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Ondergetekende, Kim Engels, bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden 

geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de 

auteur van de scriptie worden vermeld. 
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Abstract 

 

 

Met de bedoeling meer studenten de kans te geven met een diploma af te studeren aan het 

beroepssecundair onderwijs, werd in 2000 het project modularisering opgestart in 

Vlaanderen. Voor het studiegebied personenzorg werd de opleiding tot vierdegraads 

verpleegkundige hierin meegenomen.  

 

De Dienst voor Beroepsopleiding en Onderwijs (DBO) schreef een structuur van 

basiscompetenties en sleutelvaardigheden uit die vrij in te vullen was door de 

onderwijsinstelling. Aan de verschillende lerarenteams werd gevraagd deze structuur te 

vertalen naar een pedagogisch-didactisch verantwoord geheel door het opstellen van 

concrete leerdoelen en –inhouden.  

 

In dit werk werd de DBO-structuur voorgelegd aan verschillende experts uit het onderwijs 

en uit de praktijk met de vraag naar hun invulling en complexiteitsscores. Deze 

uiteenlopende deelcompetenties en scores werden gebundeld en opnieuw voorgelegd 

(dubbele delphi), vergezeld van de vraag naar bereikbaarheid van de competentie tijdens 

de opleiding en/of praktijkvoering binnen de chronische geriatrische zorg.  

 

De verschillen tussen de experts bleken te verkleinen naarmate de deelcompetenties 

duidelijker omschreven werden en de vraag rijst of de keuze voor de individuele invulling 

door de verschillende scholen de prijs van de vaagheid en onduidelijkheid waard is. 

 

Uit de resultaten blijkt verder dat niet alle competenties om tot een kwalitatief 

aanvaardbare zorgverlening te komen tijdens de opleiding kunnen bereikt worden.  

Volgens sommige experts kan dit zelfs niet tijdens de praktijkbeoefening als vierde-

graadsverpleegkundige voor acute en complexe situaties. Hieruit kan afgeleid worden dat 

deze experts supervisie van een hoger geschoolde in deze situaties noodzakelijk achten 

om zorg van aanvaardbare kwaliteit te kunnen bieden.     

  



  III 

Abstract 

 

 

In order to give more students the opportunity to graduate in professional education, the 

modular education project was started in Flanders. For the area of care, the education of 

fourth grade nursing took part in this project. The “Dienst voor Beroepsopleiding en 

Onderwijs” (DBO – Service for vocational training and education) wrote a scheme of 

basic competences and key skills that could be freely interpreted by the educational 

institution. The different teaching teams were asked to translate this scheme into an 

educational and didactic concept by formulating specific learning goals and contents. 

 

The DBO scheme was presented to several theoretical and clinical experts. They were 

asked to interprete the schemes and to score the complexity of the different competences.  

The competences and scores of all experts were presented a second time to each expert 

(double Delphi), asking about the attainability of the competences during theoretical 

and/or clinical training of the fourth grade nurse within the area of chronic geriatric care. 

 

Differences between experts appeared to decrease as the competences were described 

more clearly, raising the question if choosing for an individual interpretation by the 

different institutions is worth the price of being vague and unclear. 

 

The results also showed that not all competences needed for qualitative acceptable care 

can be reached before graduation. According to some experts this is not even possible 

during clinical training as a fourth grade nurse, especially for critical and complex 

situations.  

We can conclude from this that these experts consider the supervision of a higher 

educated nurse necessary in order to deliver care of acceptable quality.
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II Voorwoord 
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komen van dit werk. 

 

Mijn dank gaat vooreerst uit naar de promotor, Professor Tom Defloor, voor de goede 

en constructieve begeleiding, alsmede naar Professor Maria Grypdonck en mevrouw 

Sabine Verstraete. Mijn dank gaat ook uit naar mevrouw Nadia Bouzegta van het 

hoofdproject “Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel” en naar alle experts die 

meegewerkt hebben aan het scriptie-onderzoek. In het bijzonder naar mevrouw 

Christine Bakelandt, mevrouw Greta Vervaeke, mevrouw Noëlla Moreels en mevrouw 

Josiane De Vuyst, die tot het einde hun medewerking verleend hebben. 

 

Eveneens betuig ik mijn dank aan de heer Denis Goeminne, diensthoofd van de 

afdelingen interne, palliatieve zorgen en geriatrie en aan de heer Filip Demeyere, 

adjunct-departementshoofd verpleging, beiden binnen het Universitair Ziekenhuis Gent. 

Dit voor hun oprechte steun tijdens mijn opleiding, scriptie en professionele 

loopbaanontwikkeling. 

 

Verder gaat mijn dank uiteraard uit naar alle familieleden, vriend(inn)en, kennissen en 

naar mijn echtgenoot Gert Delbaer, voor de verleende hulp en niet aflatende morele 

ondersteuning. Mijn zoon Sven wens ik -ook in dit kader-  te bedanken voor zijn 

zingevend bestaan, voor mij een enorme extra motivatie bij het vervolmaken van deze 

opleiding. 

 
 

Gent, 11 mei 2005. 

Kim Engels. 
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III Inleiding 
 

Tijdens de lessen in de eerste licentie Medisch-Sociale Wetenschappen, optie 

Verplegingswetenschap, sprak professor Tom Defloor over het project “Functie-

differentiatie Verpleegkundig Personeel”. Dit praktijkonderzoek boeide me enorm, 

vooral dan de implicaties voor de geriatrische sector, waar ik toen werkzaam was. 

 

Dit project liep van maart 2003 tot maart 2004.  

De drie onderzoeksfasen en de valorisatiefase besloegen elk drie maanden. 

In de eerste fase werden patiëntensituaties geïnventariseerd binnen vijf zorgdomei-

nen: basisdiensten van algemene en universitaire ziekenhuizen, gespecialiseerde 

diensten van algemene en universitaire ziekenhuizen, chronische geriatrische zorg, 

thuiszorg en psychiatrie. Met de hulp van de hoofdverpleegkundigen van de 

geselecteerde afdelingen en een expertgroep per zorgdomein werden telkens de 50 

meest relevante patiëntensituaties geselecteerd.  

Hierna distilleerden Belgische en Nederlandse experts (staffunctionarissen, 

diensthoofden,  verpleegkundig specialisten en lectoren) voor elke patiëntensituatie 

binnen hun zorgdomein de verpleegkundige taken die nodig zijn om kwalitatief 

aanvaardbare zorg te leveren. Dit gebeurde via een Delphi-procedure in twee fasen. 

In de derde onderzoeksfase werden de verpleegkundige competenties 

geïdentificeerd door de expertgroepen, opnieuw via een tweefasige Delphi-

procedure. Men heeft hierbij aandacht gehad voor de kwalitatieve component (wat 

verpleegkundigen moeten kunnen om deze taak uit te voeren) en de kwantitatieve 

component (de mate van complexiteit). 

 

Mijn bijdrage beperkt zich tot het domein van de chronische geriatrische zorg.   

Een expertpanel werd op dezelfde manier (Delphi-procedure in twee fasen) 

gevraagd om voor vier situaties uit de geriatrische zorgsector de nodige  

(deel-)competenties en hun complexiteitsniveau te bepalen om tot een kwalitatief 

aanvaardbare beroepsbeoefening te kunnen komen.  



  IX 

Hiervoor werd uitgegaan van de basiscompetenties voor de verschillende 

onderwijsmodules binnen het studiegebied personenzorg, zoals deze geformuleerd 

werden door de Dienst Beroepsopleiding en Onderwijs (DBO) van het Ministerie 

van Onderwijs.  

 

De analyse van de onderzoeksresultaten gebeurde zowel op het niveau van de 

competenties als op het niveau van de –door  de experts zelf in de eerste fase 

geformuleerde- deelcompetenties. De mate van overeenkomst tussen de 

verschillende geconsulteerde experts werd onderzocht.  

 

Concreet was het de bedoeling de mate van overeenkomst na te gaan tussen de in de 

opleiding aangeleerde en de in de praktijk nuttig geachte verpleegkundige 

competenties voor de verschillende opleidingsniveaus in de chronische geriatrische 

zorgverlening.  

Via functiedifferentiatie kunnen algemeen aanvaardbare en bruikbare inhoudelijke 

richtlijnen en eindtermen voor opleidingen in de personenzorg bekomen worden.  

 

Het werk is in vier hoofdstukken ingedeeld: een theoretisch deel rond de begrippen 

competentie en modulair onderwijs, het belichten van het zorgdomein ouderenzorg 

binnen het project “Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel”, het verloop en 

de methodologie van het scriptie-onderzoek en de resultaten ervan. Deze resultaten 

betreffen de vergelijking van de door beide expertpanel genoemde competenties en 

een analyse van de mate van overeenkomst tussen de complexiteitsscores van de 

verschillende in het scriptieonderzoek geconsulteerde experts, met hun oordeel over 

het al dan niet kunnen behalen van de competentie in de opleiding en/of 

praktijkbeoefening van de vierdegraads verpleegkundige.  

 

Het besluit zal de onderzoeksresultaten verduidelijken en tot slot zullen 

aanbevelingen gegeven worden om de opleidingen in de personenzorg zoveel 

mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk in de chronische geriatrische sector.  



  1  

IV Theoretisch kader 
 

1.   Competentie 

 

In dit eerste deel van het hoofdstuk “Theoretisch kader” wordt een overzicht gegeven 

van verschillende definities van het begrip competentie die in de literatuur te vinden 

zijn, alsmede van de eigenschappen en componenten die eraan toegekend worden. 

Vervolgens worden de beschreven voordelen van het competentiegebruik belicht.  

 

1.1. Definitie van competentie 
 

Van het begrip competentie bestaan er verschillende definities en interpretaties. Dit kan 

communicatieproblemen opleveren. Het online woordenboek Hedendaags Nederlands 

van Van Dale omschrijft competentie als “geschiktheid en deskundigheid om iets te 

doen, bekwaamheid, kunde, kundigheid of bevoegdheid tot handelen of oordelen”.  

 

Volgens Van Sluijs en Kluytmans (1996) en E.S. Bos (1998) spelen het perspectief van 

de auteur en het gebied waarin de term gebruikt wordt een grote rol.  

Bedrijven (zoals ziekenhuizen of rust- en verzorgingstehuizen) zien competenties als 

een eigenschap van individuen, groepen of organisaties (input of gegeven) of als het 

vermogen tot het leveren van bepaalde prestaties (output of resultaat).  

In het onderwijs worden competenties eerder omschreven als (het proces van) de interne 

organisatie van beschikbare kennis en kunde, waarbij de nadruk gelegd wordt op het 

trainen van processen (focus op leren en instructie). Competenties kunnen als het ware 

beschouwd worden als een black box (beeld van Van Sluijs en Kluytmans, 1996).  

 

Enkele jaren nadien (1999) schreef Van Sluijs, samen met Hoekstra, dat competentie het 

product is van expertise en gedragsrepertoire. Onder expertise verstaan deze auteurs het 

beschikbaar hebben van kennis, ervaring en inzicht die vereist of nuttig zijn bij de 

benadering van een vast probleem of repetitieve taak. Gedragsrepertoire omschrijven zij 

als het beschikbaar hebben van gedrag, aandacht en emoties die vereist of nuttig zijn bij 

wisselende contexten of situaties waarin een taak moet worden verricht (effectief zijn).  
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Van der Heijden (1997) stelt competentie gelijk aan expertise alleen en verheft zo 

ervaring tot de enige mogelijkheid om nieuwe competenties te verwerven. 

Parry (1996) erkent de kans op verbetering van een competentie in zijn definitie: “Een 

competentie is een cluster van verwante kennis, vaardigheden en houdingen die van 

invloed is op een belangrijk deel van iemands taak, die samengaat met de prestatie op 

die taak en die kan verbeterd worden door middel van training en ontwikkeling”. 

 

Crouch (2005) omschrijft competentie als de precieze kennis en vaardigheden die nodig 

zijn om de verschillende aspecten van hoogkwalitatieve verpleegkundige zorg te kunnen 

leveren. Bij de ontwikkeling van competentiestandaarden voor verpleegkundigen 

hanteerden Ramritu & Barnard (2001) voor competentie de definitie “mogelijkheid van 

een persoon om de rol van verpleegkundige effectief en/of expertmatig uit te voeren”.  

 

Meerveld en Mast (2004) hebben het over vermogens van mensen in hun definitie van 

het begrip competentie: “het geïntegreerd geheel van kennis, houding, vaardigheden, 

ervaring, motivatie, zelfbeeld, normen en waarden die de zorgverlener gebruikt om de 

zorg zo goed mogelijk te kunnen geven in allerlei verschillende situaties”.  

De auteurs veronderstellen hierbij dat de zorgverlener van dit geheel gebruikt wat hij 

nodig heeft in een situatie en dus zijn vermogens kan aanpassen aan de situatie waarin 

hij werkt (confer Crouch: “precieze” kennis en vaardigheden). Zij schrijven verder dat 

competenties te maken hebben met effectief gedrag (uitvoering) en worden bepaald 

door de situatie waarin men werkt, de reële werkelijkheid.  

 

De Commissie voor de Verpleegkundige en Vroedkundige Opleiding in het Verenigd 

Koninkrijk (Girot, 2000) omschrijft het begrip competentie als “de vaardigheden en 

mogelijkheid tot veilige en effectieve beroepsuitoefening, zonder de nood voor directe 

supervisie”. De definitie van de Manpower Services Commission (Watkins, 2000) sluit 

hier nauw bij aan: “Competentie is datgene wat een persoon, die werkt in een bepaald 

domein, zou moeten kunnen doen”. Watkins voegt er wel aan toe dat het in de verple-

ging gaat om meer dan het louter uitvoeren van een taak. De zorg dient in de context 

geplaatst te worden door het respecteren van waarden, het geloof en de benaderingen 

van gezondheid en ziekten van de zorgvragers. 
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Everwijn (1997) en De Snoeck (1997) stellen dat competenties dat beperkt aantal 

individuele kenmerken zijn dat essentieel is voor succesvol of uitstekend functioneren, 

terwijl Kelly (1994) succesvol functioneren afzwakt tot standaardverwachtingen met: 

”A competency is the ability to perform activities within an occupation to the standards 

expected” in zijn “Glossary of training terms”.  

 

Ten Horn (2001) noemt competenties “persoonskenmerken die ten grondslag liggen aan 

succes in een bepaalde positie en situatie” en de definitie van Klarus (2003) heeft 

ongeveer dezelfde inhoud: “Competenties zijn aan de persoon gekoppelde (cognitieve 

en/of handelings-) vermogens/bekwaamheden die haar in staat stellen op een adequate 

wijze taken uit te voeren, oplossingen te vinden en te realiseren op de werkplek”. 

 

Mulder (2000) geeft als definitie van het begrip competentie “het vermogen van een 

persoon of organisatie om bepaalde prestaties te leveren, zoals het verrichten van taken, 

oplossen van problemen en het meer in het algemeen effectief kunnen functioneren in 

een bepaald beroep, een bepaalde organisatie, een bepaalde functie of een bepaalde rol”.  

 

De definitie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (website SERV) luidt: 

“Competenties betreffen de reële en individuele capaciteit om het samenhangend geheel 

van (theoretische en praktische) kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen aan te 

wenden in functie van de concrete, dagelijkse en veranderende werksituatie en in 

functie van persoonlijke en maatschappelijke activiteiten”. 

 

Voor deze scriptie lijkt deze definitie van de SERV, aangevuld met enkele andere 

elementen uit de aangehaalde definities, het best geschikt omdat ze volledig en toch 

concreet is. Vanuit de onderwijskundige focus is de mogelijkheid tot ontwikkelen en 

trainen van competenties essentieel, zeker voor toepassing in de�verpleegkundige 

praktijk waar iedere situatie uniek is.   

 

In tegenstelling tot Van Der Heijden (1997) wordt er vanuit gegaan dat competentie-

ontwikkeling zowel door praktijk als in theorie kan gebeuren en net zoals Kelly (1994) 

gaat het in deze scriptie om de mogelijkheid om kwalitatieve zorg te leveren die overeen 

komt met de standaardverwachtingen.  
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1.2. Eigenschappen van competenties 
 

Verschillende auteurs beschrijven verschillende soorten competenties, op verschillende 

niveaus van abstractie.  

 

Tait & Knight (1996) beschrijven het verschil tussen interne en externe competenties.  

Interne competenties kunnen opgevat worden als de kennis, vaardigheden en attitudes 

die noodzakelijk zijn om een gewenst of voorgeschreven einddoel te bereiken. Deze 

kennis, vaardigheden en attitudes moeten (logisch gezien) van een bepaalde omvang 

zijn en een bepaald niveau bezitten, voordat gesproken kan worden van een 

competentie. Competenties die als ‘extern’ betiteld worden, uiten zich in meetbaar 

gedrag. Ook dit meetbare gedrag moet van een bepaalde omvang zijn en een bepaald 

niveau behalen. 

 

Het onderscheid tussen algemene en specifieke competenties wordt door meerdere 

auteurs erkend (Nordhaug & Grønhaug, 1994; Van Sluijs & Kluytmans, 1996; Lado & 

Wilson, 1994). Een competentie is algemeen als deze verworven is via onderwijs en een 

competentie is specifiek als deze door ervaring (bijvoorbeeld in een bedrijf) is 

opgedaan.  

 

De volgende verdeling gaat om een eigenschap van de competentie: veranderbaar 

versus stabiel en wordt eveneens door verschillende auteurs vernoemd (Carroll, 1994; 

Reid, 1994; Lado & Wilson, 1994). 

Een competentie is veranderbaar als deze gelijkgesteld wordt aan input en stabiel als 

deze gelijkgesteld wordt aan output. Een veranderbare competentie kan zich 

ontwikkelen tot een stabiele competentie door vorming.  

Onstenk (1997) meent dat elke competentie veranderbaar is omdat ze dimensies van 

ontwikkeling bevat. Competentie ontwikkelt zich in termen van inhoudelijke breedte, 

zingeving, reflectie en beheersingsniveau. Dit betekent dat er sprake kan zijn van 

respectievelijk verbreding, verrijking en verdieping. 
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Ashworth (1992) en Boyatzis (1982) maken het onderscheid tussen groepsgebonden en 

individuele competenties. Groepsgebonden competenties zijn competenties die specifiek 

zijn voor een groep, bijvoorbeeld het goed functioneren van een team doordat de 

verschillende leden elkaar aanvullen.  

Individuele competenties worden gezien als noodzakelijk onderdeel voor de effectieve 

uitvoering van een functie. Ze zijn gebonden aan één persoon.  

 

Een laatste onderverdeling die in de geraadpleegde literatuur gemaakt wordt is deze 

tussen actuele en formele competenties (Nordhaug & Grønhaug, 1994).  

Een actuele competentie is noodzakelijk om een bepaalde taak uit te voeren, terwijl bij 

een formele competentie de kennis en vaardigheden geëvalueerd zijn door middel van 

een manier van toetsing. 

 

Deze eigenschappen van competenties kunnen zowel verhelderend als verwarrend 

werken. Verhelderend omdat men weet om wat voor soort competentie het gaat en wat 

men ermee beoogt. Verwarrend, omdat men door al die verschillende, vaak willekeurig 

benoemde en soms gecombineerde, categorieën het overzicht verliest.  

 

Voor deze scriptie is het belangrijkste onderscheid dat tussen de algemene (verworven 

door opleiding) en de specifieke competentie (door praktijkbeoefening verworven), 

zoals dat door meerdere auteurs erkend werd (Nordhaug & Grønhaug, 1994; Van Sluijs 

& Kluytmans, 1996; Lado & Wilson, 1994).  
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1.3. Componenten van competentie 
 

Competenties worden vaak op verschillende manieren operationeel gemaakt. Met 

andere woorden, er worden aan competenties verschillende componenten toegekend die 

het begrip representeren. Door deze componenten te inventariseren zou men een 

generiek model voor competenties kunnen opstellen, waarop een curriculum of training 

kan gebaseerd worden. 

 

1.3.1. De component inhoudsclassificatie 

Deze component geeft aan om welke competentie het gaat.  

 

Onstenk (1997) classificeert naar componenten van brede vakbekwaamheid, namelijk: 

1. Vakmatige competentie 

2. Methodische competentie 

3. Bestuurlijk-organisatorische competentie 

4. Strategische competentie 

5. Sociaal-communicatieve competentie 

6. Normatief-culturele competentie 

7. Leer- en vormgevingscompetentie  

 

Odenthal (1997) op haar beurt maakt onderscheid tussen vakmatige, methodische, 

sociale en participatieve competentie. Zij beschouwt deze als onderdelen van de totale 

beroepshandelingscompetentie. 

