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Woord vooraf

De afgelopen periode hebben de ontwikkelingen in het
HBO-onderwijs niet stilgestaan. Met name het vernieuwingsproject Beroepscompetenties HBO-verpleegkunde,
waarvan het boek ‘Met het oog op de toekomst; beroepscompetenties van HBO-verpleegkundigen’ de neerslag is.
Het boek geeft een beschrijving van de rollen en de daarbij
behorende kerncompetenties en beroepscompetenties van
de HBO-verpleegkundige.
Dit rapport en de ontwikkelingen in de zorginstellingen
waren voor de redactie aanleiding voor een grondige herziening van de eerdere uitgaven in de BGO-reeks binnen het
leer- en vormingsgebied voor kwalificatieniveau 5: Inleiding
in de verpleegkunde en Aspecten van de verpleegkundige
beroepsuitoefening.
Dit heeft geresulteerd in één nieuw handboek: het Handboek verpleegkunde. Enerzijds zijn er hoofdstukken uit de
genoemde boeken overgenomen en herzien, anderzijds zijn
er nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd.
In dit boek behandelen we in 14 hoofdstukken thema’s die
gerelateerd zijn aan de deelkwalificaties Plannen van verpleegkundige zorg, Preventie en GVO, Coördinatie en continuïteit, Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering.
Centraal daarbij staan de rollen van regisseur, ontwerper,

coach en beroepsbeoefenaar binnen de domeinen de organisatie van de zorg en het beroep. De rol van zorgverlener
krijgt vooral accent in het boek Basisverpleegkunde, waarin
de uitvoering van verpleegkundige zorg aan de orde komt.
De aangeboden onderwerpen zijn een eerste basisoriëntatie.
We denken dat deze onderwerpen vooral in de eerste twee
leerjaren van de opleiding aan de orde moeten komen. In de
daarop volgende jaren zal een verder verdieping in deze
onderwerpen noodzakelijk zijn.
De leerstof is up-to-date zowel in nationaal als internationaal perspectief en is een uitstekende basis voor de verdere
groei naar professie en deskundigheid op het niveau van
bachelor.
Ten slotte danken we de gebruikersgroep voor haar commentaar en bijdragen en bijdragen. Het spreekt voor zich
dat kritische kanttekeningen en suggesties voor de tweede
druk van harte welkom zijn.

Drs. J.H.J. de Jong
Drs. J.A.M. Kerstens
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Over de auteurs

Drs. J.H.J. de Jong heeft, na een opleiding tot algemeen en
psychiatrisch verpleegkundige, psychologie gestudeerd en
een Masters Degree behaald op het terrein van strategisch
management in de gezondheidszorg. Hij was van 1980 tot
1997 directeur van het Regionaal Opleidingen- en Dienstencentrum TRIAS IJselland te Deventer/Apeldoorn. In deze
periode is hij jarenlang betrokken geweest bij de ontwikkeling van het samenhangend onderwijsstelsel, zowel op projectbasis in zijn regio als op landelijk niveau via allerlei
overlegorganen.
Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan en vormt sinds
1982 samen met de heer Kerstens de hoofdredactie van de
BGO-reeks. Hij is vanaf 1984 tevens voorzitter van de uitgave Verpleegkundig Perspectief, die periodiek vertalingen en
samenvattingen van ruim 30 buitenlandse vakbladen uitbrengt. De Jong heeft een adviesbureau op het terrein van
strategische en bestuurlijke vraagstukken.
Drs. J.A.M. Kerstens is verpleegkundige en onderwijskundige. Momenteel is hij werkzaam als opleidingskundige aan
GGZ Westelijk Noord Brabant te Halsteren. Hij publiceerde vele boeken en artikelen op het gebied van verpleegkunde en onderwijs in de gezondheidszorg.
Daarnaast heeft de heer Kerstens een adviespraktijk; hij verzorgt trainingen en opleidingen voor managers en medewerkers in instellingen voor gezondheidszorg en opleidingsinstituten voor verpleegkundige en verzorgende beroepen.

