Module 2
AD Ondernemend in de zorg
Verpleegkunde (VP)
Ook deze module beschrijft jouw vermogen om methodisch te handelen in het primaire proces.
Met andere woorden: versta je je vak als verpleegkundig professional?
De module omvat drie leeruitkomsten van elk 10 studiepunten (European Credits).

Waar gaat deze module over?
Ook deze module gaat over jouw vermogen om methodisch te handelen in het primaire proces, waarbij de focus ligt
op de thema’s kwaliteit en veiligheid. De module gaat dus na of jij je vak 'verstaat'. Je kunt een probleemstelling in
een bepaalde beroepscontext vaststellen en je kunt doelen stellen.
Je kunt vanuit gestelde doelen methodisch handelen en de probleemstelling tot een oplossing brengen. Je kunt het
beroepshandelen onderzoeken en theoretisch én maatschappelijk legitimeren.

Leeruitkomsten
2.1 Veilig zorg verlenen
Je (her)indiceert de zorg in
middencomplexe zorgsituaties en
maakt hierbij gebruik van
methodieken als klinisch redeneren.
Je werkt hierbij op professionele
wijze samen met collega’s en andere
disciplines in het uitvoeren van het
ononderbroken zorgproces.
Je kent relevante wet- en
regelgeving ten aanzien van
veiligheid in de zorg. Je past deze
toe en vormt je een oordeel over de
veiligheidsrisico’s van zorgvrager
en/of zorgvrager. Daarbij voer je op
assertieve wijze regie over je eigen
vakuitoefening.

2.2 Verbeteradvies:
veiligheid bevorderen
Je analyseert de kwaliteit van zorg in
je eigen beroepspraktijk op basis van
behaalde resultaten en
gesignaleerde problemen op het
gebied van (patiënt)veiligheid. Je
zoekt hierbij relevante literatuur en
analyseert deze op inhoud en
kwaliteit. Je koppelt dit vervolgens
aan de praktijk om zo tot mogelijke
verbetervoorstellen te komen ten
behoeve van de (individuele)
zorgvrager of zorgverlener en geeft
hierbij op professionele wijze uiting
aan je eigen mening en bevindingen
binnen een verpleegkundige/
interdisciplinaire context.

Indicatoren die aangeven dat je over
het vereiste niveau beschikt

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

De student (her)indiceert de zorg op basis van diverse
modellen voor klinisch redeneren en maakt hierbij
gebruik van diverse screeningsinstrumenten, actuele
richtlijnen en professionele standaarden.
Je verantwoordt op methodische wijze je eigen handelen
met behulp van Evidence Based Practice en klinisch
redeneren.
Je voert onder begeleiding zogenoemde 'voorbehouden'
en risicovolle verpleegtechnische handelingen uit in
middencomplexe zorgsituaties.
Je draagt zorg voor een continue zorgproces door
professioneel gebruik van methoden voor verslaglegging
en overdracht.
Je kent relevante wet- en regelgeving ten aanzien van
veiligheid in de zorg en verwoordt op basis van
argumenten je eigen professionele mening rondom
veiligheidsrisico’s in individueel en (multidisciplinair)
groepsverband en handelt hiernaar.

Studiepunten
10 EC

(Voorwaarde voor het behalen van deze leeruitkomst is het
behalen van de verpleegkundige rekentoets of vergelijkbare
bewijslast.)

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

Je vormt een mening over de kwaliteit van zorg van de
eigen beroepspraktijk op basis van behaalde resultaten en
theoretische perspectieven op het gebied van
(patiënt)veiligheid.
Je zoekt relevante literatuur en analyseert die op basis van
inhoud en kwaliteit.
Je doet passende verbetervoorstellen ten behoeve van de
(individuele) zorgvrager of zorgverlener.
Je geeft op professionele wijze uiting aan je eigen mening
en bevindingen binnen een
verpleegkundige/interdisciplinaire context. Je stimuleert
de onderlinge interactie.
Je reflecteert methodisch op het effect van je eigen
communicatie en handelen richting zorgvragers, diens
naasten en collega’s.

Zie vervolgkaart →

10 EC

Modulekaart 4 VP (vervolg)
2.3 Basiskennis en -vaardigheden
Je hebt kennis over anatomie, fysiologie,
farmacologie en pathologie. Ook heb je
kennis over veiligheidsbeleid, methoden
en modellen voor goede zorg en
kwaliteitszorg.

2.3.1 Verpleegkunde & Methodiek 4: Werken aan kwaliteit
Je hebt kennis over veiligheidsbeleid, methoden en modellen
voor goede zorg en kwaliteitszorg, onderzoeksmethoden,
principes van EBP en klinisch redeneren.

2.3.2 Lichamelijk functioneren 6: Je hebt kennis van onderdelen
van hematologie, pulmonologie, cardiologie, neurologie, gastroentrologie, nefrologie, dermatologie, en pathologie
Je hebt kennis van onderzoeks- methoden bewegingsapparaat.
en criteria wat betreft praktijkgericht
2.3.3 Lichamelijk functioneren 7: je hebt kennis van een aantal
onderzoek. Je voert 'voorbehouden' en
aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, COPD, Nierfalen,
risicovolle verpleegtechnische handelingen verschillende darmziekten, een aantal cardiologische
uit.
aandoeningen en cerebrale en perifere vaatproblematiek.
2.3.4 Verpleegkundige handelingen 4: Je voert risicovolle en
'voorbehouden' verpleegtechnische handelingen uit.

10 EC