 

Everwijn (1997) classificeert naar vier verbonden competentiegebieden, namelijk: 

1. Beroepsspecifieke competenties 

2. Algemene competenties 

3. Reflectieve competenties 

4. Ondersteunende competenties 

Everwijn stelt dat de vakspecifieke kennis en vaardigheden de belangrijkste sleutel voor 

succesvol functioneren vormen, maar dat in een veranderende beroepsuitoefening dit 

competentiegebied moet worden aangevuld met andere competentiegebieden. 
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Mulders (1995) classificeert naar hoofdsoorten van competenties, namelijk: 

1. Cognitieve competenties (= denkbekwaamheden: begrijpen, verklaren, 

beoordelen, …), zelf opgedeeld in de conceptuele en de reflectieve competentie. 

Strategische en heuristische competentie zijn onderdelen van de reflectieve 

competentie, terwijl de conceptuele competentie vier onderdelen heeft. Deze zijn 

de declaratieve, de situationele, de procedurele en de instrumentele competentie.  

2. Normatieve competenties (= attitudes, mentale instellingen) 

3. Communicatieve competenties (= interactieve bekwaamheden) 

 

Boyatzis (1992) maakt gebruik van een classificatie naar typen competenties, waaronder 

zelfreflectie, conceptualisering, ontwikkelen van anderen, logisch denken, 

groepsprocessen managen, … 

 

Defloor, Grypdonck, Verhaeghe, Gobert & Darras (2004) maken een indeling in drie 

categorieën, namelijk: 

1. Cognitief aspect van de competentie (kennen) 

2. Psychomotorisch aspect van de competentie (kunnen) 

3. Affectief aspect van de competentie (zijn) 

 

Deze laatste indeling werd in het project “Functiedifferentiatie in de verpleegkunde” 

door de onderzoekers opgesteld en is volgens Defloor et al. (2004) gebaseerd op de 

taxonomie van Bloom voor het cognitieve aspect, op Krathwohl voor het 

psychomotorische aspect en op Jewett voor het affectieve aspect. In het praktijkdeel 

wordt met deze categorieën gewerkt.  
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1.3.2. De component context 

Deze component houdt in dat men een bepaalde competentie in een bepaalde situatie 

moet kunnen beheersen.  

 

Van Gils (2003) gaat uit van de stelling dat competenties op zichzelf theoretische, dus 

abstracte constructies zijn. In hun praktische (concrete) verschijningsvorm zijn zij 

volgens deze auteur echter steeds gecontextualiseerd zijn en kunnen ze enkel in hun 

praktische contextualiteit ontwikkeld worden. 

 

Het coördinatiepunt kwalificaties beroepsonderwijs (www.colo.nl) stelt op hun website 

dat competenties enkel in een context kunnen toegepast en ontwikkeld worden. 

 

Ellström (1997) maakt onderscheid tussen de elkaar aanvullende cognitief-rationele en 

de intuïtief-rationele context. De uitvoering van eenzelfde competentie zal in deze twee 

verschillende contexten een totaal andere aanpak vereisen. 

 

Zoals reeds aangehaald stelt Van der Heijden (1997) het begrip expertise gelijk aan het 

begrip competentie. Beiden kunnen volgens haar uitgevoerd worden in een bepaald 

competentiedomein of taakgebied, de context voor de uitvoering van deze competentie.  

 

Van Vilsteren en zijn collegae (1997) noemen geen context bij naam, maar geven aan 

dat de contextgebondenheid van competentie centraal staat en dat het zich daarin 

onderscheidt van vaardigheid.  

 

Nordhaug (1993) noemt dezelfde organisatorische context van handelen, maar vult deze 

aan met de omgevingscontext. Deze laatste reikt verder dan de eigen instelling of 

organisatie. 

 

Ashworth & Saxton (1990) achten zowel contextafhankelijke als contextonafhankelijke 

competenties mogelijk. Zij stellen dat contextafhankelijke competenties alleen kunnen 

gedemonstreerd worden in een specifieke context, terwijl contextonafhankelijke 

competenties overdraagbaar zijn naar andere contexten. 
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Boyatzis (1982) noemt als context de organisatorische omgeving waarin de competentie 

aan de dag moet worden gelegd. 

 

Er wordt wel eens beweerd dat het niet de bedoeling is om op universiteiten 

competentiegericht onderwijs te geven omdat dit teveel nadruk zou leggen op 

toepassingsgerichte aspecten, zoals in het Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit.  

Van Vilsteren (1997) stelt zelfs letterlijk dat academische competenties de specifieke 

beroepscontext overstijgen en voor elk domein praktisch op dezelfde manier kunnen 

geformuleerd worden.  

De competentie wordt wel aan het kennisdomein verbonden en door de context verder 

bepaald, maar is in wezen hetzelfde (bv. onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren, 

resultaten interpreteren en daarover rapporteren, in de context van de bouwkunde als  

ingenieur of in de klinische context als psycholoog).  

 

Hieruit blijkt dat er verschillende meningen zijn over het al dan niet contextafhankelijk 

zijn van competenties.  

Soms wordt gesteld dat leerlingen zouden moeten leren decontextualiseren: de 

competentie wordt in een bepaalde context aangeleerd, waarna de leerling deze moet 

kunnen abstraheren van de gegeven context. Dit kan aangevuld worden met het kunnen 

toepassen, aanpassen en vervolmaken van een algemene competentie (verworven door 

opleiding en niet altijd contextgebonden) in de praktijk.   

Voor het scriptieonderzoek worden de noodzakelijke competenties en deelcompetenties 

gevraagd om in een concrete patiënten- of bewonerssituatie correct en kwaliteitsvol te 

kunnen werken. Deze verschillen per situatie en zijn hier dus zeker contextgebonden.  
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1.3.3. De component vaardigheden 

Deze component, nodig om de competentie uit te kunnen voeren, wordt door bijna elke 

geraadpleegde auteur genoemd.   

 

Ellström (1998) geeft de component vaardigheden de volgende invulling: 

1. Perceptuele motorische vaardigheden 

2. Cognitieve vaardigheden (kennis, intellectuele vaardigheden) 

3. Affectieve vaardigheden (attitudes, waarden, motivaties) 

4. Sociale vaardigheden (communicatieve en samenwerkingsvaardigheden) 

 

Odenthal (1997) noemt binnen de component vaardigheden (bij haar “kwalificaties” ) 

de vakmatige, de methodische, de persoonlijke en/of sociale en de participatieve. 

 

Onstenk (1997) daarentegen onderscheidt meerdere vaardigheden:  

1. Technisch-praktische, informatieverwerkende en omgangsvaardigheden 

2. Methodische en regelvaardigheden  

3. Verantwoordelijkheid en flexibiliteit  

4. Employability en opkomen voor de eigen belangen  

5. Samenwerkingsvaardigheden, inclusief omgaan met feedback en/of kritiek  

6. Betrokkenheid, beroepshouding, motivatie en prestatiebereidheid  

7. Reflectie, dubbele loop-leren, leer-, transfer- en vormgevingsvaardigheden  

 

Wiig (1994) geeft de component vaardigheden de volgende invulling: 

1. Mentale vaardigheden (snel kunnen denken, informatie kunnen synthetiseren, 

prioriteiten kunnen aanbrengen in het werk, …) 

2. Productieve vaardigheden (teamwerk, mondelinge / schriftelijke communicatie) 

3. Routine vaardigheden (computer kunnen bedienen, …) 

4. Recepterende vaardigheden (kunnen luisteren, snel leren, …) 

 

Everwijn (1997) spreekt bij de invulling van deze component van beroepsspecifieke, 

algemene, ondersteunende en reflectieve vaardigheden.  

Van der Heijden (1997), Van Vilsteren (1997) en Spencer & Spencer (1993) noemen 

vaardigheden de operationalisatie van competentie, zonder daar dieper op in te gaan. 
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Door de Commissie Kwalificatiestructuur (1996) wordt gebruik gemaakt van de 

taxonomie van Romiszowski (1988). Bij de vaardigheden beschrijft hij volgende 

onderdelen: 

1. Cognitieve vaardigheden (interpreteren, analyseren, beslissen, …) 

2. Psychomotorische vaardigheden (catheteriseren, hulp bieden bij het stappen, …) 

3. Interactieve vaardigheden (communiceren met patiënten en hun naasten, 

samenwerken met verschillende disciplines, …) 

4. Reactieve vaardigheden (attitudes, het tegemoet treden van mensen vanuit een 

beroepshouding) 

 

Op elk van deze vier terreinen kan volgens de Commissie Kwalificatiestructuur (1996) 

een onderscheid worden gemaakt in reproductieve en productieve vaardigheden. 

Bij reproductieve vaardigheden gaat het om routines en beroepsactiviteiten die zijn 

gebaseerd op handelingsvoorschriften. Productieve vaardigheden daarentegen doen een 

beroep op de creativiteit en het probleemoplossingvermogen van de betrokkene. Deze 

moet de geleerde strategieën en handelingsprincipes toepassen in nieuwe situaties. 

 

Defloor et al. (2004) beschrijven binnen de competentie grotendeels dezelfde aspecten, 

die ook van toepassing zijn op de component vaardigheden ervan : 

1. Cognitief aspect (kennen, begrijpen, toepassen, analyseren en synthetiseren) 

2. Psychomotorisch aspect (kunnen, reproduceren, aanpassen, verfijnen, 

vervolmaken en creatief en innoverend zijn) 

3. Affectief aspect (zijn, luisteren, antwoorden, empathische ondersteuning en een 

relatie met een therapeutisch perspectief opbouwen).  

 

Het affectief aspect (zijn) is wel ruimer dan de interactieve vaardigheden van 

Romiszowski (1988) en de reactieve vaardigheden (attitudes) worden niet apart 

vernoemd. Het onderscheid in reproductieve en productieve vaardigheden wordt niet als 

dusdanig gemaakt, maar ontstaat door het definiëren van drie complexiteitsniveaus per 

aspect. Zo ontstaat een duidelijke structuur, bruikbaar voor het op complexiteit scoren 

van de competenties en deelcompetenties in het praktijkdeel en qua inhoud gelijklopend 

met het grootste deel van de geraadpleegde literatuur.  
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1.3.4. De component kennis 

Kennis, nodig voor het uitvoeren van de competentie, wordt veel minder genoemd dan 

vaardigheden en als dit toch gebeurt wordt er meestal geen verdere invulling bij 

vermeld (Everwijn, 1997; Mulders, 1995; Spencer & Spencer, 1993; Van Vilsteren, 

1997; Coördinatiepunt Kwalificaties Beroepsonderwijs, 2004).  

 

Wiig (1994) beschrijft drie onderdelen binnen de component kennis, namelijk 

idealistische, pragmatische en systematische kennis. 

 

Door de Commissie Kwalificatiestructuur (1996) wordt gebruik gemaakt van de 

taxonomie van Romiszowski (1988). Bij de kennis beschrijft hij volgende onderdelen: 

1. Feitelijke kennis (herkennen en zich herinneren van feiten en 

handelingsvoorschriften) 

2. Begripsmatige kennis (inzicht, handelingsprincipes) 

 

Bij Defloor et al. (2004) worden door de indeling in complexiteitsniveaus voor het 

cognitieve aspect volgende onderdelen beschreven:  

1. Kennen / begrijpen (gekende en gememoriseerde kennis, begrijpen van de 

situatie) 

2. Toepassen / analyseren  (basiskennis volstaat, transfer van een element om het in 

andere situaties toe te passen, identificeren en organiseren van de verbanden 

tussen de onderdelen) 

3. Synthetiseren / evalueren (de verschillende onderdelen samenbrengen tot een 

nieuw geheel, een creatief denkproces om nieuwe oplossingen te vinden) 

 

Voor de verdere scriptie zal gewerkt worden met de gestructureerde invulling van 

Defloor et al. (2004) van de component kennis. Niet alleen om later de vergelijking  met 

het hoofdproject “Functiedifferentiatie in de verpleegkunde” vlot te kunnen maken, 

maar tevens omdat deze indeling de experts een duidelijk kader biedt. Dit kader kan 

bijdragen tot volledige en overdachte antwoorden in het praktijkdeel van deze scriptie.   
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1.3.5. De component persoonlijke eigenschappen 

Deze component die sturing kan geven aan de manier van uitvoering van de 

competentie wordt niet door alle geraadpleegde auteurs vermeld.  

 

Van Beirendonck (1998) beschrijft volgende persoonsgebonden factoren: 

1. Leervermogen  

2. Leerbereidheid (zelf beïnvloed door de wijze waarop leerinstructies worden 

aangeboden, door de openheid voor feedback en door de carrièreverwachtingen) 

3. Waarden en normen (onthullen echte betekenis van het getoonde gedrag) 

4. Persoonlijkheid (extravert, introvert, emotioneel stabiel, altruïstisch, …) 

5. Intelligentie, oordeelsvorming en visie 

 

Van Vilsteren en zijn collegae (1997) geven enkel aan dat persoonlijke eigenschappen 

een component van competentie is, terwijl Wiig (1994) binnen de component vier items 

noemt. Het gaat om motieven waarmee iemand een bepaalde taak uitvoert, oriëntatie op 

actie en/of vragen stellen, zelfvertrouwen en benaderingswijze van mensen. 

 

Hooghiemstra (1992) verstaat onder persoonlijke eigenschappen eveneens motieven 

waarmee iemand een bepaalde taak uitvoert en zelfvertrouwen, maar tevens kennis, 

waarden en normen. Spencer & Spencer (1993) noemen ook motieven waarmee iemand 

een bepaalde taak uitvoert, zelfvertrouwen, waarden en normen. Zij vullen aan met 

fysieke karakteristieken en consistente respons op situaties of informatie. 

Voor Spencer en Spencer gaat het hier om de brede basis van hun ijsbergmodel, hetgeen 

vaak onder het wateroppervlak blijft en volgens hen ook moeilijker te trainen is.  

 

Persoonlijke eigenschappen kunnen evolueren en zijn heel relevant voor de manier van 

praktijkvoering, maar zijn moeilijker te ontwikkelen dan de andere componenten van 

een competentie.  Binnen het competentieprofiel van de Dienst voor Beroepsopleiding 

(DBO) worden deze eigenschappen sleutelvaardigheden genoemd en staan zij los van 

de lijst van competenties. In deze scriptie worden de persoonlijke eigenschappen van de 

beroepsbeoefenaar of student verder buiten beschouwing gelaten, alhoewel het belang 

ervan zeker erkend wordt.  
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1.3.6. De component criteria 

De criteria waaraan de competentie moet voldoen wordt als component niet door alle 

geraadpleegde auteurs vernoemd, alhoewel men hiervan wel afhankelijk is voor het 

toetsen van competenties.  

 

Boyatzis (1982) noemt als invulling van criteria het niveau waarop de competentie 

gedragsmatig beheerst kan worden, onbewust of bewust. Van der Heijden (1997) geeft 

dezelfde invulling, maar voegt daar snelheid van uitvoering van de competentie aan toe. 

 

Hooghiemstra (1992) spreekt ook over niveau bij de invulling van criteria. Hij doet dit 

in termen van een vijfpuntsschaal waarop het niveau van een bepaalde competentie 

gemeten kan worden. Wiig (1994) noemt criterianiveaus op een zespuntsschaal.  

Score 0 laat dan weinig of niets van een competentie zien en score 5 of 6 geeft volledig 

bezit weer van deze competentie.  

 

Van Vilsteren en zijn collegae (1997) menen dat van elke competentie per opleiding het 

gewenste niveau nader bepaald dient te worden.  

Het is nuttig zich af te vragen of het de bedoeling is dat de opleiding een expert aflevert 

die direct inzetbaar is, of iemand met een startcompetentie? 

Dit is ook het vertrekpunt voor het hoofdproject “Een onderzoek naar verpleegkundige 

competenties” en voor dit scriptieonderzoek: iemand die zelfstandig gezondheidszorgen 

kan verstrekken van een kwalitatief aanvaardbaar niveau.   

 

Andere auteurs delen de component “Criteria” van het begrip competentie nog verder in 

alvorens tot de niveauaanduiding over te gaan.  

Zo erkent de Commissie Kwalificatiestructuur (1996) drie criteria op basis waarvan het 

niveau van de competentie kan bepaald worden, namelijk: 

Het criterium “verantwoordelijkheid”, hetgeen aangeeft hoever beroepsbeoefenaars 

aanspreekbaar zijn op hun beroepsmatig handelen en op de gevolgen daarvan. De 

verantwoordelijkheid beroepsmatige handelingen met zorg en toewijding uit te voeren 

en daarover verantwoording kunnen afleggen kan beperkt zijn tot het functioneren 

binnen het eigen takenpakket, maar kan zich ook uitstrekken tot (het werk van) anderen. 
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Het criterium “complexiteit”, hetgeen de mate aangeeft waarin beroepsmatige 

handelingen zijn gebaseerd op toepassing van routines, standaardprocedures of nieuwe 

procedures. Daarmee ontstaat een beeld van de vaardigheid in probleemoplossing en de 

creativiteit die van beroepsbeoefenaars in verschillende situaties wordt vereist. 

 

Het criterium “transfer”, hetgeen de mate aangeeft waarin een beroepsbeoefenaar in 

staat is kennis en beroepsvaardigheden toe te passen in uiteenlopende (beroepsmatige) 

situaties. Met andere woorden: dit criterium geeft de reikwijdte en de wendbaarheid van 

de kennis en de vaardigheden aan.  

  

Dezelfde drie criteria worden vernoemd door het Coördinatiepunt Kwalificaties 

Beroepsonderwijs (www.colo.nl). Enkel het criterium complexiteit wordt beschreven.  

Het geeft de mate aan waarin (beroepsmatige) handelingen gebaseerd zijn op de 

toepassing en het bedenken dan wel het combineren van (routinematige) procedures.  

De complexiteit van de beroepssituatie wordt hier getypeerd naar de mate waarin van 

routinematige of niet-routinematige procedures en van nieuwe oplossingsprocedures 

sprake is.  

 

Voor het scriptieonderzoek wordt gefocust op de complexiteitscriteria, zoals beschreven 

door Defloor et al. (2004). Het aspect transfer is daarmee verbonden, daar dit enkel op 

de hogere complexiteitsniveaus vlot dient te verlopen.  

Het criterium verantwoordelijkheid daarentegen hangt vaak samen met de persoonlijke 

eigenschappen van de beroepsbeoefenaar zelf  (hoe verantwoordelijk voelt iemand 

zich), al is er beïnvloeding door de wetgeving en door de opgelegde regels van de 

instelling waar men werkt.  

 

Tot slot van dit deel over de componenten van competentie wordt hier verwezen naar 

het volledige model van Defloor et al. (2004), zoals voor het praktijkonderzoek gebruikt 

werd en op de volgende pagina staat.  
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Complexiteitsgraad voor het totaal per competentie (basis of specifiek): 
 

Score 1: Niet complexe competenties die door eenvoudig redeneren toe te passen zijn.  

   De vaardigheden kunnen op korte termijn aangeleerd worden en vragen noch    

   theoretische kennis noch interpretatie van de samenhang van zorgaspecten. 
 

Score 2: Matig complexe competenties waarbij de zorgverlening toegepast wordt zoals 

                aangeleerd  in de basisopleiding. De aangeleerde regels worden toegepast. 
 

Score 3: Complexe competenties die voor het oplossen van de situatie een creatief  

gebruik vragen van de kennis uit de basisopleiding. Een beperkte analyse en 

interpretatie van de situatie is noodzakelijk, maar de basiskennis volstaat. 
 

Score 4: Zeer complexe competenties waarbij kennis uit de basisopleiding niet volstaat.  

Een grondige analyse waarbij bijkomende kennis, vorming en vaardigheden 

ontwikkeld en uitgeprobeerd worden om tot een oplossing te komen, is nodig.  
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1.4. Redenen/voordelen voor het gebruik maken van competenties 
 

In de “Gids voor het beschrijven van de landelijke kwalificaties in het HTNO (De Vries 

& Van den Broek, 2000) wordt ervoor gekozen om de kwalificaties zoveel mogelijk als 

competenties te formuleren in het kader van “leren leren”. Het gaat niet alleen om 

kennis, houding en vaardigheden, maar eveneens om het kunnen dragen van 

verantwoordelijkheid, het kunnen omgaan met complexiteit en het innoverend kunnen 

denken. Bij competenties gaat het om de bekwaamheid van kennis, vaardigheden en 

attitude in samenhang te kunnen toepassen in de beroepspraktijk.  
 

Kwalificaties gedefinieerd in competenties creëren verandercapaciteit. Een voordeel van 

competenties is volgens De Vries & Van den Broek (2000) ook - omdat ze vanuit het 

beroepsveld geformuleerd zijn en onderwijsvormen veranderen - dat de studenten van 

het eerste studiejaar een goede oriëntatie hebben op het latere beroep. Dit bevordert hun 

motivatie en laat duidelijker het nut zien van waarom iets moet worden geleerd.  
 

Verschillende auteurs geven grotendeels dezelfde en elkaar aanvullende voordelen van 

het gebruik van competenties:  

 

1.4.1. Richting geven 

Met behulp van competenties kan beter richting worden gegeven aan de gewenste 

ontwikkeling van de organisaties en personen, omdat met kerncompetenties en 

competentieprofielen beter tot uitdrukking kan worden gebracht wat de gewenste 

ontwikkelingsrichting is. Het competentiedenken fungeert in dit opzicht als een 

routeplanner (Mulder, 2000) .  

Het Psychologisch Adviesbureau Slikboer en Ter Hagen (2004) gebruikt een 

gelijkaardige metafoor: deze van een soort landkaart die managers en medewerkers 

richting geeft en waardoor men duidelijker weet waar men op moet letten. 
 

Mulder (2000) stelt dat deze richtinggevende functie van competenties ook interessant 

is voor het onderwijs, omdat daar sterk behoefte is aan een instrument waarmee aan de 

ontwikkeling van voor de beroepspraktijk van belang zijnde vaardigheden richting kan 

worden gegeven.  
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1.4.2. Communicatie 

De competenties vormen de taal waarin doelen en verwachtingen worden 

geëxpliciteerd. Voor werkenden in organisaties schept dat duidelijkheid over de koers 

van de organisatie en transparantie in de eisen die gesteld worden voor bepaalde 

functies. Mensen kunnen daardoor meer gericht werken aan hun eigen ontwikkeling 

(Mulder, 2000). 

 

Het Psychologisch Adviesbureau Slikboer en Ter Hagen (2004) beschouwt de 

geformuleerde competenties eveneens als de gemeenschappelijke taal binnen een 

organisatie, van “hoog tot laag”.  

Door de bewuste keuze voor de belangrijkste competenties kan het topmanagement 

gemakkelijker benoemen wat organisatiebreed of per afdeling gewaardeerd wordt.  

 

1.4.3. Verticale afstemming 

Competentiegericht werken biedt de mogelijkheid om de verwachtingen van de 

organisatie in termen van het organisatiebeleid en de innovatiestrategie enerzijds en de 

instrumenten voor het personeelsbeleid anderzijds, beter op elkaar af te stemmen. 

Kerncompetenties die vertaald worden in concrete doelen van de organisatie kunnen 

houvast bieden bij de sturing van diverse andere processen op het terrein van het 

personeelsbeleid en opleidingsbeleid. (Mulder, 2000)  

Volgens het Psychologisch Adviesbureau Slikboer en Ter Hagen (2004) kan het werken 

met competenties ook houvast bieden bij organisatieontwikkeling. 

 

1.4.4. Horizontale afstemming 

Er wordt veelvuldig geconstateerd dat de verschillende personeelsinstrumenten 

onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en dat sommige instrumenten een te statisch 

karakter hebben. Competentieprofielen voor functiefamilies kunnen de basis vormen 

voor selectie, plaatsing, beoordeling en ontwikkeling (Mulder, 2000). 

 

Het Psychologisch Adviesbureau Slikboer en Ter Hagen (2004) noemt dezelfde functie 

voor een competentieprofiel: een drager voor loopbaanbeleid, waaronder selectie, 

personeelsplanning, performance management en ontwikkeling van mensen.  
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1.4.5. Dynamisering 

Competentiegericht personeelsmanagement stimuleert de ontwikkeling van werkenden. 

Technologische innovatie, innovatie in de organisatie van arbeid, innovatie in producten 

en productieprocessen en dergelijke maken voortdurend leren noodzakelijk.  

Het werken met competentieprofielen en -beoordeling maakt de implementatie van de 

personeelsontwikkeling makkelijker dan het blijven denken in termen van functies en 

functievereisten. Deze kunnen ook bij ingrijpende veranderingen ongewijzigd blijven, 

terwijl de competenties voor rollen die in het kader van de functie worden vervuld 

aanzienlijk kunnen veranderen (Mulder, 2000).  

 

1.4.6. Ontwikkeling en professionalisering 

Competentiedenken vormt een stimulans tot allerlei personeelsontwikkelingsvormen. 

Zonder ontwikkelingsbeleid heeft competentieprofilering en -beoordeling weinig zin, 

zeker ook doordat veel organisaties veranderingen dienen door te voeren met het zittend 

personeel (Mulder, 2000).  

Het Psychologisch Adviesbureau Slikboer en Ter Hagen (2004) beaamt dit en stelt dat 

competenties de werknemer en werkgever toelaten gezamenlijk eenvoudiger expliciet 

bespreekbaar te maken welke competenties beter en minder goed te trainen  zijn.  

Opleidingsfunctionarissen krijgen soms klachten over de effectiviteit en de strategische 

inbedding van bedrijfsopleidingen. Discrepanties tussen gewenste en aanwezige 

competenties kunnen een goede basis bieden voor gerichte leertrajecten (Mulder, 2000). 

 

1.4.7. Employability en Performance Improvement 

Wanneer competentieprofielen worden vastgesteld, competentiebeoordeling wordt 

ingevoerd, afspraken worden gemaakt over competentieontwikkeling en wanneer 

vervolgens leertrajecten worden georganiseerd, dan levert dat een bijdrage aan de 

employability van de medewerkers. Competentiegericht personeelsmanagement maakt 

de ontwikkeling van gewenst gedrag bespreekbaar in relatie tot gewenste performance, 

hetgeen voorheen meestal minder goed mogelijk was (Mulder, 2000). 

Het Psychologisch Adviesbureau van Slikboer en Ter Hagen (2004) gaat ervan uit dat 

de ontwikkeling van een organisatie en de ontwikkeling van de mensen binnen deze 

organisatie hand in hand gaan (“de lerende organisatie”). 
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1.4.8. Verhogen en garanderen van kwaliteit van zorg voor patiënten 

Bradshaw (1997) stelt in dit kader dat competentie niet hoofdzakelijk een zaak van de 

verpleegkundige is, maar van vitaal belang is voor publieke veiligheid en beveiliging.  

Dolan (2003) acht het werken met competenties en competente verpleegkundigen essen-

tieel voor het kunnen verzekeren dat patiënten een hoog niveau van zorg ontvangen. 

 

1.4.9. Samenwerking bevorderen 

Glotz, Johnson en Johnson (1994) stellen dat competentiegerichte patiëntenzorg ook de 

mogelijkheid biedt verpleegkundigen met andere gezondheidswerkers beter te laten 

samenwerken. Aan elke discipline kan verzekerd worden dat enkel competente 

professionals bepaalde belangrijke aspecten van patiëntenzorg zullen uitvoeren. 

 

1.4.10. Betere afstemming op de arbeidsmarkt vanuit het onderwijs 

Werkgevers, onderwijsinstellingen en pas afgestudeerden ervaren het probleem van de 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Leerplanontwikkelaars proberen met 

competentieprofielen de vraag naar de inhoud van opleidingsprogramma’s scherper te 

articuleren en de programma’s daar beter op af te stemmen (Buskermolen, De la Parra, 

Slotman, 1999; Schlusmans, Slotman, Nagtegal, Kinkhorst, 1999; Kirschner, 2000). 
 

De vraag van de arbeidsmarkt betreft niet alleen vakinhoudelijke kennis of wetenschap-

pelijk inzicht, maar ook bekwaamheden waarmee concrete taken kunnen worden 

uitgevoerd en/of kernproblemen in de beroepspraktijk kunnen worden opgelost. Het 

onderwijs dient hier op systematische wijze op aan te sluiten (Schlusmans et al., 1999). 
 

Blokhuis (2000) rapporteert over het belang dat door de Nederlandse bedrijfstakgroep 

voor gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn gehecht wordt aan een competentie-

gerichte invulling van beroepsopleidingen voor de afstemming tussen onderwijs en 

arbeid, voor de afstemming tussen opleidingen en voor de kwaliteit van de praktijk.  
 

Samengevat zou kunnen gesteld worden dat werken met competenties veel voordelen 

heeft die door verschillende auteurs, onafhankelijk van hun achtergrond, erkend en 

gewaardeerd worden. Meestal begint het met het vergemakkelijken van communicatie 

tussen verschillende betrokkenen door duidelijkheid te scheppen … 
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2.   Modulair onderwijs 
 

De website http://www.ond.vlaanderen.be/dbo is de bron van de meeste informatie 

binnen dit tweede theoretische deel, tenzij anders vermeld. 

 

2.1. Definitie van module 
 

Een module is het kleinste deel van een opleiding dat wordt gecertificeerd, met andere 

woorden dat een door de overheid erkend deelcertificaat oplevert. Zo vormt elke 

module een stap die naar een beroep leidt en/of naar een vervolgopleiding. 

Een module bestaat uit basiscompetenties, ondersteunende basisvorming en 

sleutelvaardigheden. 

Een basiscompetentie is een geheel van vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn 

voor een beginnend beroepsbeoefenaar.  

De basiscompetenties zijn geordend in een samenhangend geheel dat cluster wordt 

genoemd. Elke module bestaat uit een of meer clusters. Eenzelfde basiscompetentie kan 

in een of meer clusters, modules of beroepsopleidingen voorkomen.  

De ondersteunende basisvorming die aan de modules is gekoppeld, verwijst rechtstreeks 

naar de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen die de overheid oplegt. 

De sleutelvaardigheden zijn cognitieve, psychomotorische of affectieve vaardigheden 

die tot de kern van het beroep behoren waartoe wordt opgeleid. Ze zijn echter ook 

inzetbaar buiten dat beroep en dragen bij tot de algemene persoonsvorming.  

In de modulaire beroepsopleiding komt per module een selectie van sleutelvaardigheden 

aan bod. Ze hoeven echter in tegenstelling tot de basiscompetenties en de vakgebonden 

eindtermen niet ‘bereikt’ te worden. Een onderwijsinstelling heeft wel de 

inspanningsverplichting om ze aan te bieden en na te streven.  
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2.2. Redenen voor aanbieden van modulair onderwijs 
 

Het aanbieden van modulair onderwijs is ontstaan als antwoord op een bestaande vraag.  

 

2.2.1. Probleemstelling 

Het gangbare systeem in de onderwijsinstellingen werpt niet voor iedereen voldoende 

vruchten af. Bovendien verlaten teveel jongeren het onderwijs zonder kwalificatie, 

waardoor hun participatie aan het beroepsleven sterk wordt gehypothekeerd.  

Volgens de website van de Dienst voor Beroepsopleiding en Onderwijs (DBO) kunnen  

velen het beroepsmatige aspect van een beroepsopleiding wel aan, maar haken ze af 

onder andere omdat de algemene vorming soms wereldvreemd is en niet aansluit bij hun 

leefwereld en de beroepsopleiding die zij volgen.  
 

Klarus (2000) stelt eveneens dat als kwalificatiestructuren werkelijk zijn bedoeld om de 

afstemming tussen leren en arbeid te verbeteren, ze dan dienen gebaseerd te zijn op in 

de beroepspraktijk gevraagde competenties. Hij waarschuwt voor het ontwikkelen van 

onderwijscurricula volgens de in de kwalificatiestructuur geordende deelkwalificaties en 

eindtermen waarin de binding met het beroep alleen nog in de verte is waar te nemen.  

 

 

2.2.2. Oplossingsstrategie  

Door de opleidingenstructuur en de verschillende onderdelen daarvan af te stemmen op 

de gevraagde kwalificaties, wordt een transparantie tussen het onderwijsaanbod en de 

vraag van de arbeidswereld gerealiseerd. Bovendien wordt het leeraanbod versoepeld en 

wordt een leven lang leren bevorderd door eenzelfde opleidingenstructuur te laten 

doorlopen van leerplicht- naar volwassenenonderwijs. Jongeren met minder capaciteiten 

kunnen een opleiding volgen die haalbaar is en zo hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 

verhogen; volwassenen kunnen een traject uitkiezen dat aan hun vraag voldoet. 
 

De vraag naar flexibele en gedifferentieerde leerwegen leidde vanaf 1 september 2000 

tot modulair opgebouwd onderwijs in het voltijds gewoon en deeltijds beroepssecundair 

onderwijs. Hierbij werd gestreefd naar een flexibele afstemming op de arbeidsmarkt, 

een stimulans tot een leven lang leren, tussentijdse succesbeleving, een maximum aan 

gekwalificeerde uitstroom en een doorzichtig onderwijsaanbod.  
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2.3. Modulair onderwijs in de praktijk 
 

2.3.1. Niveau van de overheid 

Het modulair onderwijs wordt georganiseerd per studiegebied met daarin een reeks 

beroepsopleidingen, waaronder deze tot vierdegraadsverpleegkundige.  

Het leertraject is opgebouwd uit corpora, begrensde verzamelingen van modules die 

samen voor een volledige beroepsopleiding staan, maar los van invulling of verwijzing 

naar een specifiek doelpubliek, een onderwijsverstrekker of … een vak. 
 

2.3.2. Niveau van de onderwijsinstelling 

Een vertaling van de hoger vermelde corpora naar pedagogisch-didactisch verantwoorde 

gehelen in functie van de student is nodig. Deze invulling behoort geheel tot de 

pedagogische vrijheid van de - onderling soms in cultuur, eigenheid, infrastructurele 

mogelijkheden, omgeving, publiek en beleid verschillende - onderwijsinstelling. 

Instellingen kunnen wel ondersteuning vragen aan de DBO, maar zijn vrij om op eigen 

initiatief per eenheid een attest uit te reiken. Bij het uitschrijven van leerdoelen en 

leerinhouden moet een interne kwaliteitscontrole gevoerd worden. 

 

2.3.3. Niveau van de beroepsopleiding 

De modulaire beroepsopleidingtrajecten zijn een aaneenschakeling van modules met 

daarin per module de gestelde toelatingsvoorwaarden. Eenzelfde module kan in 

verschillende beroepsopleidingen en in verschillende studiegebieden voorkomen. 

De modules worden per traject in een bepaalde volgorde doorlopen. Wie slaagt voor een 

module krijgt een deelcertificaat; wie een volledige beroepsopleiding met succes heeft 

doorlopen, krijgt een certificaat. Bovendien kan een student die niet geslaagd is voor 

een module een attest van verworven competenties krijgen. Hierin kunnen de behaalde 

basiscompetenties, kenniselementen, attitudes en werkervaringen worden opgesomd. 

 

2.3.4. Niveau van de module  

Aangezien in een module algemene, technische en praktijkgerichte onderwerpen aan 

bod komen, zijn samenwerking tussen leraren en onderlinge taakafspraken nodig. 

Zonder onderlinge afstemming vormt de eenheid geen pedagogisch-didactisch geheel. 
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2.4. Toetsing binnen het modulair onderwijssysteem 
 

Evaluatie is een geïntegreerd gebeuren dat één van de sterkst sturende factoren van het 

leerproces is. Evalueren is de verantwoordelijkheid van de delibererende klassenraad 

van de onderwijsinstelling, net zoals de tussentijdse opvolging van de student. 

Toetsen en beoordelen dient in dienst te staan van het leerproces en niet omgekeerd. 

 

 

 

2.5. Plaats van de Dienst Beroepsopleiding en Onderwijs in Vlaanderen 
 

De Dienst voor Beroepsopleiding Onderwijs (DBO) is een dienst binnen het 

Departement Onderwijs van de Vlaamse Regering die zich bezig houdt met 

beroepsopleiding in de breedst mogelijke context en onder meer onderwijsprojecten van 

het Europees Sociaal Fonds coördineert.  

De missie van de DBO bestaat erin voor de leerlingen in de beroepsopleidingen binnen 

onderwijs maximale kwalificatiekansen en ontplooiingsmogelijkheden te creëren.  

Deze missie wordt gerealiseerd door te streven naar succesbeleving van leerlingen, 

betrokkenheid van alle actoren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt bevorderen.  

 

 

 

2.6. Tijdsverloop van het modulariseringsproject in Vlaanderen 
 

In 1997 werd gestart met de uitwerking van een modulair onderwijsaanbod in het 

beroepsgericht onderwijs, met prioriteit voor het Beroepssecundair onderwijs. Er was 

samenwerking met Denemarken, Duitsland, Engeland, Italië, Nederland en Schotland. 

Dit experiment kreeg tot 31 december 2000 de steun van het Europees Sociaal Fonds 

via het Youthstartproject. 

In 2000 volgde het besluit van de Vlaamse regering houdende invoering van een 

experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel en in september werd 

met 1038 jongeren (verspreid over 19 scholen) gestart met leerlingen/cursisten in 

verschillende studiegebieden, waaronder de vierde graad verpleegkunde. 

In 2007 zal de eindevaluatie gebeuren, waarna aanbevelingen voor veralgemening 

zullen geformuleerd worden.  
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2.7. Besluit 
 

Het project modularisering beoogt leerlingen uit beroepsgerichte opleidingen de kans te 

geven om een leerweg met meer succes te doorlopen. Door elke module van een 

leertraject te bekrachtigen met een deelcertificaat wordt gehoopt motivatieverhogend te 

werken voor alle deelnemers en zo de ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen.  

De inhouden van de modules worden afgeleid van beroepsprofielen, aangereikt door de 

sociale partners. Dit om de relatie tussen opleiding en in het werkveld gevraagde 

kwalificaties te optimaliseren. De bedoeling van de DBO en het Youthstartproject was 

gelijklopend: samen zoeken naar betere aansluitingsmogelijkheden tussen 

beroepsopleidingen en de arbeidsmarkt.  

In Vlaanderen wordt onderzoek verricht naar de ontwikkeling van opleidingsprofielen, 

naar organisatiemodellen en naar efficiënte trajectbegeleiding doorheen verschillende 

leerwegen, maar ook in Nederland loopt een gelijkaardig project (Van Beelen, 1997).  

 

Dit eindwerk beperkt zich tot het studiegebied Personenzorg, waar gepoogd wordt na te 

gaan of deze modulaire opleiding tot vierdegraads verpleegkundige de vereiste 

competenties onderwijst voor de praktijk binnen de chronische geriatrische zorg.  

 

Er wordt uitgegaan van het basisproject van DBO, niet van de concrete opleidingen van 

de verschillende onderwijsverstrekkers.  
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V. Project “Functiedifferentiatie Ver-

pleegkundig Personeel” op geriatrie 
�

1.   Inleiding 
 

Dit hoofdstuk is een samenvatting van het werk “Functiedifferentiatie in verpleeg-

kunde: een onderzoek naar de verpleegkundige competenties” van Prof. Dr. Tom 

Defloor, Prof. Dr. Mieke Grypdonck, Prof. Dr. Elisabeth Darras, Nadia Bouzegta, 

Kristien Cremie, Sabine Verstraete, Dr. Micheline Gobert en Alexandra Houben.  

Het onderzoek is uitgevoerd door de sectie Verplegingswetenschap van de Vakgroep 

Maatschappelijke gezondheidszorg van de Universiteit Gent in samenwerking met het 

Centre “Health Systems Research” – Unité de Sciences Hospitalières d’Université 

Catholique Louvain. 
 

Het project “Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel” beoogt het in kaart 

brengen van verpleegkundige competenties die de praktijk werkelijk vereist en van hun 

complexiteit. Dit met de bedoeling een basis te bieden en een inzicht te geven in de 

mogelijkheid en wenselijkheid van functiedifferentiatie.  
 

Dit hoofdstuk rapporteert enkel over het zorgdomein ouderenzorg, maar in het werk was 

er ook aandacht voor gespecialiseerde en basisdiensten van algemene en universitaire 

ziekenhuizen, thuiszorg en psychiatrische zorg. 
 

 

2. Fase 1: inventarisatie van patiëntsituaties 
 

Ter voorbereiding van het project werd de selectie van zorginstellingen at random 

uitgevoerd via het computerprogramma SPSS 10.0.  

De ziekenhuizen werden opgesplitst naargelang regio, grootte en privé/openbaar. De 

regio’s waren Vlaanderen, Brussel en Wallonië/Duitstalig België. Een ziekenhuis werd 
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als klein beschouwd indien het minder dan 200 bedden had, middelgroot indien het 

tussen de 200 en 450 bedden had en groot indien het meer dan 450 bedden had. 

Een random sample van 50 algemene ziekenhuizen (uit 229), acht universitaire 

ziekenhuizen, 50 psychiatrische ziekenhuizen (uit 72), 71 niet-commerciële RVT’s (uit 

981) en zes thuiszorgorganisaties werd aangeschreven. Bij positieve respons werd 

gevraagd naar afdelingen die bereid waren mee te doen aan de studie.  

In totaal namen 63 basisafdelingen, 50 gespecialiseerde afdelingen, 63 afdelingen voor 

ouderenzorg, 54 thuiszorgafdelingen, 26 zelfstandige thuiszorgverpleegkundigen en 71 

psychiatrische afdelingen deel. 

 

Bij de inventarisatie zelf werd aan hoofdverpleegkundigen gevraagd om een 

eenvoudige, een doorsnee, een moeilijke en een noodsituatie te beschrijven die zich in 

de week voorafgaand aan de vraag op hun afdeling hadden voorgedaan.  

Aan de directeur (nursing) werd gevraagd kandidaat experts op te geven, die bereid 

waren mee te doen aan de studie. Voorwaarden waren verpleegkundige zijn, een 

bijkomende opleiding hebben genoten, klinische expertise hebben en actief zijn in het 

werkveld. Het expertpanel bestond uit verpleegkundige specialisten, afdelingshoofden, 

directieleden, lectoren, onderzoekers, verpleegkundigen en stafmedewerkers uit 

Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Zij beoordeelden at random de patiëntsituaties op herkenbaarheid (4-puntenschaal), type 

(eenvoudig, doorsnee, moeilijk, nood) en volledigheid van de beschrijving.  

 

 

3. Fase 2: formuleren van verpleegkundige zorgen 
 

Tijdens de tweede fase van het project werkte een uitgebreid expertpanel via een 

Delphi-procedure de verpleegkundige zorgen uit die nodig zijn om kwalitatief 

aanvaardbare zorg te leveren voor elke patiëntsituatie.  

 

Na de identificatie van de verpleegkundige zorgen werden deze per patiëntsituatie 

geïnventariseerd en gebundeld aan de hand van de aandachtspunten die bij het 

formuleren van de verpleegkundige zorgen aan de experts waren meegegeven. 
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Vervolgens vond een terugkoppeling plaats van de bevindingen naar de respondenten 

om de mate van consensus te toetsen die bereikt kon worden (tweede Delphi-ronde).   

 

4. Fase 3: identificeren van verpleegkundige competenties 
 

De derde fase bestond eveneens uit een tweefasige Delphi-procedure. Daarin 

identificeerden de experts de competenties die nodig zijn om de verschillende 

verpleegkundige zorgen op een kwalitatief aanvaardbare wijze uit te voeren. 
 

Na de samenbundeling van deze competenties in zorgpakketten werden deze gescoord 

op complexiteit. Hiertoe werden twee schalen ontwikkeld: een vierpuntsschaal voor het 

beoordelen van de globale complexiteit van de competentie en een tweede voor het 

beoordelen van de drie aspecten van de competentie, het cognitieve, het affectieve en 

het psychomotorische aspect. Beide schalen werden toegevoegd aan bijlage 2. 

 

 

5. Globale resultaten binnen het zorgdomein ouderenzorg 
 

Enkele competenties (15% van alle competenties) op het vlak van de zorgverlening, de 

houding, afdelingsgebonden administratieve taken en logistiek kregen een globale score 

van 1.  Er is echter geen enkele situatie die volledig kan worden toevertrouwd aan 

zorgverleners niveau 1, zorgverleners zonder verpleegkundige vorming die, mits 

eenvoudig redeneren, een correct antwoord op een situatie kunnen geven.  
 

De aanwezigheid van zorgverleners niveau 2, iemand met een  verpleegkundige 

basisopleiding, is de norm in alle types situaties. Niveau 2 volstaat voor 67% van alle 

competenties, maar voor elke categorie van situaties vereisen sommige situaties de 

aanwezigheid van een zorgverlener niveau 3, een zorgverlener met een verpleeg-

kundige basisopleiding die een situatie uitgebreid kan analyseren en interpreteren. 
 

In 50 % van de situaties binnen de categorie van moeilijke situaties en in 10 % van de 

situaties binnen de categorie van eenvoudige, doorsnee en noodsituaties wordt de 

inbreng vereist van zorgverleners niveau 4, een zorgverlener die naast de 

verpleegkundige basisopleiding een bijkomende wetenschappelijke vorming bezit.  
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Slechts een beperkt aantal competenties binnen de situaties vereisen dit niveau 4.  

In de situaties waar deze competenties nodig zijn, zouden zorgverleners niveau 4 

kunnen opgeroepen of geconsulteerd worden.  

6. Complexiteit van de aspecten van de competenties 
 

Zowel voor alle situaties samen als bij groepering per zorgpakket scoort het affectieve 

aspect hoger dan het psychomotorische of het cognitieve aspect. Het cognitieve scoort 

op zijn beurt iets hoger dan het psychomotorische aspect. De moeilijke situaties scoren 

op cognitief, psychomotorisch en affectief vlak hoger dan de eenvoudige, doorsnee en 

noodsituaties, maar enkel voor het affectieve aspect is het verschil statistisch significant. 

Het cognitieve en het psychomotorische aspect correleren meer met de globale 

complexiteitscore dan het affectieve. Dus als het cognitieve en het psychomotorische in 

een situatie eenvoudig lijken, zullen de situaties als geheel eenvoudig lijken. 

 

 

7. Besluit 
 

In het geriatrische zorgdomein is er, net als in de andere zorgdomeinen, weinig ruimte 

voor verticale functiedifferentiatie. Een eventuele mogelijkheid tot inschakeling van 

zorgverleners van een lager niveau - onder supervisie - ligt in het zorgpakket 

‘afdelingsgebonden administratieve taken’. 

De resultaten ondersteunen de stelling dat kwalitatief aanvaardbare zorg vereist dat 

verpleegkundigen zelf de zorg uitvoeren, ook in het zorgdomein ouderenzorg. Er zijn 

geen situaties die totaal aan een zorgverlener niveau 1 toevertrouwd kunnen worden.  
 

De uitkomsten van het onderzoek lijken goed verklaarbaar, maar het onderzoek kent 

enkele beperkingen. Zo is de objectiviteit niet gedepersonaliseerd, daar zorg altijd wordt 

beschouwd vanuit een perspectief en is er geen kwantitatief beeld verkregen van de 

mate waarin de competenties vereist zijn. Samen met de mogelijkheden voor verder 

onderzoek worden deze door de onderzoekers (Defloor et al., 2004) uitvoerig 

beschreven in hun werk “Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel”. 
 

Tot slot schenken zij ook aandacht aan de betekenis van deze studie voor de opleiding 

van verpleegkundigen, meerbepaald bij het invullen van de competentiegestuurde 
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curricula. Zij pleiten onder meer voor een brede (bijkomende) vorming voor  

zorgverleners die directe patiëntenzorg uitvoeren en voor meer aandacht voor het 

cognitief en affectief vlak van de zorgverlening (versus het psychomotorische vlak). 

VI Methodologie en verloop van het 

scriptieonderzoek  
 

1.   Onderzoeksfase 1 
 

In dit deel wordt de eerste onderzoeksfase van het eigenlijke scriptieonderzoek 

beschreven.  

 

1.1. Samenstelling van expertpanel voor de eerste scriptieonderzoeksfase 
 

Aanvankelijk werd gestreefd naar een groep van 16 experts, de helft uit het onderwijs 

en de helft uit de praktijk van de chronische geriatrische zorgverlening. Hiervoor 

werden in de maand december 2003 door de promotor en de studente mogelijke 

kandidaten gecontacteerd via telefoon tot een twintigtal mensen hun medewerking 

wensten te verlenen als expert aan het onderzoek.  

 

Het proefdraaien gebeurde met de hulp van drie klasgenoten uit de Medisch-Sociale 

Wetenschappen, optie Verplegingswetenschap. Hierna werd de officiële uitnodiging via 

e-mail verstuurd, met uitzondering van twee experts waar de schriftelijke communicatie 

via de post verliep.  

 

Om gezondheidsredenen haakten in de maand daarop twee experts af, drie experts van 

een school voor verpleegkunde vierde graadkwamen eind januari 2004 terug op hun 

beslissing om aan het onderzoek deel te nemen omdat ze - na onderlinge bespreking -  

bedenkingen hadden bij enkele aspecten van het scriptieonderzoek.  

Zo hadden zij er moeite mee dat er in de eerste onderzoeksfase om een zo ruim en 

volledig mogelijk beeld te krijgen als experts ook docenten uit de opleiding tot 

gegradueerde verpleegkundige werden aangesteld om de competenties te beoordelen in 
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de vierde graad verpleegkunde. Zij stelden dat enkel de onderwijsinspectie bevoegd was 

om te controleren of elke vierdegraadsschool wel voldoet aan het leerplan. 

In de vage formulering van de basiscompetenties zagen zij dezelfde voordelen als de 

DBO, namelijk de mogelijkheid voor de school om de leerinhouden aan te passen aan 

de evolutie binnen de verplegingssector en de eigenheid van de school.  

 

Tien andere experts stuurden hun antwoord terug. Ondanks herhaald aandringen 

haakten de overige experts af wegens te drukke beroepsbezigheden. Vier jaargenoten 

werden bereid gevonden de rol van expert te vervullen en vormden zo samen met de 

drie klasgenoten die bij het proefdraaien geholpen hadden een additionele groep.  

 

In het totaal werkten dus zeventien experts mee aan fase 1 van het scriptieonderzoek.  

 

 

 

1.2. Opdracht voor expertpanel in de eerste scriptieonderzoeksfase 
 

In eerste fase kregen de experts de in het hoofdproject gebruikte beschrijvingen van 

twee patiënten- of bewonerssituaties (bijlage 5).  

Het ging ofwel om de combinatie doorsneesituatie met noodsituatie, ofwel om deze van 

een eenvoudige met een moeilijke situatie. In het totaal werd met vier situaties gewerkt.  

Samen met deze situaties werd de DBO-classificatie, zoals deze terug te vinden is op de 

website www.ond.vlaanderen.be/dbo, opgestuurd met de vraag twee situaties uit de 

geriatrie te analyseren aan de hand van de competentielijst van de DBO (bijlage 1en 2).  

Er werd benadrukt dat dit onderzoek uitgaat naar afgestudeerde vierdegraads 

 verpleegkundigen (die alle modules doorlopen hebben).  

 

Elke expert kreeg naast de twee patiëntensituaties (bijlage 5), de competenties zoals 

door DBO geformuleerd (bijlage 3) en de gehanteerde definitie van de term competentie 

-  vermogen tot adequaat handelen in bepaalde situaties op basis van een samenhangend 

geheel van kennis, vaardigheden en houdingen - toegestuurd. Verder was er een 

voorbeeld voor enkele competenties uit een casus uit de pediatrie (bijlage 4) en de uitleg 
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over de bedoeling en de werkwijze van het volledige tweefasige (dubbele delphi-

procedure) onderzoek (bijlage 1).    
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Aan de experts werd gevraagd drie opdrachten uit te voeren (bijlage 2). 

Allereerst werden zij verzocht na te gaan en te markeren welke competenties uit de 

DBO-lijst van toepassing zijn op de situatie om de beschreven verpleegkundige zorgen 

voor die situatie op een kwalitatief aanvaardbare manier te kunnen uitvoeren. 

Vervolgens werd hen gevraagd de specifieke (en ontbrekende) competenties voor die 

situatie te identificeren en gedetailleerd te omschrijven, uitgaande van het eigen oordeel, 

de eigen ervaring en/of de leerdoelen van de eigen school. Hierna was er aandacht voor 

het toekennen van een complexiteitsscore aan de aangeduide en toegevoegde specifieke 

competenties, in het totaal en op het niveau van drie aparte componenten:  

het kennen (cognitief), het kunnen (psychomotorisch) en het zijn (affectief). Dit aan de 

hand van een tijdens het project “Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel” 

opgestelde schaal (besproken in het theoriedeel, 1.3. Componenten van competentie).    

 
 
 
1.3. Door de experts aangehaalde moeilijkheden en beperkingen bij deze 

opdracht  
 

Samen met hun antwoorden formuleerden meerdere experts enkele opmerkingen en 

suggesties. Deze worden hieronder weergegeven.  

 

1.3.1. Te beperkte beschrijving van de casussen 

Meerdere experts haalden aan dat de casussen zeer beperkt waren uitgeschreven en veel 

ruimte voor interpretatie lieten. Er werd de experts gevraagd vanuit verschillende 

aanneembare mogelijkheden te vertrekken (onder meer met betrekking tot de 

verblijfplaats van de patiënt).  

 

1.3.2. Bedenking bij het onderzoeksopzet om uit te gaan van de DBO-competenties 

Een experte uit de residentiële chronische geriatrische zorgverlening vroeg zich af of de 

situaties uit de geriatrie wel te analyseren zijn aan de hand van de competentielijst van 

de DBO (modulair onderwijs vierde graad) zonder te weten hoe de competenties  

gedefinieerd zijn/worden voor de gegradueerde verpleegkundigen en de verzorgenden 

die samen in teamverband voor de zorg van de bewoner instaan.  
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1.3.3. Overlapping door samenvoegen van competenties uit alle modules 

Eén expert haalde ook aan dat er veel overlapping is op de ontvangen competentielijst 

door het samenvoegen van de basiscompetenties van alle modules: “Normaal zijn deze 

competenties per module gradueel opgebouwd, en daarom anders geformuleerd (ruimer 

of beperkter) terwijl ze nu gewoon naast elkaar worden geplaatst.” 
 

Door het samen zetten van de basiscompetenties uit de verschillende modules ontstaat 

er inderdaad een grote overlapping, maar ook meer zekerheid dat geen enkel leerdoel bij 

een basiscompetentie binnen de situatie over het hoofd gezien wordt (die misschien niet 

expliciet of ruim omschreven in de laatste module vermeld staat).  

Een reeds aan bod gekomen - en eerder uitgewerkt - leerdoel diende niet herhaald te 

worden, maar als er onder een deels overlappende (ruimer of beperkter geformuleerde) 

basiscompetentie een ander leerdoel naar voor kwam werd de experts wel gevraagd dit 

alsnog uit te werken voor de desbetreffende situatie. 

 

 

 

2.   Onderzoeksfase  2�
 

In dit tweede deel van het hoofdstuk “Methodologie en verloop van het 

scriptieonderzoek” wordt de tweede onderzoeksfase belicht.  

 

2.1. Samenstelling van expertpanel voor de tweede scriptieonderzoeksfase 
 

De studenten Medisch-Sociale Wetenschappen en de docenten van het Graduaat 

Verpleegkunde werden niet meegenomen in de tweede onderzoeksfase om een zuiver 

beeld te krijgen van de mate van overeenkomst in toegekende complexiteitsscores van 

experts die dagdagelijks met de vierdegraads verpleegkundigen werken of hen opleiden. 

De andere leden van het expertpanel uit de eerste scriptieonderzoeksfase werd gevraagd 

om verder deel te nemen aan het onderzoek, samen met zes bijkomende experts die in 

eerste instantie hun toestemming verleend hadden, maar de tijd niet hadden gevonden 

om de antwoorden op de eerste fase door te sturen.  
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Van de veertien gecontacteerde experts wilden er twaalf meewerken aan de tweede fase 

van het scriptieonderzoek. Veel experts haakten af omdat ze professioneel te druk bezet 

waren en de gevraagde tijdsinvestering te hoog was. 

Slechts vier experts hebben uiteindelijk hun medewerking verleend aan het totale 

tweefasige scriptieonderzoek, drie uit het onderwijs en één uit de praktijk van de 

chronische geriatrische zorg. Hun antwoorden waren uitgebreid en gedetailleerd.  

 

 

 

2.2. Opdracht voor expertpanel in de tweede scriptieonderzoeksfase 
 

Voor de tweede scriptieonderzoeksfase ontvingen de experts opnieuw twee situaties, 

één die zij al eerder geanalyseerd hadden en één situatie die in de eerste fase door een 

andere groep experts bestudeerd werd. Er was een begeleidende brief met de richtlijnen, 

waarin ook kort - en iets uitgebreider voor de experts die voor het eerst deelnamen - de 

bedoeling en de werkwijze van het gehele scriptieonderzoek aan bod kwamen.  

Voor elke situatie werden eind december 2004 ook drie bestanden bezorgd, namelijk 

invulkort, fase2totaal en fase2overzicht (voorbeeld voor situatie 27 in bijlage 8), waarbij 

gevraagd werd deze apart en in dezelfde volgorde te bekijken en te beantwoorden.  

De precieze richtlijnen zijn terug te vinden in bijlage 6.  

 

 

 

2.3. Door de experts  aangehaalde moeilijkheden en beperkingen bij deze 

opdracht 
 

Verschillende experts haalden aan dat zij sommige aangehaalde deelcompetenties wel 

nodig achtten om tot een kwaliteitsvolle zorgverlening in de chronische geriatrische 

zorg te kunnen komen, maar niet in de beschreven situatie.  

Elke expert kreeg echter de kans een “x” te noteren voor de deelcompetenties die in de 

beschreven situatie volgens hem of haar niet van toepassing waren.  

 



  36  

VII Resultaten van het scriptieonderzoek 
 

1. Onderzoeksfase 1 
 

Vergelijking van de door het expertpanel binnen het project “Functiedifferentiatie 

Verpleegkundig Personeel” (één) geformuleerde competenties met deze geformuleerd 

door het expertpanel dat meegewerkt heeft aan het scriptieonderzoek (twee).  

 
1.1. Competenties door de beide expertpanels genoemd in ten minste één 

van de geanalyseerde situaties  
 

Wat betreft de basiszorg worden - soms in andere bewoordingen - door beide expert-

panels dezelfde dertien competenties genoemd in ten minste één van de geanalyseerde 

situaties.  Het gaat om competenties op het vlak van hygiëne, mobiliteit, stimulatie tot 

zelfzorg, voeding en ontlasting. Bij medicatie gaat het om de juiste voorbereiding, 

toediening en observatie van nevenwerkingen (3), terwijl bij preventie (8) door beide 

expertpanels aandacht wordt geschonken aan decubitus, vallen en MRSA.  

Voor de verpleegtechnische zorg is dit het geval voor een aantal competenties (21)  met 

betrekking tot uitvoeren en plannen van - individueel aangepaste - zorg en observaties. 

Onder assessment (5) wordt zowel de (hetero-)anamnese, de pijnschaal als de KATZ-

schaal genoemd. Wat betreft het item logistiek en administratie gaat het om vijf 

gelijklopende competenties tussen beide expertpanels, terwijl het voor kwaliteit van 

zorg en professionaliteit gaat om drie competenties in functie van ontwikkeling.  

Bij de psychosociale ondersteuning van patiënt en familie (14) en patiëntenvoorlichting, 

informatie en onderricht (5) werden door beide panels ook veel competenties genoemd, 

gaande van het kunnen informeren, over luisteren en respecteren van het beroepsgeheim 

tot het kunnen bevorderen van naasten bij het verpleegproces. Voor intra- en inter-

disciplinaire samenwerking gaat het om negen gemeenschappelijke competenties. 

Organiseren, afstemmen, doorverwijzen, coördineren en coachen komen aan bod.  

Op het existentiële vlak wordt enkel de competentie “respect kunnen opbrengen voor de 

opvattingen en overtuigingen van de geriatrische zorgvrager” door beide expertpanels 

beschreven. Om welke competenties het precies gaat, is terug te vinden in bijlage 10. 



  37  

1.2. Competenties enkel door expertpanel één genoemd in één van de 

geanalyseerde situaties 
 

Er waren geen competenties die enkel door het expertpanel (één) van het project 

“Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel ” genoemd werden, maar bij de 

vergelijking bleken er wel enkele competenties te zijn die door hen algemener 

beschreven werden dan door het - vaak situatiespecifiekere - scriptie-expertpanel.   

 

Zo geeft het scriptiepanel in plaats van de competentie “De geriatrische zorgverlener 

kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de leefwijze, als gevolg van een 

stoornis” een opsomming van praktische adviezen met betrekking tot het gebruik van 

beschikbare hulpmiddelen, aangepaste voeding en preventiemaatregelen in de thuiszorg. 

Voor de competentie “Stagiairs en nieuwe medewerkers kunnen instrueren, begeleiden 

en beoordelen, rekening houdend met relevante evoluties” heeft het scriptiepanel het 

heel concreet over het kunnen geven van feedback en leerkansen aan studenten, alsmede 

over het kunnen gebruiken van evaluatie-instrumenten om de doeltreffendheid en de 

juistheid van het handelen en de verpleegdoelen te beoordelen.   