VI

Mevrouw E.M. Sesink heeft na de A-opleiding in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam als verpleegkundige op de operatieafdeling van verschillende ziekenhuizen gewerkt. Zij
deed als specialisatie de cursus Intensive Care, volgde de
parttime docentenopleiding Verpleegkunde in Amsterdam
en de tweedegraads opleiding Gezondheidskunde in Tilburg.
Mevrouw Sesink werkt als fulltime docent Verpleegkunde in
Eindhoven. Als auteur en redacteur is zij betrokken bij diverse verpleegkundeboeken van uitgeverij Bohn Stafleu Van
Loghum; zij is redactielid van Verpleegkundig Perspectief.
Mevrouw drs. M.M. Vermeulen is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Na het behalen van het Inservice Adiploma was zij werkzaam als verpleegkundige, opleidingscoördinator en docent in o.a. een algemeen ziekenhuis, een
verpleeghuis en een regionale opleidingsschool. Na de voltijd Hogere Opleiding voor Verpleegkundigen in Leusden
was zij actief betrokken bij de oprichting van een hbo-v
opleiding, waar zij ongeveer twintig jaar werkzaam was als
docent verpleegkunde. Gedurende deze periode volgde zij
ook de opleiding verplegingswetenschap in Maastricht.
Zij is nu zelfstandig gevestigd als trainer, docent, adviseur
en projectleider. Als nevenfuncties heeft zij o.a. het lidmaatschap van een externe klachtencommissie van een regionale
instelling voor geestelijke gezondheidszorg en het voorzitterschap van een adviescommissie sociale begeleiding voor
een instelling in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Redactionele verantwoording

De reeks leerboeken Bouwstenen voor gezondheidszorgonderwijs is ontwikkeld aan de hand van een curriculummodel. Dit curriculummodel sluit aan bij het rapport ‘Gekwalificeerd voor de toekomst’ waarin de kwalificatiestructuur
en de eindtermen voor verpleging en verzorging beschreven
worden.
Bij de ontwikkeling van dit curriculummodel en de daaraan
gekoppelde opleidingsstructuur waren twee uitgangspunten
belangrijk:
1 Een theoretisch uitgangspunt waarbij het beroepsopleidingsprofiel centraal staat, dat wil zeggen de eindtermen
voor de onderscheiden kwalificatieniveaus.
2 Een praktisch uitgangspunt waarin de beroepsprofielen

en de daarvan afgeleide functie- en taakprofielen centraal
staan, dat wil zeggen de taken en de kwalificaties: het
geheel van eisen betreffende kennis, vaardigheden en attitude dat organisaties aan medewerkers stellen.
Door kennis, vaardigheden en attitude (kwalificaties en
eindtermen) te ordenen naar zorgsituaties en zorgcategorieën wordt de verpleegkundige voldoende toegerust voor
zijn/haar functie. Dit betekent dat hij/zij de zorgvraag van
de zorgvrager in een gegeven setting op adequate wijze kan
beantwoorden.
Voor de opleiding tot verpleegkundige (kwalificatieniveau 4
en 5) ziet het curriculum er als volgt uit:

leer- en vormingsgebied mens en gezondheid
toepassing t.b.v.
participatie in
zelfzorgproces

zelfzorgproces
theoriecomponent 1

mens zijn in relatie tot de omgeving
hulpverleningssituatie
gezondheidstoestand

ontwikkeling als persoon en beroepsbeoefenaar
toepassing en integratie in de praktijk
gezondheid

beginsituatie
student

leer- en vormingsgebied
verpleegkunde

eindtermen
voor
verzorgend
onderwijs
HBO/MBO
(kwalificatieniveau 4 en 5)

inleiding in de verpleegkunde
basis verpleegkunde
specifieke verpleegkunde
gezondheidsproblematiek

toepassing en integratie in de praktijk
ontwikkeling als persoon en beroepsbeoefenaar
theoriecomponent 2

patiëntenzorgproces

1 vaardigheden
basisverpleegkunde
2 vaardigheden
specifieke
verpleegkunde
(incl. voorbehouden
handelingen)
3 agogische en
communicatieve
vaardigheden

patiënt zijn in relatie tot de omgeving
hulpverleningssituatie
gezondheidsproblematiek

leer- en vormingsgebied gezondheidsproblematiek

leer- en vormingsgebied
methoden en technieken

toepassing t.b.v.
participatie in
patiëntenzorgproces
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Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Verkenning
Beeldvorming
van het beroep door de
tijden heen

501
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

plannen van verpleegkundige zorg 2
anamnese afnemen
nagaan functionele of dysfunctionele
gezondheidsproblemen
etiologische factoren van een probleem nagaan
bepalen risicofactoren in een verpleegsituatie
factoren van het proces van diagnosticeren nagaan
samenhang tussen verpleegproblemen aangeven
verpleegkundige diagnoses epidemiologisch
onderbouwen
problematiek zorgvrager herdefiniëren
alternatieve diagnostische hypotheses genereren
vaststellen gewenste resultaten
criteria voor evaluatie bepalen
interventies kiezen
inschatten aanwezige standaarden
alternatieve interventies kiezen/voorstellen
verpleegkundige interventies kiezen bij typen
diagnosen
verpleegkundige interventies kiezen gericht op
groepen

502 Preventie en GVO 2
01 analyse maken van risico’s die individuen
bedreigen
02 analyse maken van risico’s die groepen bedreigen
03 keuze maken voor interventies gericht op een
individu
04 keuze maken voor interventies gericht op groepen
05 voorlichting geven aan individuen
06 individuen begeleiden bij verandering
07 bewaken voortgang multidisciplinaire voorlichting
08 deelname aan landelijke screeningsprogramma’s
09 voorlichtingsmateriaal beoordelen
10 GVO-proces evalueren

VIII

Hoofdstuk 3
De gezondheids- zorg
in beeld

x
x

x

x
x

Hoofdstuk 4
Wetenschappelijke
profilering
van het
beroep

Hoofdstuk 5
Wetenschappelijke
inzichten in de
functie van
de verpleegkunde

Hoofdstuk 6
Methodiek
en
standaardisatie

501
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8
Visies
Het verpleegkundig
proces

Hoofdstuk 9
Interculturalisatie
en transculturele
verpleegkunde

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

Hoofdstuk 10
Verpleegkundig
management

Hoofdstuk 11
Preventie,
GVO en
patiëntenvoorlichting

Hoofdstuk 12
Kwaliteit
van zorg

Hoofdstuk 13
Deskundigheids
bevordering

Hoofdtsuk 14
Juridische
en
ethische
aspecten

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
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Verkenning
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tijden heen

503
01
02
03

coördinatie en continuïteit van zorg 2
indicatiestelling en toewijzing uitvoeren
initiatieven nemen tot evaluatie zorgverlening
totale, integrale zorgproces coördineren

504
01

kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering 2
initiatieven nemen tot kwaliteitsverbetering op
microniveau
voorwaarden scheppen voor kwaliteitsverbetering
op microniveau
realiseren voorwaarden verbetering zorgverbetering
kwaliteitsverbetering i. s. m. vertegenwoordigers
van zorgvragers
standpunten innemen over gezondheidszorg
bijdragen aan deskundigheidsbevordering collega’s
consult verlenen aan collega’s
bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep
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03
04
05
06
07
08
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Curriculummodel
In het curriculummodel zien we alle elementen van het
beroepsprofiel en het beroepsopleidingsprofiel terugkomen.
Centraal staan de zorgsituaties (multidisciplinair aandachtsgebied) met daarbinnen omschreven verpleegsituaties (aandachtsgebied voor de verpleegkundige discipline). In alle
zorgsituaties hebben we te maken met gezondheid en
gezondheidsproblematiek. Enerzijds heeft de beroepsbeoefenaar te maken met een zelfzorgproces dat gericht is op het
in stand houden c.q. ondersteunen van het gezond functioneren van de mens. Anderzijds heeft de beroepsbeoefenaar
te maken met een patiëntenzorgproces dat gericht is op de
begeleiding van de mens met gezondheidsproblematiek.
Uiteraard hebben beide processen een nauwe relatie met
elkaar. Voor het behalen van de eindtermen zijn vier leer- en
vormingsgebieden nodig. Het centrale leer- en vormingsgebied is de verpleegkunde. Het is het geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes waarmee het verpleegproces in de verschillende zorgsituaties vorm en inhoud gegeven wordt teneinde de gestelde doelen te bereiken.
De zorgsituaties en verpleegsituaties zijn uitgangspunt. De
mens en zijn zorgbehoefte(n) en de zorgvrager en zijn verpleegbehoefte(n) staan in het denken, het handelen en de
attitude van de verpleegkundige en de verzorgende centraal.
Om inzicht te krijgen in de zorgsituaties (zorgvrager, zorgvraag en setting) en het verpleegproces vorm en inhoud te
geven zijn de overige drie leer- en vormingsgebieden als
ondersteuning nodig:
1 leer- en vormingsgebied mens en gezondheid
2 leer- en vormingsgebied gezondheidsproblematiek
3 leer- en vormingsgebied methoden en technieken.

XII

Het Handboek verpleegkunde behoort tot het leer- en vormingsgebied verpleegkunde.
Het boek is bestemd voor de opleiding tot HBO-verpleegkundige. Wanneer welke onderdelen aan de orde moeten komen
in de verschillende fasen van de opleiding laten we over aan
de keuze van de docent, omdat de concretisering van een
curriculum per opleidingsinstelling kan verschillen.
In het boek Basisverpleegkunde wordt aandacht besteed
aan de uitvoering van verpleegkundige zorg. In dit handboek worden vooral de zorggerichte en randvoorwaardelijke aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening
behandeld.
De verschillende hoofdstukken hebben betrekking op de
volgende deelkwalificaties:
501: Plannen van verpleegkundige zorg 2
502: Preventie en GVO 2
503: Coördinatie en continuïteit van zorg 2
504: Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering 2.
Hoe de leerdoelen van de genoemde deelkwalificaties verdeeld zijn over de hoofdstukken van het Handboek verpleegkunde, wordt duidelijk gemaakt in het schema ‘Leerdoelen en deelkwalificaties’.
Toelichting op het schema ‘Leerdoelen en deelkwalificaties’
In het boek komen meerdere deelkwalificaties aan de orde.
De eindtermen van de onderscheiden deelkwalificaties zijn
verspreid over meerdere boeken. In bovengenoemd schema
zijn alleen die eindtermen opgenomen die in dit boek ook
aandacht krijgen.
Het verspreid zijn van de eindtermen over meerdere boeken
is een gevolg van de keuze die wij gemaakt hebben voor het
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volgen van de systematiek van het vak. Om de totale deelkwalificatie af te ronden zullen onderdelen van de leerstof
uit andere vakken uit de verschillende leer- en vormingsgebieden moeten worden behandeld. We verwijzen hiervoor
naar de schema’s in de andere leerboeken.
De uitgangspunten zoals hier geformuleerd blijven steeds in
ontwikkeling. Een verdere verfijning en nog betere afstemming van de aangeboden leerstof op de huidige ontwikkelingen in het HBO-V onderwijs m.n. het competentiegerichte
curriculum zal de komende jaren moeten plaatsvinden.
Het is dan ook van groot belang voor de redactie en de
auteurs dat studenten en docenten reageren op de inhoud,
structuur en vormgeving van dit boek. Zo kunnen we
samen een goed fundament leggen onder de verpleegkundige beroepsuitoefening.
Wij wensen u veel succes toe.
Hoofdredactie BGO-reeks
drs. J.H.J. de Jong
drs. J.A.M. Kerstens
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