.
- Vaardigheden kunnen onder begeleiding van de docent worden geoefend.
- De training wordt geëvalueerd.
Act. 4.3
Duur:
2 SBU DWerkvorm:
Onbegeleide training
Bespreek met elkaar de peerassessments: jullie stellen elkaar verduidelijkende vragen die van
toepassing zijn voor de BV-trainingen.
Verder hebben jullie nog de mogelijkheid om te gaan oefenen voor de praktijktoets.
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4. TOETSING
In week 9 en 10 vinden de toetsen van blok 2 plaats. Voor elk van de afzonderlijke toetsen worden,
bij een voldoende resultaat, de studiepunten toegekend. Het blok wordt op onderstaande wijze
getoetst:
− De stage is voldoende als:
o de praktijkbegeleider aan de hand van het beoordelingsformulier de stage voldoende
beoordeeld heeft ten aanzien van de deelcompetenties van kerncompetenties 1.1., 5.1
en 5.2
o de aanwezigheid op de stageafdeling minimaal 80% was 1
o participatie tijdens de reflectiebijeenkomsten voldoende is beoordeeld door de docent
o het originele beoordelingsformulier propedeusestage binnen 14 dagen na de beoordeling
ingeleverd is bij de docent (Zie OER)
− Beroepsvaardigheden wordt getoetst door middel van een praktijktoets
− SLB wordt voldoende beoordeeld bij:
o Actieve participatie (100%)
o Een presentatie
o Portfolio met daarin:
 de competentiekaart (door student zelf en door de SLB-er in te vullen)
 minimaal 3 persoonlijke leerdoelen (SMART) aan de hand van de
Dublindescriptoren leerdoelen (wat ga ik doen, hoe ga ik dat doen en hoe ga ik
dat bewijzen, wat is mijn eindniveau)
 bewijzen (meerdere bronnen)
 reflectieverslagen (1 individueel en 1 groepsverslag)
 eindverslag
Herkansing
De herkansingen vinden plaats conform de regels van het tentamenreglement, die zijn beschreven
in de studiegids 2012 – 2013.
Schema toetsen Osiris
De resultaten van de onderdelen kun je terugvinden in osiris, het programma dat de Haagse
Hogeschool hanteert. Hieronder zie je een overzicht van de onderwijseenheden met bijhorende
toetsen.

1

Indien de student onverhoopt mocht verzuimen, dan meldt de student dit zo snel mogelijk bij de begeleider van de
instelling. De student bespreekt met de begeleider in hoeverre het voor de uitvoering van de praktijkleeropdrachten en
competenties noodzakelijk is het verzuim te compenseren en op welke wijze dat kan gebeuren. Wanneer door het verzuim
niet kan worden voldaan aan de criteria is de stage onvoldoende, ongeacht de reden van het verzuim.
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