 

Voor de competentie “De geriatrische zorgvrager kunnen motiveren op een tactvolle en 

geduldige wijze tot het correct volgen van de therapie en de leefregels” van het expert-

panel uit het project “Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel” noemde het 

expertpanel dat bij de scriptie geconsulteerd werd enkel een onderdeel van dit pakket, 

namelijk het kunnen motiveren tot participatie aan gangrevalidatie en activiteiten.  

De competentie wordt zo wel concreter en dus beter te evalueren … 

Verdere voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in bijlage 11. 

 

 

1.3. Competenties enkel door expertpanel twee genoemd in één of 

meerdere van de geanalyseerde situaties 
 

Bij de analyse van de patiënten- of bewonerssituaties werden vrij veel deelcompetenties 

aangehaald die door de experts in het hoofdproject bij de analyse van dezelfde situaties 

niet vernoemd werden. De gedetailleerde opsomming is terug te vinden in bijlage 12. 
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Panel twee vernoemt vooral enkele (5) ethische deelcompetenties met betrekking tot het 

kunnen en willen nadenken over het eigen handelen en dat van anderen in relatie tot het 

welzijn van de patiënt en technische vaardigheden (10) als bloedafname, plaatsen van 

een verblijfsonde, verzorgen van een cystostomie- en gastrostomiesonde, werken met 

zuurstofsaturatiemeter, aspiratie-, beademings- en hartbewakingstoestel, explicieter.  

Op het vlak van communicatie gaat het vooral om zaken die aansluiten bij de genoemde 

deelcompetenties, maar het “aanwenden van aangepaste communicatievormen en 

middelen om tot adequate communicatie te komen” is iets waar enkel de experts uit het 

scriptiepanel aan gedacht hebben.  

 

Verder zijn er nog drie deelcompetenties op het vlak van administratie en logistieke 

ondersteuning die enkel door het tweede expertpanel vermeld werden. Het gaat om 

zaken die - alhoewel niet rechtstreeks patiëntgerelateerd - belangrijk zijn voor de 

algemene werking van een afdeling als het verbruik van medicatie, verzorgings- en 

andere producten of materialen om patiëntenzorg optimaal en veilig te laten verlopen, 

correct kunnen bijhouden met het oog op bestellingen, facturatie en stockbeheer.   

Tot slot waren er twee deelcompetenties die moeilijk in een categorie te stoppen zijn. 

Het gaat om het met een groep zorgvragers kunnen werken en het kunnen bijdragen aan 

de goede sfeer in een multidisciplinair team en betrouwbaar zijn. Er zijn nog andere 

aspecten die meer in detail of uitgebreider door expertpanel twee omschreven werden, 

maar niet echt nieuw zijn. Deze zijn eveneens terug te vinden in bijlage 12.   

 

1.4. Conclusies uit de eerste onderzoeksfase  
 

De resultaten van de eerste onderzoeksfase worden grotendeels verder gebruikt in de 

tweede onderzoeksfase van de scriptie. De conclusies hier beperken zich tot de 

competenties die genoemd werden door het expertpanel binnen het project en door het 

expertpanel van het scriptieonderzoek. Deze zijn grotendeels gelijklopend, al beschrijft 

het projectpanel de competenties meestal algemener dan het scriptie-expertpanel.  

Dit laatste panel heeft meer rekening gehouden met de specifieke context van de te 

analyseren situaties en aan competenties gedacht die bij het eerste panel niet aan bod 

kwamen. Vooral met betrekking tot ethiek, communicatie en specifieke technische 

vaardigheden noteerden zij competenties die niet genoemd werden in het project.  �
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2. Onderzoeksfase 2 
 

Het uit de eerste onderzoeksfase opgestelde overzicht van de door expertpanel twee 

geformuleerde competenties en toegekende complexiteitsscores werd terug voorgelegd 

aan elke individuele expert uit hetzelfde expertpanel tijdens de tweede onderzoeksfase. 

  

2.1. Methode van gegevensverwerking 
 

Kappa’s (Cohen’s kappa en multiraterkappa) werden gebruikt om de mate van 

overeenkomst tussen de meningen van de experts te analyseren. Dit gebeurde met 

behulp van het programma SPSS (versie 12) en het programma AGREE. Dit laatste was 

nodig omdat in SPSS enkel symmetrische tabellen kunnen geanalyseerd worden.  
 

De gemeenschappelijke scores van de experts in de eerste onderzoeksfase werden per 

deelcompetentie samengevat in de meest voorkomende score. Wanneer de toegekende 

complexiteitsscores evenveel toegekend waren, werd waar mogelijk de middenste score 

genoteerd of - als er maar twee scores waren - de hoogste van de twee scores.  

Deze “groepsscore” werd vergeleken met deze die de experts gaven. De verschillen 

tussen de meningen van de experts onderling werden eveneens bekeken. Vervolgens 

kwam de mate van overeenkomst tussen de experts onderling op gebied van het kunnen 

bereiken van competenties voor een kwalitatief aanvaardbare beroepsbeoefening  

tijdens de opleiding en/of praktijkvoering als vierdegraads verpleegkundige aan bod.  

 

 

2.2. Mate van overeenkomst tussen de individuele expert en de 

“groepsscore” bij vergelijking van de complexiteit 
 

 

De complexiteitsscores werden vergeleken op competentie- en deelcompetentieniveau.    

2.2.1. Mate van overeenkomst in complexiteitsscores op competentieniveau 

Op competentieniveau wordt het aantal op complexiteit gescoorde items bepaald door 

de DBO-structuur en bedraagt telkens 168 (n). De mate van overeenkomst tussen de 

groepsscore en de individuele experts wordt uitgedrukt met behulp van de kappa. De 1 

duidt daarbij om een volledige overeenkomst, 0 op een louter toevallige overeenkomst. 

Het 95 % betrouwbaarheidsinterval staat in de kolom ernaast.  
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In de eerste tabel kenden de experts de groepsscore niet (“zonder voorkennis”).  

Experts Groepsscore  

 Kappa 95% betrouwbaarheidsinterval 

1   (situatie 28) 0,45  0,33 – 0,57 
1   (situatie 42) 0,15  0,04 – 0,25 

2   (situatie 27) -0,09  -0,18 –  -0,01 

2   (situatie 40) -0,05   -0,10 – 0,01 

3   (situatie 27) 0,07  -0,03 – 0,16 

3   (situatie 40) 0,12   0,01 – 0,22 

4   (situatie 27) 0,29   0,19 – 0,40 

4   (situatie 40) 0,43  0,30 – 0,56 
 

Met uitzondering van situatie 28 bij expert 1 en situatie 40 van expert 4 zijn de 

kappawaarden uitermate laag (soms zelfs negatief).  

 

In de tweede tabel kenden de experts de groepsscore wel (“met voorkennis”).  

Experts Groepsscore  

 Kappa 95% betrouwbaarheidsinterval 

1   (situatie 28) 0,40  0,29 – 0,51 
1   (situatie 42) 0,28  0,18 – 0,37 

2   (situatie 27) 0,89  0,83 – 0,95 

2   (situatie 40) 0,85  0,77 – 0,92 

3   (situatie 27) 0,77  0,69 – 0,85 

3   (situatie 40) 0,83  0,75 – 0,91 

4   (situatie 27) 0,33  0,23 – 0,43 

4   (situatie 40) 0,54  0,42 – 0,66 
 

Met de samengebundelde complexiteitsscores van de eerste onderzoeksfase ernaast 

liggen de kappawaarden duidelijk hoger dan zonder kennis van deze groepsscore, met 

uitzondering van situatie 28 bij expert 1 en situatie 40 van expert 4. Voor situatie 42 van 

expert 1 ligt de score ook nog laag, maar toch hoger dan deze zonder kennis van de 

groepsscore.  

 



  41  

2.2.2. Mate van overeenkomst tussen de individuele experts en de “groepsscore” 

bij vergelijking van de complexiteitsscore op deelcompetentieniveau 

Hier gaat het om de mate van overeenkomst tussen de individuele experts en de 

samengevoegde scores van de experts uit de eerste onderzoeksfase met kennis van deze 

scores.  Het aantal gescoorde deelcompetenties (n) verschilt per patiëntensituatie.  

Experts Groepsscore   

 Kappa 95% betrouwbaarheidsinterval n 

1   (situatie 28) 0,67 0,60 – 0,73 384 
1   (situatie 42) 0,82 0,78 – 0,86 604 

2   (situatie 27) 0,91 0,88 – 0,94 552 

2   (situatie 40) 0,84 0,79 – 0,88 556 

3   (situatie 27) 0,85 0,81 - 0,89 552 

3   (situatie 40) 0,86 0,82 - 0,90 556 

4   (situatie 27) 0,91 0,88 - 0,94 552 

4   (situatie 40) 0,92 0,89 - 0,95 556 
 

De mate van overeenkomst is hier telkens veel groter dan op basis van het toeval zou 

kunnen verwacht worden. Hoe meer items gescoord werden, hoe hoger vaak de kappa. 

Dit doet veronderstellen dat de mate van precisie en het aantal items een grote rol spelen 

in het scoren van het complexiteitsniveau, al kan door vermoeidheid bij de experts een 

vertekend beeld ontstaan omdat zij naar het einde toe minder aandachtig de complexiteit 

scoren. Om dit te kunnen beoordelen werd voor elke expert de mate van overeenkomst 

met de groepsscore van de eerste honderd deelcompetenties vergeleken met deze van de 

laatste honderd deelcompetenties.  

 

Groep- Expert 1      

score 28 totaal Deel 1 28 Deel 2 28 42 totaal Deel 1 42 Deel 2 42 

Kappa 0,67 0,53 0,86 0,82 0,59 0,92 

95% BI 0,60 – 0,73 0,41 - 0,65 0,82 - 0,90 0,78 – 0,86 0,48 – 0,70 0,89 - 0,95 

n 384 100 100 604 100 100 
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Groep- Expert 2      

score 27 totaal Deel 1 27 Deel 2 27 40 totaal Deel 1 40 Deel 2 40 

Kappa 0,91 0,81        0,89        0,84 0,67         0,87      
95% BI 0,88 - 0,94 0,69 - 0,94 0,82 - 0,97 0,79 - 0,88 0,54 - 0,80 0,79 - 0,96 

n 552 100 100 556 100 100 
 

Groep- Expert 3      

score 27 totaal Deel 1 27 Deel 2 27 40 totaal Deel 1 40 Deel 2 40 

Kappa 0,85 0,87        0,84   0,86 0,89         0,86         
95% BI 0,81 - 0,89 0,77 - 0,97 0,75 - 0,93 0,82 - 0,90 0,81 - 0,97 0,76 - 0,95 

n 552 100 100 556 100 100 
 

Groep- Expert 4      

score 27 totaal Deel 1 27 Deel 2 27 40 totaal Deel 1 40 Deel 2 40 

Kappa 0,91 0,84       0,86         0,92 0,85       0,98         
95% BI 0,88 - 0,94 0,73 - 0,95 0,78 - 0,95 0,89 - 0,95 0,76 - 0,94 0,95 - 1,00 

n 552 100 100 556 100 100 
 

De resultaten doen vermoeden dat bij expert 1 vermoeidheid sterk speelt en bij experts 2 

en 4  in de tweede situatie (40) in geringere mate. Voor expert drie wordt echter bij de 

laatste honderd deelcompetenties een lagere mate van overeenstemming met de 

complexiteitsscores van de groep gevonden dan bij de eerste honderd deelcompetenties. 

 

 

2.2.3.  Conclusie 

Bij het vergelijken van de complexiteitsscores van de individuele experts met de 

groepsscore wordt er telkens – op één situatie van expert 1 na – een veel grotere mate 

van overeenkomst gevonden als de gemeenschappelijke scores van de eerste 

onderzoeksfase gekend zijn. Beïnvloeding door de groepsscore lijkt dus reëel.   

Dezelfde vergelijking op deelcompetentieniveau levert nog hogere kappawaarden op. 

Bovendien zijn de kappa’s het hoogst in de situatie waar het meeste items gescoord 

werden, hetgeen doet vermoeden dat een duidelijker beeld leidt tot meer overeenkomst. 

Bij sommige experts speelt vermoeidheid hierin wel een rol.  
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2.3. Mate van overeenkomst tussen de complexiteitsscore op competentie-

niveau met en zonder kennis van de “groepsscore” per expert  
 

Met de kappa wordt voor elk van de vier experts de mate van overeenkomst tussen de 

complexiteitsscores van dezelfde expert voor en na mededeling van de groepsscore 

uitgedrukt. Dit op competentieniveau (n=168).   

Met voorkennis Zonder voorkennis van de groepsscore 

Expert Kappa 95% betrouwbaarheidsinterval 

1   (situatie 28) 0,56  0,45 – 0,67 
1   (situatie 42) 0,24  0,14 – 0,34 

2   (situatie 27) -0,10 -0,18 - -0,01 

2   (situatie 40) -0,01 -0,07 – 0,05 

3   (situatie 27) 0,25  0,14 – 0,36 

3   (situatie 40) 0,24  0,13 – 0,35 

4   (situatie 27) 0,72    0,62 – 0,81 

4   (situatie 40) 0,69  0,58 – 0,79 
 

Het is opmerkelijk dat voor één expert (in beide door haar gescoorde situaties) de kappa 

voor de vergelijking tussen haar eigen mening met en zonder voorkennis van de 

samengevoegde scores van experts uit de eerste onderzoeksfase negatief is. Bij een 

andere expert is het resultaat van deze vergelijking weliswaar positief, maar ook laag.  

Slechts voor twee experts (voor de tweede expert dan nog enkel maar in één van de 

twee geanalyseerde situaties) wordt het voor de hand liggende resultaat bekomen: de 

mate van overeenkomst (kappa) is het hoogst in de vergelijking tussen de eigen mening 

met en zonder voorkennis.  

 

 
2.4. Mate van overeenkomst tussen de experts onderling qua 

complexiteitsniveau 
 

Hier worden de toegekende complexiteitsscores van de experts onderling vergeleken. 

Voor situatie 28 en situatie 42 kon dit niet daar slechts één expert deze in de tweede 

onderzoeksfase gescoord heeft. Voor situatie 27 en 42 waren er drie antwoorden. 
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2.4.1. Competentieniveau  

Op competentieniveau is voor alle geanalyseerde situaties het aantal gescoorde items (n) 

gelijk aan 168, zoals bepaald door de DBO-structuur. De mate van overeenkomst tussen 

de verschillende experts wordt opnieuw uitgedrukt met behulp van de kappa.  

Voorkennis van de    

“groepsscore” Kappa 95% betrouwbaarheidsinterval 

Situatie 27; Zonder VK 0,08    0,00 – 0,15 
Situatie 40; Zonder VK 0,05 -0,04 – 0,14 

Situatie 27; Met VK 0,34  0,25 – 0,44 

Situatie 40; Met VK 0,50  0,40 – 0,60 
 

Meer dan een toevallige overeenkomst is er niet te vinden in de scores van de drie 

experts die deze twee situaties in de tweede onderzoeksfase zonder kennis van de 

“groepsscore” beantwoordden. Bij het vergelijken van de experts per twee variëren de 

kappawaarden voor de mate van overeenkomst tussen –0,02 en 0,18. 

Bij het vergelijken van de meningen van de experts met kennis van de groepsscore 

wordt er een grotere overeenkomst gevonden dan bij dezelfde experts zonder kennis van 

de samengevoegde scores van experts uit de eerste onderzoeksfase. Dit weerspiegelt 

zich ook in de vergelijkingen van de experts per twee. De kappawaarden voor de mate 

van overeenkomst variëren hier tussen 0,21 en 0,71. Telkens beter dan het toeval. 

 

2.4.2. Niveau van de deelcompetenties 

Hier gaat het om de mate van overeenkomst op het laagste niveau tussen de individuele 

experts met kennis van de samengevoegde scores van de experts uit de eerste fase.   

Het aantal gescoorde deelcompetenties (n) verschilt per patiëntensituatie.  
 

2.4.2.1. Algemene complexiteitsscores 

Voor situatie 27 en 40 werden de antwoorden van drie experts (met voorkennis) 

vergeleken met deze gedistilleerd uit de eerste onderzoeksfase op het niveau van de 

deelcompetenties. De overeenkomst was telkens groot.  

 Kappa 95% betrouwbaarheidsinterval n 

Situatie 27 0,80 0,74 – 0,86 552 

Situatie 40 0,77 0,69 – 0,85 556 
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Wanneer de scores van de expert (met voorkennis) en de groepsscores op niveau van de 

deelcompetenties vergeleken worden, is er in het onderzoek telkens een grotere 

overeenkomst dan op het competentieniveau.  De kappawaarden stijgen ook hier met  

het aantal gescoorde items, hetgeen doet veronderstellen dat de mate van precisie en het 

aantal items een heel grote rol spelen in het scoren van het complexiteitsniveau.  

 

Een andere factor die echter zou kunnen spelen is vermoeidheid bij de experts. Het 

scoren van de deelcompetenties vraagt immers meer werk dan dit van de competenties. 

Om dit te kunnen beoordelen werd de multiraterkappa van de eerste honderd 

deelcompetenties vergeleken met deze van de laatste honderd deelcompetenties.  

 

 Kappa 95% betrouwbaarheidsinterval n 

Situatie 27 0,80 0,74 – 0,86 552 

Sit 27 - deel 1 0,75         0,65 - 0,85 100 

Sit 27 - deel 2 0,75        0,66 - 0,84 100 

 

 Kappa 95% betrouwbaarheidsinterval n 

Situatie 40 0,77 0,69 – 0,85 556 

Sit 40 - deel 1 0,68         0,58 - 0,78 100 

Sit 40 - deel 2 0,81         0,72 - 0,90 100 

 

Voor situatie 27 is de mate van overeenkomst gelijk voor de eerste en de laatste honderd 

beoordeelde deelcompetenties, maar de multiraterkappa is toch iets lager dan in het 

midden (want het gemiddelde over alle deelcompetenties is hoger). Het is mogelijk dat 

voor de laatste honderd deelcompetenties opnieuw een extra inspanning gedaan werd, 

maar dit is weinig waarschijnlijk daar het einde van de opdracht dan nog niet echt in 

zicht was (honderd deelcompetenties is nog vrij veel en er volgde nog een situatie). 

Vermoeidheid lijkt hier weinig of geen rol gespeeld te hebben.  

 

Voor situatie 40 daarentegen is de mate van overeenkomst op het einde hoger dan in bij 

de eerst gescoorde deelcompetenties. Het is hier niet onwaarschijnlijk dat door de 

vermoeidheid de experts de laatste deelcompetenties iets minder kritisch bekeken 

hebben, maar echt groot is het verschil in multiraterkappa niet.  
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2.4.2.2. Eén-op-één vergelijking van de experts onderling  

Bij deze vergelijking van de complexiteitsscores op deelcompetentieniveau van de 

experts onderling was de mate van overeenkomst telkens duidelijk meer dan toevallig.   

Situatie 27 Expert 2  Expert 3  

n= 552 Kappa 95% BI Kappa 95% BI  

Expert 1 0,76 0,72 - 0,81 0,84 0,80 - 0,88 

Expert 2   0,78 0,73 - 0,83 

 

Situatie 40 Expert 2  Expert 3  

n= 556 Kappa 95% BI Kappa 95% BI  

Expert 1 0,72 0,67 - 0,77 0,78 0,73 - 0,82 

Expert 2   0,80 0,75 - 0,84 

 

Door hier de kappawaarden van de eerste honderd deelcompetenties te vergelijken met 

deze van de laatste honderd deelcompetenties werd opnieuw gepoogd het mogelijk 

effect van vermoeidheid bij de experts op de mate van overeenkomst na te gaan.  

Situatie 27 Expert 2  Expert 3  

n= 100 (deel 1) Kappa 95% BI Kappa 95% BI  

Expert 1 (deel 1) 0,72      0,57- 0,86 0,66        0,49 - 0,82 

Expert 1 (deel 2) 0,73         0,62 - 0,84 0,81         0,71 - 0,91 

Expert 2 (deel 1)   0,75         0,61 - 0,88 

Expert 2 (deel 2)   0,72         0,61 - 0,83 

 

Situatie 40 Expert 2  Expert 3  

n= 100 (deel 1) Kappa 95% BI Kappa 95% BI  

Expert 1 (deel 1) 0,63       0,50 - 0,77 0,59       0,45 - 0,73 

Expert 1 (deel 2) 0,73        0,61 - 0,85 0,85        0,76 - 0,95 

Expert 2 (deel 1)   0,76         0,65 - 0,88 

Expert 2 (deel 2)   0,84         0,74 - 0,94 
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Bij situatie 27 blijkt enkel een noemenswaardige toename in overeenkomst tussen het 

begin en het einde van de op complexiteit gescoorde deelcompetenties tussen expert één 

en expert drie. De mate van overeenkomst ligt bij het begin en einde wel telkens iets 

lager dan in de in het midden van de situatie gescoorde deelcompetenties, hetgeen niet 

het geval is in situatie 40. Daar ligt de kappa van de totale situatie telkens tussen deze 

van de eerste en laatste honderd op complexiteit gescoorde deelcompetenties.  

Voor situatie 40 gaat het dus voor elke vergelijking tussen experts op dat de mate van 

overeenstemming toeneemt naarmate het einde van de te beoordelen deelcompetenties 

nadert, maar bij de vergelijking tussen expert één en expert drie is deze evolutie het 

meest uitgesproken.  

 

 

2.4.3. Conclusie 

Bij het vergelijken van de meningen van de experts onderling  met kennis van de 

groepsscore is er op competentieniveau een grotere overeenkomst dan bij dezelfde 

experts zonder kennis van de samengevoegde scores van de eerste onderzoeksfase.  

In de helft van de gevallen is de kappa voor de vergelijking tussen de mening van een 

zelfde expert,  met en zonder voorkennis van de score uit de eerste onderzoeksfase, zelfs 

kleiner dan deze voor de vergelijking tussen de mening met voorkennis hiervan en de 

groepsscore in de eerste onderzoeksfase.  

 

Hieruit blijkt duidelijk dat met beïnvloeding door de groepsscore rekening dient 

gehouden te worden. Wanneer de kappa voor de vergelijking tussen de groepsscore en 

de expert zonder voorkennis ook vrij hoog is, wijst dit niet op beïnvloeding door de 

groep, maar op het spontaan dezelfde mening hebben als de groep.  

 

De mate van overeenkomst neemt toe naarmate het aantal items dat op complexiteit 

gescoord wordt groter is. Soms kan vermoeidheid van de experts hiertoe bijdragen, 

maar wellicht spelen de mate van precisie en het aantal items een heel grote rol in het 

scoren van het complexiteitsniveau. 
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2.5. Mate van overeenkomst tussen de experts onderling op gebied van het 

al dan niet kunnen bereiken van bepaalde deelcompetenties voor een 

kwalitatief aanvaardbare beroepsbeoefening tijdens de opleiding en/of 

praktijkvoering als vierdegraads verpleegkundige 
 

2.5.1. Resultaten van de berekeningen 

Deze berekeningen waren enkel mogelijk voor de situaties 27 en 40, daar in de andere 

situaties slechts de mening van één expert gekend is.  
 

2.5.1.1. Deelcompetenties te bereiken tijdens de opleiding  

2.5.1.1.1. Algemene vergelijking tussen de experts onderling 

Voor situatie 27 en 40 werd de multiraterkappa berekend op de antwoorden van de drie 

experts. Dit om de mate van overeenstemming te kunnen bepalen met betrekking tot het 

al dan niet kunnen verwerven van de vernoemde deelcompetenties tijdens de opleiding 

tot vierdegraads verpleegkundige.  

De berekende multiraterkappa bedroeg 0,02 (95% BI:{-0,04 – 0,09)}) voor situatie 27 

(n=552) en 0,02 (95% BI:{-0,05 – 0,08)}) voor situatie 40 (n=556).  

 

2.5.1.1.2. Eén-op-één vergelijking van de experts onderling  

Situatie 27 Expert 2  Expert 3  

n= 552 Kappa 95% BI Kappa 95% BI  

Expert 1 0,06 0,02 – 0,09 0,07 -0,04 – 0,18 

Expert 2   -0,02 -0,05 – 0,01 

 

Situatie 40 Expert 2  Expert 3  

n= 556 Kappa 95% BI Kappa 95% BI  

Expert 1 0,00 -0,07 - 0,07 0,00 0,00 - 0,00 

Expert 2   0,03 0,01 - 0,06 

 

2.5.1.1.3. Conclusie 

De berekende mate van overeenstemming tussen de volgens de experts tijdens de 

opleiding te behalen deelcompetenties ligt laag en correspondeert met het toeval.  
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2.5.1.2. Deelcompetenties te bereiken tijdens de praktijkvoering 

2.5.1.2.1. Algemene vergelijking tussen de experts onderling 

Voor situatie 27 en 40  werd de multiraterkappa berekend op de antwoorden van de drie 

experts. Dit om de mate van overeenstemming te kunnen bepalen met betrekking tot het 

al dan niet kunnen verwerven van de vernoemde deelcompetenties tijdens de 

praktijkvoering als vierdegraads verpleegkundige.  

Voor de praktijk bedroeg de multiraterkappa 0,06 (95% BI:{-0,10 – 0,23)}) voor 

situatie 27 (n=552) en 0,01 (95% BI:{-0,18 – 0,21)}) voor situatie 40 (n=556).  

 

2.5.1.2.2. Eén-op-één vergelijking van de experts onderling  

Situatie 27 Expert 2  Expert 3  

n= 552 Kappa 95% BI Kappa 95% BI  

Expert 1 0,03 -0,04 – 0,10 0,27  0,05 – 0,49 

Expert 2   0,04  0,03 – 0,11 

 

Situatie 40 Expert 2  Expert 3  

n= 556 Kappa 95% BI Kappa 95% BI  

Expert 1 0,00 -0,16 - 0,16 0,00  0,00 - 0,00 

Expert 2   0,03  -0,05 - 0,11 

 

2.5.1.2.3. Conclusie 

De lage kappawaarden wijzen op een louter toevallige overeenkomst tussen de 

berekende mate van overeenstemming tussen de volgens de experts tijdens de 

praktijkvoering te behalen deelcompetenties.  
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2.5.2. Situatiegebonden deelcompetenties die volgens de experts niet te 

verwerven zijn tijdens de opleiding tot vierdegraads verpleegkundige  

Bij deze bespreking zijn de deelcompetenties die volgens de experts niet te verwerven 

zijn tijdens de opleiding tot vierdegraads verpleegkundige gebundeld in verschillende 

categorieën weergegeven, maar in bijlage 13 is een volledig overzicht terug te vinden 

per situatie en per expert.  
 

Bij “organisatie” werden deelcompetenties met betrekking tot het kunnen organiseren, 

coördineren, evalueren en indien nodig bijsturen van de multidisciplinaire zorg voor de 

zorgvrager tijdens en na de opname, tijdens de betreffende opleiding onbereikbaar 

geacht. Onder de noemer van “preventie” werd hier het gericht kunnen treffen van de 

juiste maatregelen ter voorkoming van (kruis)infecties en valpartijen, genoemd.  
 

De meeste volgens de experts tijdens de opleiding tot vierdegraads verpleegkundige niet 

te bereiken deelcompetenties vielen onder de noemer van sociale vaardigheden.   

Het ging om het op een technisch juiste, heldere, informatieve en tegelijk empathische 

wijze kunnen en durven aangaan van een gesprek met de geriatrische zorgvrager en 

omgeving omtrent ziektetoestand, mogelijke verwikkelingen, beleving van ziekteproces, 

angsten, bekommernissen, behoeften en verwachtingen na opname in een ziekenhuis of 

RVT en over de bestaande voorzieningen en tegemoetkomingen in de gezondheidszorg.  

Een deelcompetentie die hier nauw bij aansluit is het kunnen aanmoedigen van de  

geriatrische zorgvrager en de familie om uitleg te vragen bij onduidelijkheid en het 

kunnen evalueren of de geriatrische zorgvrager de gekregen informatie begrepen heeft. 
 

Een ander aspect dat aan bod kwam is het kunnen selecteren van de juiste gegevens 

omtrent zorgverlening en patiëntensituatie en deze helder kunnen verwoorden bij 

mondelinge en schriftelijke rapportage, alsmede de beleving van de geriatrische 

zorgvrager kunnen communiceren zodat zorg kan aangepast worden en het kunnen 

optreden als pleitbezorger van de zorgvrager naar artsen en/of naar de organisatie. Het 

vertrouwen van de patiënt kunnen winnen en het kunnen afnemen van een anamnese 

(eventueel met een hetero-anamnese) zijn hiervoor nodig, maar werden ook door 

meerdere experts genoemd als niet tijdens de opleiding te behalen. Er was ook aandacht 

voor het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen.  
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Tot slot werd bij dit item de deelcompetentie genoemd van het kunnen creëren van een 

aangenaam klimaat en goede sfeer, inclusief luisterbereidheid tonen en conversatie 

kunnen houden en dit zowel ten opzichte van patiënten, familie als teamgenoten.  
 

Bij “observatie” ging het om het gericht kunnen observeren en interpreteren van het 

gedrag met betrekking tot het mictie- en defaecatiepatroon, de vitale en fysische 

parameters, de diagnostiek van dementie, de medicatie-inname en/of onverwachte 

neveneffecten van medicatie, alsmede om een adequate reactie hierop.   
 

Het “aanpassen van de standaard aan de persoon en/of situatie” richtte zich op het 

kunnen plannen,  uitvoeren en/of  bespreken van zorg die afwijkt van standaardzorg op 

grond van specifieke kenmerken, noden, vragen of voorkeuren van de geriatrische 

zorgvrager zonder onnodig verhogen van het gevoel van afhankelijkheid.  
 

Onder de “logistiek” werden items genoemd waarvan het waarschijnlijker is dat ze pas 

aan bod komen tijdens de praktijkvoering (niet tijdens de opleiding). Het ging om het 

kunnen bestellen van medicatie, verzorgings- en andere producten of materialen, 

alsmede het verbruik ervan correct kunnen bijhouden met het oog op bestellingen, 

facturatie en stockbeheer. Verder kwamen hier het reinigen, ontsmetten, nazien en 

bijvullen van de verzorgingskar en het vervullen van de administratieve taken aan bod.   
 

Verder is het opmerkelijk dat alle experts respect voor de opvattingen en overtuigingen 

van de geriatrische zorgvrager gescoord hebben als niet te bereiken tijdens de opleiding 

tot vierdegraads verpleegkundige. 
 

Bij de deelcompetenties terug te brengen onder “professionaliteit en ethiek” werden er 

acht genoemd die niet tijdens de opleiding tot vierdegraads verpleegkundige konden 

verworven worden waar vragen bij kunnen gesteld worden. Als het niet in het karakter 

van de verpleegkundige in wording ligt en ook niet aangeleerd wordt, is het weinig 

waarschijnlijk dat deze deelcompetenties zullen verworven worden tijdens de praktijk.  

Het ging om het in vraag durven en kunnen stellen van het eigen denken en handelen, 

onder meer met betrekking tot de wenselijkheid van behandeling en het gebruik van 

fixatie. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen, doorverwijzen en 

beroepsgeheim kunnen garanderen kwamen eveneens aan bod.  
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De bereidheid tot voortdurend bijscholen en zich professioneel ontwikkelen en kunnen 

en willen participeren in de ontwikkeling van vernieuwingsprojecten ter bevordering 

van de kwaliteit werden ook genoemd. Twee experts vonden zelfs dat wetenschap-

pelijke literatuur kunnen lezen en begrijpen, deze informatie kunnen beoordelen, 

synthetiseren en gebruiken als basis voor eigen evidence based handelen en denken niet 

tijdens de opleiding tot vierdegraads verpleegkundige konden aangeleerd worden. 
 

Verder werden nog een achttal praktische deelcompetenties onbereikbaar geacht (terug 

te vinden in bijlage 13), maar mits de nodige aandacht ervoor zijn dit zaken die nog 

tijdens de praktijkvoering kunnen uitgediept worden.  
 

Dit kan echter niet gesteld worden van alle hierboven genoemde deelcompetenties. 

Competenties als respect, ethiek, de instelling te willen bijleren en luisterbereidheid 

dienen tijdens de opleiding de nodige aandacht te krijgen, maar volgens de 

geconsulteerde experts was dit niet altijd in voldoende mate het geval.  

 

 

2.5.3. Situatiegebonden deelcompetenties die volgens de experts niet te 

verwerven zijn tijdens praktijkbeoefening als vierdegraads verpleegkundige  

De belangrijkste deelcompetenties die hier herhaaldelijk genoemd werden zijn het 

kunnen coachen van andere zorgverleners (organisatie), het kunnen integreren van 

psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen en het helder uitleg kunnen geven 

over ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en bestaande 

voorzieningen en tegemoetkomingen in de gezondheidszorg (sociale vaardigheden). Het 

kunnen opbrengen van respect voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan, werd ook hier frequent 

genoemd als niet bereikbaar, hetgeen opmerkelijk is.  
 

Bij de deelcompetenties met betrekking tot professionaliteit en ethiek werd vooral de 

bereidheid tot voortdurend bijscholen en zich professioneel ontwikkelen onbereikbaar 

genoemd, maar het eigen denken en handelen in vraag durven en kunnen stellen, het 

beroepsgeheim kunnen garanderen en het kunnen en willen participeren in de 

ontwikkeling van vernieuwingsprojecten kwamen ook aan bod.  
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2.5.4. Conclusie 

Bij het vergelijken van de meningen van de verschillende experts over het al dan niet 

kunnen bereiken van bepaalde deelcompetenties tijdens de opleiding en/of praktijk zijn 

de overeenkomsten nauwelijks beter dan hetgeen op basis van het toeval zou kunnen 

bekomen worden.  Toch blijken de meeste experts in dit onderzoek bijna telkens de 

mogelijkheid tot het bereiken van de deelcompetentie tijdens de praktijk te erkennen. 

Voor de meeste deelcompetenties noteerden zij bovendien dat zij eveneens tijdens de 

opleiding konden bereikt worden.  

 

Sommige deelcompetenties kunnen volgens enkele experts noch tijdens de opleiding, 

noch tijdens de praktijkvoering verworven worden door de vierdegraads verpleeg-

kundige.  De meeste van deze deelcompetenties kunnen tot de bevoegdheid van een 

hoger geschoolde verpleegkundige behoren en onder supervisie uitgevoerd worden door 

de vierdegraads verpleegkundige. Toch zijn er ook enkele deelcompetenties waarbij de 

vraag kan gesteld worden of ze niet essentieel zijn voor een kwalitatief aanvaardbare 

zorgverlening (en dus ook voor het diploma van verpleegkundige vierdegraad) … 

 

Het gaat hier onder meer om het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de 

verpleegkundige zorgen, hetgeen ertoe bijdraagt de patiënt als een individu te zien en te 

benaderen, met aandacht voor zijn gezondheid en ondersteuning op alle vlakken.  

Het kunnen opbrengen van respect voor de opvattingen en overtuigingen van de 

geriatrische zorgvrager wordt ook over de situaties heen door vrijwel alle experts 

herhaaldelijk vermeld. Respect voor de ander is nochtans belangrijk voor elke mens en 

zeker voor elke zorgverlener, die met de - vaak kwetsbare en afhankelijke - patiënt een 

hulpverlenende relatie heeft. Zonder respect is er geen goede samenwerking mogelijk, 

hetgeen herstel en/of optimale verzorging van de patiënt in het gedrang kan brengen.  

 

Een andere ontbrekend genoemde deelcompetentie die vragen oproept is de bereidheid 

tot permanent bijscholen en zich professioneel ontwikkelen. Een vierdegraads 

verpleegkundige dient niet persé zelf de wetenschappelijke literatuur te lezen en te 

vertalen naar de praktijk. 
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Het is echter wel aangewezen dat hij of zij open staat voor inzichten die hieruit door een 

andere persoon (hoofdverpleegkundige, arts, collega of andere) gedistilleerd werden en 

een positieve invloed kunnen hebben op de eigen praktijkvoering en specialiteit 

(geriatrie, reumatologie, cardiologie, oncologie, …).  

Dit draagt niet alleen bij tot het kunnen verlenen van optimale en geïndividualiseerde 

zorg, maar ook tot de professionalisering van het beroep en de jobtevredenheid van de 

verpleegkundige.  

 

Andere aspecten zijn ook verwonderlijk op deze lijst van “onbereikbare 

deelcompetenties”, maar worden door minder experts genoemd. Het gaat hier om het 

tonen van luisterbereidheid en om het aanwenden van aangepaste communicatievormen 

en -middelen om tot adequate communicatie te komen, twee zaken die onontbeerlijk 

zijn om een gezonde hulpverlenende relatie te kunnen opbouwen met een patiënt.  

Het kennen van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verpleegkunde en het  

kunnen garanderen van het beroepsgeheim, zijn verplichtingen waarvan het nut - en de 

mogelijke gevolgen bij het niet respecteren ervan - tijdens de opleiding best aan bod 

zouden komen. Het durven en kunnen in vraag stellen van het eigen denken en handelen 

is aangewezen in elk facet van het leven en in elk beroep, maar zeker indien mensen de 

gevolgen (kunnen) dragen van de (als verpleegkundige) gestelde daden is een 

voortdurend afwegen van de beste benadering en/of handelswijze van groot belang.  

Kunnen bijdragen aan val- en decubituspreventie wordt eveneens niet door alle experts 

bereikbaar geacht binnen de opleiding of praktijkvoering van de vierdegraads 

verpleegkundige, maar zowel valaccidenten als decubitus kunnen (mogelijk ernstig) 

letsel bij de patiënt veroorzaken. Deze competenties verdienen dus zowel tijdens de 

opleiding als in de praktijk de nodige aandacht.  

 



  55  

VIII Besluit 
 

De visie op en de doelstellingen van competentiegericht onderwijs spreken velen aan.   

Niet elke auteur is het eens over wat een competentie is, welke competenties in de 

opleiding dienen te worden opgenomen en hoe deze dienen te worden geïntegreerd in 

beroepsprofielen, beroepsopleidingprofielen en curriculum. 

 

De integratie van competenties in het curriculum en het ontwerpen van competentie-

gerichte leeromgevingen vergt een ingrijpende verandering van het onderwijs. Er is 

nood aan een correcte en volledige vertaling van de visie op het onderwijs en de 

onderwijsdoelen naar gewenste leerervaringen om tot een adequate organisatie van het 

onderwijs en de daarbij passende beoordeling van de studenten te kunnen komen.  

 

De Dienst voor Beroepsopleiding en Onderwijs (DBO) heeft, onder andere voor de 

opleiding tot verpleegkundige vierde graad, in 2000 de taak opgenomen om een com-

petentieprofiel uit te schrijven met het oog op het aanbieden van modulair onderwijs. 

Er werd gekozen om hierbij veel ruimte te laten voor de individuele invulling voor de 

gebruiker, zowel qua uitschrijven van leerdoelen en –inhouden, qua kwaliteitscontroles 

als qua het uitreiken van attesten. 

 

In dit scriptieonderzoek is gepoogd de invullingen die verschillende individuen, zowel 

uit het onderwijsmilieu als uit het praktijkveld, aan het DBO-competentieprofiel geven 

onderling te toetsen. Dit zowel naar inhoud als naar complexiteitsniveau en over de 

modules heen.  

 

Het gevoerde scriptieonderzoek heeft echo’s uit het werkveld weergegeven, maar kent 

beperkingen. Het kleine aantal experts (vier) dat deelgenomen heeft aan de tweede 

onderzoeksfase is daar één van. Binnen het tijdsbestek van dit eindwerk was het echter 

niet mogelijk nog langer te wachten op de antwoorden van de overige experts of in april 

nog nieuwe experts uit te nodigen tot deelname aan het onderzoek.  
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Een andere beperking van dit scriptieonderzoek betreft de beïnvloeding van de experts 

in de tweede onderzoeksfase door de in de eerste fase toegekende complexiteitsscores, 

maar dit is inherent aan een dubbele delphi-procedure. Voor het interpreteren van de 

resultaten is deze beïnvloeding echter van belang.  

 

Alhoewel in dit eindwerk gepoogd is zo dicht mogelijk bij de realiteit aan te sluiten, 

haalden verschillende experts aan dat de patiëntensituaties onvoldoende beschreven 

waren om de benodigde (deel-)competenties te beschrijven en op complexiteit te scoren. 

Enerzijds kwam er zo wel een grote waaier van deelcompetenties aan bod, maar 

anderzijds maakte dit de kloof met de werkelijkheid en kans op interpretatieverschillen 

groter omdat het moeilijker is zich de beschreven situatie daadwerkelijk voor te stellen.  

 

Ondanks de beperkingen geeft dit scriptieonderzoek enkele belangrijke trends aan.  

Zo kwam naar voor dat de meningen van de verschillende experts over het al dan niet 

kunnen bereiken van bepaalde deelcompetenties tijdens de opleiding en/of praktijk 

nauwelijks beter overeenkomen dan hetgeen op basis van het toeval zou kunnen 

bekomen worden.   

 

Bovendien werd duidelijk dat niet alle deelcompetenties die essentieel zijn voor een 

kwalitatief aanvaardbare zorgverlening aangeleerd of getoetst konden worden, noch in 

de opleiding, noch in de praktijkvoering als vierdegraadsverpleegkundige.   

 

Het gehandhaafde DBO-profiel kan door elke betrokkene anders ingevuld worden, 

waardoor er op competentieniveau maar een lage mate van overeenkomst in 

complexiteitsscores gevonden werd tussen de verschillende geconsulteerde experts.  

De mate van overeenstemming neemt toe met de specificiteit van de omschrijvingen 

van hetgeen onder een (deel-)competentie verstaan wordt. 

 

Deze laatste vaststelling zou er kunnen op wijzen dat het om interpretatieverschillen 

gaat, die door de DBO, na overleg met het onderwijsmilieu en het praktijkveld, zouden 

kunnen uitgeklaard worden in een aanvullend (en bindend) document bij het huidige 

competentieprofiel.  
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Een andere mogelijke verklaring voor de lage mate van overeenkomst tussen de experts 

op competentieniveau gaat dieper en betreft opinieverschillen. Dit niet enkel tussen het 

onderwijs en het praktijkveld, maar ook tussen de verschillende onderwijsinstellingen 

onderling.  

 

Het lijkt dan ook twijfelachtig of het DBO-competentieprofiel zonder bijkomende 

verduidelijkende (en bindende) richtlijnen de afstemming tussen onderwijs en praktijk 

bevordert. Deze afstemming is nochtans de idealistische hoofddoelstelling van de DBO.   

 

De vraag die bij het einde van dit scriptieonderzoek open blijft is of de vrijheid die door 

de DBO aan de verschillende onderwijsinstellingen bewust gelaten wordt door het 

aanbieden van een vrij vage kapstok, het competentiemodel voor de verpleegkundige 

vierdegraad, de diversiteit van de opleidingen niet in die mate bevordert dat de kwaliteit 

ervan in het gedrang komt. Temeer daar ook de kwaliteitscontroles enkel intern 

gebeuren (of zouden moeten gebeuren, want daar zijn geen nadere richtlijnen omtrent).   

 

Op basis van de resultaten van deze verhandeling lijkt het of iets gedetailleerdere 

bindende richtlijnen of externe controle van de DBO een positieve invloed zouden 

hebben op de algemene kwaliteit van de opleiding tot vierdegraads verpleegkundige en 

op deze van de zorg die in de toekomst door deze afgestudeerden aan de patiënten zal 

verleend worden. 

 

Verder onderzoek met een groot aantal experts, met een groter aantal patiëntensituaties 

en zowel in de ouderenzorg als in de andere zorgdomeinen lijkt heel nuttig om te zien of 

de in het scriptieonderzoek ontdekte trends al dan niet bevestigd kunnen worden.  

 

Als basisdocument voor de geriatrische zorg zouden eventueel wel de hier bekomen 

resultaten van de eerste onderzoeksfase (opgebouwd met de medewerking van vijftien 

experts) kunnen verder gebruikt worden om in een tweede fase voor te leggen aan de 

experts. Het zou ook verrijkend zijn de mate van overeenkomst na te gaan tussen de 

antwoorden van experts uit dezelfde onderwijsinstellingen en tussen de inhoud van de 

modules die door de scholen voor de vierde graad verpleegkunde aangeboden worden.  
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Bovendien zou vervolgonderzoek kunnen focussen op de competenties die 

onontbeerlijk zijn voor een kwalitatief aanvaardbare zorgverlening, maar volgens 

meerdere experts niet kunnen bereikt worden tijdens de opleiding en/of praktijkvoering 

van de vierdegraads verpleegkundige. Het gaat hier vooral om het kunnen opbrengen 

van respect voor de overtuigingen en eigenheid van de patiënt en het kunnen integreren 

van psychosociale aspecten in de zorgverlening. Dit lijkt ook een aandachtspunt voor de 

praktijk en voor de mensen die het werken met dit DBO-profiel opvolgen.  

 



  1   

X Literatuurlijst 
 

Ashworth, P. (1992). Being competent and having competencies. Journal for Higher 
Education, 16(3), 8-17. 

 
Ashworth, P.D., Saxton, J. (1990). On competence. Journal for Higher Education, 

14(2), 3-25. 
 
Blokhuis, F. (2000). Consequenties van competenties. Opgehaald 15 maart,  2004 van 

http://www.bveraad.nl 
 
Bos, E.S. (1998). Competentie: verheldering van een begrip. Opgehaald 15 maart,  

2004 van www.ou.nl/info-alg-innovatieonderzoek/ 
instructionalDesign/Publicaties/Archief/publicaties98.htm 

 
Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. 

New York: John Wiley & Sons. 
 
Bradshaw, A. (1997). Defining competency in nursing (Part I): a policy review. Journal 

of Clinical Nursing, 6, 347-354. 
 

Brown, J.S., Collins, A., Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of 
learning. [Elektronische versie]. The Journal of Educational Research, 18, 32-42.  

 
Briscoe, J.P., Hall, D.T. (1999). An Alternative Approach and new Guidelines for 

Practice. [Elektronische versie]. Organizational Dynamics, 37-51. 
 
Bunt, J. (1998). Concurreren op competenties: pleidooi voor volwaardig strategisch 

marketingmanagement. Mens & Maatschappij, 32 (9), 28-32. 
 
Buskermolen, F. B., De la Parra, B., Slotman, R. (1999). Het belang van competenties 

in organisaties. Utrecht: Lemma. 
 
Carroll, C. (1994). Standards in the training context. In J. Prior (Ed.), Gower handbook 

of Training and Development. Aldershot: Gower Publishing Limited. 
 
Commissie Kwalificatiestructuur van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Nederland (1996). Gekwalificeerd voor de toekomst: Kwalificatiestructuur en 
eindtermen voor Verpleging en Verzorging. Opgehaald 5 maart, 2004, van  
http:/62.250.9.110/artikel.php?id=102 

 
Coördinatiepunt Kwalificaties Beroepsonderwijs Nederland. (2002). 

Kwalificatiestructuur. Opgehaald 15 mei, 2004, van www.colo.nl 
 

Crouch, D.  (2005). Proving your competency. Nursingtimes, 101 (6), 22-24. 



  2   

Defloor, T., Grypdonck, M., Verhaeghe, S., Gobert, M., Darras, E. (2004). 
Verpleegkundige competenties: Verslag van een onderzoek ter onderbouwing van 
functiedifferentiatie in de verpleegkunde. Mechelen: Kluwer.  

 
De Mesel, K. (2002). Literatuur en empirisch onderzoek naar het gebruik van 

assessment centers in het detecteren van individuele competenties. Opgehaald 14 
maart, 2005 van http://hdl.handle.net/1854/455 

 
De Snoeck, J. (1997). Zoeken naar de receptuur: competentiemanagement bij N.V. 

Bekaert S.A. [Elektronische versie]. Gids voor Personeelsmanagement, 76(11), 40-
45.  

 
De Vries, J., Van den Broek, L. (2000). Gids voor het beschrijven van de landelijke 

kwalificaties in het Hoger Technisch en natuurwetenschappelijk Onderwijs. 
Opgehaald 15 maart, 2004 van http://www.i-start.nl/docs%2FN-00-
047%20Gids%20beschrijven%20kwalificaties%20HTNO%20dd%2015-11-00.doc 

 
Dolan, G. (2003). Assessing student nurse clinical competency: will we ever get it 

right? Journal of Clinical Nursing, 12, 132-141. 
 
Ellström, P.E. (1998). The many meanings of occupational competence and 

qualification: Key qualifications in work and education. Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers. 

 
Everwijn, S. E. M. (1997). Leerdoelstellingen en de ontwikkeling van competenties: een 

conceptueel kader. In Handboek Effectief Opleiden (1-22). Utrecht: Faculteit 
Economie en Management. 

 
Girot, E.A. (2000). Assessment of graduates and diplomats in practice in the UK: are 

we measuring the same level of competence. Journal of Clinical Nursing, 9, 330-
337. 

 
Glotz, N., Johnson, G., Johnson, R. (1994). Advancing clinical excellence: competency-

based patient care. Nursing Management, 1 (25), 42-44. 
 
Goris, R.M. (1991). Je eigen leven, dat stuur je zelf: spanningsveld tussen vaardigheden 

en competenties kan je in kaart brengen. Intermediair, 25 (4), 4-5. 
 
Hamel, G., Prahalad, C.K. (2002). De strijd om de toekomst. Schiedam: Scriptum. 
 
Hodkinson, Ph. (1992). Alternative models of competence in vocational education and 

training. Journal of Further and Higher Education, 16(2), 30-39. 
 
Hooghiemstra, T. (1992). Integrated management of human resources: Competency 

based human resource management: valuedriven strategies for recruitment, 
development and reward. London: Kogan. 

 



  3   

Houthoofd, N. (2000). Van competitie naar competentie : handboek strategisch 
management. Gent : Academia Press. 

 
Kelly, R. J. (1994). Glossary of training terms. In J. Prior (Ed.), Gower Handbook of 

Training and Development. Aldershot: Gower Publishing Limited. 
 
Kessels, J.W.M. (2000). De academie in bedrijf: de omstreden dualisering van het 

wetenschappelijk onderwijs. Opleiding & Ontwikkeling, 13 (3), 33-39. 
 
Kirschner, P., Vilsteren, P. van, Hummel, H. & Wigman, M. (1997). The Design of a 

Study Environment for Acquiring Academic and professional Competence 
[Elektronische versie]. Studies in Higher Education, 22 (2), 151-171. 

 
Kirschner, P.A. (2000). The inevitable duality of education: Cooperative higher 

education. Maastricht: University of Maastricht. Opgehaald 15 maart, 2005 van 
www.mmi.unimas.nl/…/kirschner/the%20inevitable%20duality%20of%20educatio
n%20-%20Final%20for%20web.pdf 

 
Klarus, R. (1998). Competenties Erkennen: Een studie naar modellen en procedures 

voor leerwegonafhankelijke beoordeling van beroepscompetenties. ‘s –
Hertogenbosch: Cinop. 

 
Klarus, R. (2000). Competenties een plaats geven: Nieuwe aansluitingen tussen 

onderwijs en arbeid. In Van Dyck, A.M.L., Van Hövels, M., Nijhof, W.J. (Eds), 
Max Grote Jaarboek ‘99/’00. ’s-Gravenhage: Elsevier.  
Opgehaald 28 maart, 2005 van www.kenniscentrumevc.nl/site/documenten/kc4.pdf 

 
Klarus, R. (2003). Instrument voor competentiegericht toetsen en beoordelen. 

Opgehaald 11 september, 2003, van 
http://www.kenniscentrumevc.nl/site.documenten/KC3.pdf 

 
Lado, A.A., Wilson, M.C. (1994). Human resource systems and sustained competitive 

advantage: a competency-based perspective. Academy of Management Review, 
19(4), 699-727. 

 
Mansfield, B. (1990). Competence and standards. In J. Burke (Ed.), Competency based 

education and training. Lewes: The Falmer Press. 
 
Mansfield, B., Mitchell, L. (1996). Towards a competent workforce. Aldershot/ 

Brookfield: Gower publishing Limited. 
 
Meerveld, J., Mast, J. (2004). Competentiebeschrijvingen voor verpleegkundigen in de 

thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau. Opgehaald 5 maart, 2005, van 
www.nizw.nl/publicaties 

 
 
 
 



  4   

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs (2001). Modulaire 
beroepsopleidingen: Studiegebied personenzorg. Opgehaald 14 april, 2003, van 
www.ond.vlaanderen.be 
(modulaire%20beroepsopleidingenmap%20personenzorg%202.pdf) 

 
Mulder, M. (2000). Competentieontwikkeling in bedrijf en onderwijs, inaugurele rede 

uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de 
Onderwijskunde aan de Wageningen Universiteit. Opgehaald 5 maart, 2005, van  
www.wau.nl/pers/00/mulder00.doc 

 
Mulders, W. J. (1995). Innovatieve competenties. In Reader Project Competentieleren: 

Project ‘Innovatie door en in het hoger onderwijs’ Werkdocument 3. Utrecht: 
Faculteit Economie en Management. 

 
Musch C.K. (1999). Vechten met de draak. In L. Boon (Ed.), Kwaliteit van management 

in de zorg: Ontwikkelingen in de gezondheidszorg (deel 28). Amstelveen: stichting 
SYMPOZ, Platform voor Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg. 

 
Nijhuis C. (2002). Professionele kwaliteit binnen functiedifferentiatie: streven naar het 

beste. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 1, 44-45. 
 
Nordhaug, O. (1993). Human capital in organizations:  Competence, training and 

learning. Oslo: Scandinavian University Press. 
 
Nordhaug, O., Gronhaug, K. (1994). Competences as resources in firms. The 

International Journal of Human Resource Management, 5(1), 98-106. 
 
Odenthal, L.E. (1997). Nieuwe inhouden en methoden voor het Duitse 

beroepsonderwijs. Enschede: Universiteit Twente.  
 
Onstenk, J. (1997). Lerend leren werken: Brede vakbekwaamheid en de integratie van 

leren, werken en innoveren (Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen). Delft: Eburon. 

 
Parry, S.B. (1996). The quest for competencies [Elektronische versie]. Training, 7, 45-

56. 
 
Psychologisch Adviesbureau Slikboer, Ten Hagen en co. (2004). Over competentie-

management. Opgehaald 15 maart, 2004, van 
www.xs4all.nl/~anthonio/competentiemanagement.pdf 

 
Ramritu, P.L., Barnard, A. (2001). A new nurse graduates’ understanding of 

competence. International Nursing Review, 48, 47 – 57. 
 
Reid, M.A. (1994). Approaches and strategies. In J. Prior (Ed.), Gower handbook of 

Training and Development. Aldershot: Gower Publishing Limited. 
 



  5   

Romiszowski, A. J.(1997). The selection and use of instructional media : for improved 
classroom teaching and for interactive, individualized instruction. London : Kogan. 

 
Romiszowski, A. J.(1981). Designing Instructional Systems. London : Kogan. 
 
Ruys, C. (2000). Human resources beleid: competenties zijn het bindmiddel van een 

HRM-beleid. De Gemeente, 75, 527, 51-55. 
 
Schlusmans, K., Slotman, R., Nagtegaal, C., Kinkhost, G. (1999). Competentiegerichte 

leeromgevingen. Utrecht: Lemma.  
 
Seegers, J. (1997). Assessment center: basisfilosofie voor geïntegreerd HRM 

[Elektronische versie]. Gids voor personeelsmanagement, 76(7/8), 14-18. 
 
Sipes, C.A. (2004). Research paper on A.J. Romiszowski. Instructional Systems 

Development. Opgehaald 15 mei, 2004, van 
http://research.umbc.edu/↑~hodell/602rp3.htm 

 
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. (2003). Beroepsprofielen. Opgehaald 15 

mei, 2004, van www.serv.be 
 
Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at work. Models for superior 

performance. New York: John Wiley & Sons. 
 
Tait, J., Knight, P. (1996). The management of independent learning. London: Kogan. 
 
Ten Horn, H.K.F. (2001). Competentie management en talentontwikkeling door de 

HayGroup. Utrecht: Faculteit Economie en Management. 
 
Van Beelen, A. (1997). De veramerikanisering van de Nederlandse verpleging. 

Verpleegkunde Nieuws, 4, 26-29. 
 
Van Beirendonck, L. (1998). Beoordelen en ontwikkelen van competenties: assessment 

centers, development centers en aanverwante technieken. Leuven: Acco. 
 
Van Dale. (2002). Hedendaags Nederlands: online woordenboek. Opgehaald 15 mei, 

2004, van www.vandale.nl 
 
Van den Broek, A., de Haan, J. (2000). Cultuur tussen competentie en competitie : 

Contouren van het cultuurbereik in 2030. Amsterdam : Boekmanstudies. 
 
Van der Heijden, B.I.J.M. (1997). Het meten van expertise: aanzet tot een 

loopbaaninstrument. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 15(3), 250-264. 
 
Van Gils, R. (2003). Competentiegericht Beroepsonderwijs. Doetinchem: Balans. 
 
Van Sluijs, E., Hoekstra, H.A. (1999). Management van competenties: Het realiseren 

van HRM. Assen: Van Gorcum. 



  6   

Van Sluijs, E., Kluytmans, F. (1997). Management van competenties en de rol van P&O 
[Elektronische versie]. Gids voor Personeelsmanagement, 76 (2) 2, 10-15. 

 
Van Vilsteren, P., Hummel, H., Kirschner, P., & Wigman, M. (1997). Het verwerven 

van competenties bij de Open Universiteit (Onderwijstechnologisch 
expertisecentrum –Otec- Werkdocument 97/W08). Opgehaald op 15 maart, 2004, 
van www.ou.nl/info-alg-english-r_d/OTEC_research/ projects 
(projects_Word/voorstel_01_ast.pdf) 

 
Vlaamse Onderwijsraad (1994). Advies over het beroeps- en opleidingsprofiel van de 

verzorgende. Brussel: VLOR. 
 
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological 

processes. Cambridge/ London: Harvard University Press.  

Watkins, M.J. (2000). Competency for nursing practice. Journal of Clinical Nursing, 9, 
338 – 346.  

Wiig, K.M. (1994). Knowledge management: The central management focus for 
intelligent-acting organizations. Arlington: Schema Press. 

 



  1   

XI Lijst van tabellen  
 

1.  Vergelijking tussen de individuele expert en de “groepsscore” met betrekking tot  

de complexiteitsscores op competentieniveau zonder kennis van de groepsscore 39 
 

2. Vergelijking tussen de individuele expert en de “groepsscore” met betrekking tot  

de complexiteitsscores op competentieniveau met kennis van de groepsscore..... 39 
 

3. Vergelijking op deelcompetentieniveau tussen de complexiteitsscores met kennis 

van de “groepsscore” per expert ........................................................................... 40 
 

4. Vergelijking van de complexiteitsscores met kennis van de “groepsscore” van de 

eerste honderd deelcompetenties met de laatste honderd voor de vier experts .... 40 
 

5. Vergelijking op competentieniveau tussen de complexiteitsscores met en zonder 

kennis van de “groepsscore” per expert ............................................................... 42  
 

6. Vergelijking op competentieniveau tussen complexiteitsscores van de experts .. 43 
 

7. Algemene vergelijking tussen de complexiteitsscores van de verschillende experts 

op deelcompetentieniveau voor de situaties 27 en 40 ........................................... 43 
 

8. Algemene vergelijking tussen de complexiteitsscores voor de eerste honderd 

deelcompetenties met de laatste honderd van de verschillende experts voor de 

situaties 27 en 40 ................................................................................................... 44 
 

9. Eén-op-één vergelijking tussen de complexiteitsscores voor de situaties 27  en 40 

van de verschillende experts op deelcompetentieniveau ...................................... 45 
 

10. Eén-op-één vergelijking tussen de complexiteitsscores van de eerste honderd 

deelcompetenties met de laatste honderd van de verschillende experts voor de 

situaties 27 en 40 ................................................................................................... 45 
 

11. Eén-op-één vergelijking tussen de mening van de verschillende experts met 

betrekking tot het al dan niet kunnen bereiken van deelcompetenties tijdens de 

opleiding voor de situaties 27 en 40 ...................................................................... 47  
 

 

12. Eén-op-één vergelijking tussen de mening van de verschillende experts met 

betrekking tot het al dan niet kunnen bereiken van deelcompetenties tijdens de 

praktijkvoering voor de situaties 27 en 40 ............................................................ 48



  1   

 

�
�
�
�
�

� � � � � � � 	 �



  1   

XII Bijlagen 
 

1. Eerste uitnodiging tot deelname aan het scriptieonderzoek verstuurd naar de experts 
 

2. Richtlijnen bij de eerste onderzoeksfase verstuurd naar de experts 
 

3. In de eerste onderzoeksfase te vervolledigen formulier met DBO-competenties 
 

4. Voorbeeldcasus uit de pediatrie (bij eerste onderzoeksfase) 
 

5. Gebruikte patiëntensituaties uit het zorgdomein ouderenzorg 
 

6. Brief met richtlijnen bij de tweede onderzoeksfase 
 

7. Brief met richtlijnen bij de tweede onderzoeksfase zo het een eerste deelname betrof 
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BIJLAGE 1 
Eerste uitnodiging tot deelname aan het scriptieonderzoek 
verstuurd naar de experts 

    Universiteit Gent 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Medisch-Sociale Wetenschappen, Verplegingswetenschap 
 

 

 

Betreft: Uitnodiging tot deelname aan een expertpanel in het kader van een scriptie   

 

 

Geachte, 
 
 

Graag had ik mij eerst kort aan u voorgesteld. Ik ben Kim Engels, student in de tweede 
licentie Medisch-Sociale Wetenschappen, optie Verplegingswetenschap.  
Mijn scriptie wordt een vergelijkende studie die voor het deel geriatrie verder bouwt op 
het project “Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel” van de Universiteit Gent 
en van de Université Catholique de Louvain. In de UCL leidt Prof. Dr. E. Darras het 
onderzoek, in Gent Prof. Dr. T. Defloor en Prof. Dr. M. Grypdonck.  
 

Het project “Functiedifferentiatie Verpleegkundig Personeel” is gestart op 1 maart 2003.  
Eerst werden patiëntensituaties geïnventariseerd binnen vijf zorgdomeinen: 
basisdiensten van algemene en universitaire ziekenhuizen, gespecialiseerde diensten van 
algemene en universitaire ziekenhuizen, chronische geriatrische zorg, thuiszorg en 
psychiatrie.  
Vervolgens werden per zorgdomein de vijftig meest relevante patiëntensituaties 
geselecteerd waaruit experts de verpleegkundige taken distilleerden die nodig zijn om 
kwalitatief aanvaardbare zorg te leveren. 
In de derde onderzoeksfase leggen de expertgroepen nu de laatste hand aan de 
identificatie van de verpleegkundige competenties. Er is hierbij aandacht voor de 
kwalitatieve component (nodig om taak uit te kunnen voeren) en de kwantitatieve 
component (mate van complexiteit). 
 

Mijn bijdrage en scriptie beperken zich tot het domein van de chronische geriatrische 
zorg.  
De precieze titel luidt als volgt: “Onderwijst de opleiding tot vierdegraads 
verpleegkundige de vereiste competenties voor de praktijk binnen de chronische 
geriatrische zorg? Een vergelijkend onderzoek.” 
 

Het is de bedoeling de overeenkomst na te gaan tussen de in de modulaire opleiding 
aangeleerde en de in de praktijk nuttige verpleegkundige competenties voor de 
vierdegraads verpleegkundige (vroegere A2) in de chronische geriatrisch zorgverlening.  
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Functiedifferentiatie zou kunnen leiden tot algemeen aanvaardbare en bruikbare 
inhoudelijke richtlijnen en eindtermen voor opleidingen in de personenzorg.  
 

Een tweede expertpanel zal gevraagd worden dezelfde bewonerssituaties te analyseren 
aan de hand van een lijst van basiscompetenties voor het modulair onderwijs binnen het 
studiegebied personenzorg. Deze lijst is opgesteld door de Dienst Beroepsopleiding van 
het Ministerie van Onderwijs. Het is de bedoeling deze lijst aan te vullen met specifieke 
competenties per patiëntsituatie en deze die niet van toepassing zijn te schrappen.  
Er wordt gewerkt met een Delphi-procedure in twee fasen.  Dit houdt in dat de 
resultaten van de verschillende experts per patiëntensituatie gebundeld worden en later 
terug ter evaluatie aan het expertpanel aangeboden worden. Zo krijgen de experts zicht 
op de omschrijving die andere experts voor dezelfde situaties hebben opgegeven en 
kunnen ze feedback geven. 
Graag nodig ik u hierbij vriendelijk uit tot deelname aan dit (tweede) expertpanel in het 
kader van mijn scriptie, waarvan professor Dr. T. Defloor de promotor is. 
 

Bij deelname zal u in eerste instantie gevraagd worden twee situaties uit de geriatrie te 
analyseren aan de hand van de competentielijst van de DBO. Het is de bedoeling voor 
elke situatie apart op de lijst de van toepassing zijnde competenties te omcirkelen (of de 
nummers ervan onderaan te noteren) en de in de situatie nodige bijkomende 
competenties aan te vullen.  
De aangepaste competentielijsten zou ik graag ten laatste eind januari kunnen bundelen. 
Later zal uw feedback gevraagd worden over de volledige resultaten van twee 
bewonerssituaties.  
 

Zodra mogelijk stuur ik u via e-mail of post de eerste twee patiëntensituaties en de aan 
te passen DBO-competentielijst.  
 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn na het lezen van deze uitnodiging, dan  kan u me 
steeds mailen. Buiten de werkuren kan u mij telefonisch bereiken op het nummer 
09/329.57.41 en binnen de werkuren kan u een bericht inspreken op mijn GSM 
(0498/75.22.24). Ik contacteer u dan zo snel mogelijk.  
 
 

Bedankt om deze uitnodiging te lezen en bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Kim Engels 
 
kim.engels@ugent.be 
09/329.57.41 
0498/75.22.24 
Muilaardstraat 29 
9000 Gent       
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BIJLAGE 2 
Richtlijnen bij de eerste onderzoeksfase verstuurd naar de experts 

 

Universiteit Gent 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Medisch-Sociale Wetenschappen, Verplegingswetenschap  
 
Geachte, 
 
Betreft: Informatie bij analyse van de patiëntensituaties 

 
Allereerst dank ik u voor uw medewerking aan het onderzoek. 
 
Hierbij stuur ik u twee patiëntensituaties voor analyse.  
De competenties, zoals deze door de Dienst voor Beroepsopleiding en Onderwijs 
omschreven werden, kunnen als leidraad gebruikt worden. Competentie wordt 
gedefinieerd als een vermogen tot adequaat handelen in bepaalde situaties op basis van 
een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingen. 
Het is de bedoeling dat u deze competenties specificeert (bijvoorbeeld aan de hand van 
de leerdoelen van uw school), aanvult en op complexiteit scoort voor iedere 
patiëntsituatie. 
In bijlage vindt u het antwoordformulier, duidelijke richtlijnen en een voorbeeld voor 
enkele competenties uit een casus uit de pediatrie. 
 
Er wordt gewerkt met een dubbele delphi-procedure. Dit houdt in dat de resultaten van 
de verschillende experts zullen gebundeld worden en dat u later in een tweede instantie 
dezelfde of andere 2 situaties opnieuw toegestuurd krijgt samen met de volledige 
omschrijving. 
Zo krijgt u een zicht op de omschrijving  die andere experts voor dezelfde situaties 
hebben opgegeven en kan u hieromtrent feedback geven. 
 
Mag ik u vragen zo snel mogelijk uw analyse terug te sturen, bij voorkeur via e-mail:  
kim.engels@ugent.be. Het is belangrijk voor het verder verloop van het onderzoek de 
tijdslimiet te proberen respecteren. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank.   
 
Met vriendelijke groeten, 
Kim Engels (kim.engels@ugent.be) 
09/329.57.41- 0498/75.22.24    
Muilaardstraat 29, 9000 Gent       
 
Bijlage: 2 patiëntsituaties 
   Antwoordformulier met competenties zoals door DBO geformuleerd 
   Duidelijke richtlijnen en voorbeeld voor enkele competenties uit de pediatrie 
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RICHTLIJNEN 

 
 
U wordt vriendelijk uitgenodigd volgende drie opdrachten uit te voeren: 
 
Opdracht 1: Nagaan welke competenties uit de DBO-lijst van toepassing zijn op de 

situatie om de beschreven verpleegkundige zorgen voor die situatie te 
kunnen uitvoeren. 
Het nummer van  die competentie aanduiden op het antwoordformulier  
(met kleur markeren via computer of omcirkelen op papier). 

 
 
Opdracht 2:  De specifieke competenties (en ontbrekende competenties) voor die 

situatie identificeren en noteren op het antwoordformulier. 
 

Bij het formuleren van de specifieke competenties moet u geen 
bijzondere aandacht geven aan de wijze van formuleren. Het 
belangrijkste is dat uw boodschap helder is: wat volgens u de 
verpleegkundige in huis moet hebben om in de situatie correct te kunnen 
handelen. 
 

De wijze waarop u te werk gaat, kan u zelf kiezen. Gelieve de 
competenties gedetailleerd te omschrijven uitgaande van uw eigen 
oordeel en uw eigen ervaring.  

 
 
Opdracht 3: De door u aangeduide competenties en de door u beschreven specifieke  

competenties scoren op hun complexiteit.  
Het is de bedoeling zowel de vereiste door de DBO geformuleerde totale 
competenties als de door u geformuleerde specifieke competenties te 
scoren.  

 

Voor dit onderzoek worden 3 competentiecomponenten onderscheiden: 
  Cognitief : kennen  
  Psychomotorisch : kunnen       
  Affectief : zijn    

 Voor elk component zijn er 3 complexiteitsniveaus (A, B, C) 
gedefinieerd in de tabel op de volgende bladzijde. Indien een bepaald 
niveau niet van toepassing is voor een bepaalde competentie, gelieve dit 
in het betreffend vakje een X te noteren.   
 

Voor het totaal per competentie dient U een complexiteitsscore te geven  
van 1 tot 4, hetgeen ook op de volgende bladzijde verder verduidelijkt 
wordt. 

 
 
 

Succes en bij voorbaat bedankt! 
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Complexiteitsgraad per component van de competentie : 
   

Voor elk component zijn er 3 complexiteitsniveaus gedefinieerd in de tabel hieronder.       
 

  COGNITIEF PSYCHOMOTORISCH AFFECTIEF 
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Complexiteitsgraad voor het totaal per competentie (basis of specifiek): 
 

Score 1: Niet complexe competenties die door eenvoudig redeneren toe te passen zijn.  
   De vaardigheden kunnen op korte termijn aangeleerd worden en vragen noch    
   theoretische kennis noch interpretatie van de samenhang van zorgaspecten. 

 

Score 2: Matig complexe competenties waarbij de zorgverlening toegepast wordt zoals 
   aangeleerd  in de basisopleiding. De aangeleerde regels worden toegepast. 

 

Score 3: Complexe competenties die voor het oplossen van de situatie een creatief 
gebruik vragen van de kennis uit de basisopleiding. De oplossing ligt niet 
zomaar voor de hand. Een beperkte analyse en interpretatie van de situatie is 
noodzakelijk. Verschillende aspecten van kennen, kunnen en zijn, geleerd in 
de basisopleiding, moeten worden gecombineerd. Voor deze competenties 
volstaat de basiskennis. 

 

Score 4: Zeer complexe competenties waarbij kennis uit de basisopleiding niet volstaat. 
Een grondige analyse waarbij bijkomende kennis, vorming en vaardigheden 
nodig zijn om tot een oplossing te komen, is noodzakelijk. Grenzen worden 
verlegd, nieuwe vaardigheden ontwikkeld en uitgeprobeerd.  
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BIJLAGE 3 
In de eerste onderzoeksfase te vervolledigen formulier met DBO-competenties 
 

Competenties volgens de Dienst voor Beroepsopleiding  (uit de verschillende modules ) Situatie ___ 
 

Een visie op zorg, gezondheid en systematisch handelen toepassen 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

    
    
    

1. Een verpleegkundige visie op zorg hanteren en vanuit een verpleegkundige visie handelen 
1)    
2)  (voor elk van de onderstaande competenties werden vijf lijnen voorzien) 
3)       

    2. Planmatig werken – Methodisch werken - Het SVH uitvoeren 
1)       

    3. De zorg coördineren - Verpleegkundige zorg plannen, toepassen en evalueren 
1)       

    4. Een verpleegdossier samenstellen, raadplegen en dit beheren 
1)       

    5. Volgens wettelijke verplichtingen en deontologische normen handelen 
1)       

    6. Ethisch reflecteren 
1)       

    7. Beroepsgeheim toepassen 
1)       

    8. Vakliteratuur raadplegen en andere informatiebronnen gebruiken 
1)       

    9. Aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van verpleegkunde meewerken 
1)       
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Voor de zorg instaan 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

    10. Gezondheidsstatus (bij ouderen) op psychisch, fysiek en sociaal vlak observeren, 
herkennen en vastleggen 
1)       

    11. In functie van een verpleegkundig of zorgproces observeren en rapporteren 
1)       

    12. Technisch-verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde handelingen toepassen 
1)       

    13. Specifiek verpleegkundige interventies mbt de verschillende zorgvragers toepassen 
1)       

    14. Aan palliatieve zorg meewerken 
1)       

    15. Bij levensbedreigende en crisissituaties maatregelen nemen en technische hulpmiddelen 
toepassen - Dringende hulpverlening toepassen 
1)       

    16. Medicatie beheren - Voorgeschreven medicatie toedienen en met vrij beschikbare 
medicatie omgaan 
1)       

    17. Bij medische handelingen assisteren 
1)       

    18. Specifieke interventies die verband houden met het stellen van de diagnose toepassen 
1)       

    19. Verpleegkundige thuiszorg toepassen 
1)       

    20. Hygiënische zorgen toepassen 
1)       
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    21. Bij mobiliteit begeleiden 

1)       
    22. Bij eten en drinken begeleiden  

1)       
    23. Parameters opnemen 

1)       
    24. Maatregelen ter bevordering van rust en slaapcomfort nemen 

1)       
    25. De uitrusting van de kamer hanteren 

1)       
    26. Verzorgingsmaterialen reinigen en ontsmetten 

1)       
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Sociale vaardigheden toepassen / met communicatie omgaan 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

    27. Basisvaardigheden van communicatie toepassen 
1)       

    28. Omgangsvormen bij communicatie toepassen 
1)       

    29. Met een groep zorgvragers werken 
1)       

    30. Aan groepswerk deelnemen - Aan de activiteiten van een team deelnemen 
1)       

    31. Een hulpverlenende relatie hanteren en deze aangaan met zorgvragers en netwerk 
1)       

    32. In een  multidisciplinair team samenwerken 
1)       

    33. Met een therapeutisch leefmilieu omgaan en dit uitbouwen 
1)       
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Gezondheids- en welzijnszorg vanuit een maatschappelijke context benaderen 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

    34. Organisatie en wetgeving van gezondheids- en welzijnszorg uitleggen 
1)       

    35. Organisatie van preventie en GVO uitleggen 
1)       

    36. Met andere gewoonten en gebruiken omgaan 
1)       

    37. Multicultureel werken 
1)       

    38. Naar instanties en diensten verwijzen 
1)       

    39. Met instanties en diensten bevoegd omtrent organisatie en wetgeving samenwerken 
1)       

    40. Preventieve handelingen en GVO / PVO toepassen 
1)       

    41. De zorgvrager en zijn familie informeren en adviseren 
1)       

    42. Aan afdelingsadministratie meewerken 
1)       
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Aanvullingen 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

    
    
    
    
    
    

43. ________________________________________________________________________ 
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)       

    
    
    
    
    
    

44. ________________________________________________________________________ 
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)       

    
    
    
    
    
    

45. ________________________________________________________________________ 
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)       
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BIJLAGE 4 
Voorbeeldcasus uit de pediatrie (bij eerste onderzoeksfase) 
 
PATIENTSITUATIE 4 
 
Leeftijd:           Burgerlijke stand:       
 
Reden van opname:       
 
Diagnose:       
 

Pre-op 
Post op: dag nr.       

 
Medische gegevens:  
     f 
 
Beschrijving van situatie:   
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Competenties volgens de Dienst voor Beroepsopleiding  (uit de verschillende modules ) 
 

VOORBEELD voor situatie 4 uit de pediatrie 
  

Een visie op zorg, gezondheid en systematisch handelen toepassen 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

B A B 2 
A X A 1 
A 
 

A B 1 

A 
 

X A 2 

46. Een verpleegkundige visie op zorg hanteren en vanuit een verpleegkundige visie handelen 
1) Kunnen nagaan of de zorgvrager en de familie centraal geplaatst worden in de zorg 
2) Empathisch kunnen luisteren naar grieven van familie en deze proberen verhelpen, 

hen laten ventileren en zo nodig verwijzen naar ombudsfunctie (klachten) ziekenhuis 
3) Uitleg geven aan het kind en aan de ouders over het verloop van de voorbereiding 

(incl. premedicatie), de ingreep en de nazorg (infuus, IV antibiotica, pijn(-bestrijding)) 
4) Overleg kunnen en durven aangaan met de arts over grieven van ouder en/of  kind A X A 1 

B B B 2 
A X X 1 
B 
 
 

X B 2 

A 
 
 

A A 2 

A 
 

B B 2 

47. Planmatig werken – Methodisch werken - Het SVH uitvoeren 
1) Een individueel verpleegplan kunnen opstellen en evalueren 
2) Grieven van zorgvragers of familie systematisch melden aan de betrokken partijen en 

bij herhaling aan hogere instanties in functie van verbeteringen 
3) Kennen en kunnen toepassen van verschillende voorbereidingsmogelijkheden voor 

een operatie, aangepast aan de leeftijd en de noden van het kind en de wensen van de 
ouders 

4) Kennis hebben van angst bij de ouders en de kinderen (leeftijdsspecifiek), de nodige 
observaties hieromtrent kunnen stellen en adequaat kunnen reageren 

5) Post-operatieve controles correct, nauwkeurig en volledig kunnen uitvoeren A A A 2 
A A B 2 
A A A 1 
A A A 1 
A A A 2 

48. De zorg coördineren - Verpleegkundige zorg plannen, toepassen en evalueren 
1) Kunnen onthalen van zorgvrager en zijn of haar familie op de afdeling 
2) Kunnen installeren van de zorgvrager op de kamer 
3) Premedicatie kunnen uitzoeken, klaarmaken, controleren en toedienen 

A A B 1 
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A A B 2 
A 
 

A A 2 

A 
 

A A 1 

4) Vervoer naar en van operatiekwartier kunnen regelen of er zelf voor kunnen instaan 
5) In functie van de ingreep symptomen kunnen observeren, interpreteren en opvangen 
6) Kunnen samenwerken met collegae (multidisciplinair) om de zorgen vlugger te laten 

verlopen voor de zorgvrager (goede afspraken maken) 
7) Afspraken kunnen maken met de familie van de zorgvrager omtrent controle-afspraak 

en contactmogelijkheden na ontslag 
8) Kunnen rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, van de totale zorg 

A A A 2 

A A A 2 
A 
 

A A 2 

A A A 2 
A A X 2 
A A X 2 

49. Een verpleegdossier samenstellen, raadplegen en dit beheren 
1) Verpleegkundige anamnese kunnen afnemen met aandacht voor dagelijkse gewoontes 

van het kind en de ouders 
2) Kunnen meten van vitale parameters, lengte en gewicht 
3) Correct kunnen aanrekenen van gebruikt materiaal voor de uitgevoerde prestaties 
4) Het verpleegkundig dossier kunnen aanvullen en klasseren na ontslag 
5) Kunnen instaan voor de schriftelijke rapportage van de totale zorg A A X 2 
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BIJLAGE 5 
Gebruikte patiëntensituaties uit het zorgdomein ouderenzorg 
 
Situatienummer  27   (eenvoudige situatie) 
 
Leeftijd :         Burgerlijke stand:       
 
Reden van opname:         
 
Medische gegevens :  
      
 
Beschrijving van situatie:   
      
 
 
Situatienummer  28  (noodsituatie) 
 
Leeftijd: 97       Burgerlijke stand: gehuwd 
 
Reden van opname: Hyperthyroïdie. Opgenomen met hartdecompensatie en fibrillatie. 
 
Diagnose: ventriculaire tachycardie? 
 
Medische gegevens:  
Bestaande pathologie: arteriële hypertensie 
Medicatie: Inderal, Aldactone, Medrol, Xanax, Dominal, Lasix, Fraxodin SC 
 
Beschrijving van situatie:   
Patiënte teruggevonden op de grond, met haar voeten nog vast in de bedsponden. 
De dag hiervoor was de patiënte verward en had ze oedeem aan haar onderste ledematen 
tot aan haar thorax. Op het moment dat de patiënte ontdekt werd, was ze heel bleek (de 
verpleegkundige dacht dat ze dood was).  
De verpleegkundige heeft een collega geroepen en de patiënte op de grond 
geïnstalleerd. Deze reageerde een heel klein beetje. De dokter van wacht, gebeld door 
een andere collega, is toegekomen. Met drie hebben ze de patiënte terug op bed 
geplaatst. Patiënte moest gereanimeerd worden (cardiale massage en beademing waren 
noodzakelijk). