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Voorwoord
Met deze blauwdruk willen we u inzage geven in de inhoud van ZorgPad, de nieuwe
leeroplossing 2016 voor de opleiding HBO Verpleegkundige.

U vindt hier een overzicht van de thema’s en onderwerpen die aan bod komen in deze
nieuwe leeroplossing.

Onder ieder thema vindt u een opsomming van de CanMeds rollen uit het BoKS, Bachelor
Nursing 2020 die binnen het thema worden behandeld.

Mocht u vragen hebben over deze blauwdruk of andere vragen ten aanzien de nieuwe
leeroplossing ZorgPad, neemt u dan contact op met Wies ter Veld, accountmanager HBO
Zorgonderwijs. Ze is telefonisch te bereiken op 06-30799026 en via e-mail op
w.terveld@noordhoff.nl

Houten, november 2015
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Thema’s

Oriëntatie op de gezondheidszorg
1. Organisatie van de gezondheidszorg
2. Visie op zorg
3. Financiering
4. Beroepsethiek
5. Patiëntveiligheid
6. Zorg en technologie
7. Branches in de zorg: AZ, VVT, GGZ, GHZ
8. Kennismaken met de doelgroep: ziekte en gezondheid
9. Kennismaken met de doelgroep: ontwikkelingsfasen
10. Kennismaken met de doelgroep: gedrag en gedragsproblemen
11. Kennismaken met de doelgroep: interculturele zorg
CanMeds rollen in dit thema:


De zorgverlener



De samenwerkingspartner

Wet- en regelgeving in de zorg
1. Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener
2. Wetten die de financiering en verzekering regelen
3. Wetten die eisen stellen aan de kwaliteit van de zorg
4. Borging kwaliteit van zorg
5. Werkgerelateerde wetten
6. Wetten rondom sterven en dood
7. Wet- en regelgeving bij huiselijk geweld, seksueel misbruik en
kindermishandeling
8. Wetgeving en ethische dilemma’s
9. Wetgeving voor bijzondere doelgroepen
CanMeds rollen in dit thema:


De zorgverlener



De professional en kwaliteitsbevorderaar
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Basiszorg
1. Voorschriften toepassen
2. Welbevinden monitoren
3. Persoonlijke verzorging
4. Uiterlijke verzorging
5. Voeding en vocht
6. Uitscheiding
7. Mobiliteit
8. Slapen en waken
9. Bedden verzorgen
10. Complicaties van de bedrust voorkomen
11. Vitale functies en lichaamstemperatuur
12. Intimiteit en seksualiteit
13. Aandachtspunten voor de branches
14. Het lichaam
CanMeds rollen in dit thema:


De zorgverlener
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Verpleegtechnische handelingen
1. Werken volgens voorschriften
2. Verpleegkundig rekenen
3. Sondevoeding
4. Katheterzorg
5. Medicijngebruik
6. Injectie
7. Wondzorg
8. Stomazorg
9. Toediening parenterale vloeistoffen
10. Ademhaling, zuurstof en tracheacanule
11. Warmte- en koude behandeling
12. Diagnostisch onderzoek en behandeling
13. Medische microbiologie en biotechnologie
14. EHBO
15. Aandachtspunten voor de branches
CanMeds rollen in dit thema:


De zorgverlener

Klinisch redeneren
In ZorgPad 2016 verschijnt ook het thema ‘klinisch redeneren’.
Dit thema bestaat uit twee delen:


In de theorie wordt het stappenplan voor klinisch redeneren beschreven. Per stap
worden redeneerhulpen genoemd en uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.



Verder bevat het thema ‘klinisch redeneren’ een aantal casussen, op basis van
beroepskenmerkende situaties. In de casussen wordt gewerkt met een
toenemende complexiteit. Door middel van deze casussen leert de student het
stappenplan voor klinisch redeneren toepassen.

Het thema ‘klinisch redeneren’ ligt als een paraplu over de verpleegkundige processen en
CanMedsrollen heen. De student leert situaties te overzien, te analyseren, te
onderzoeken, aan te pakken en te bewaken.
CanMeds rollen in dit thema:


De zorgverlener



De reflectieve EBP-professional
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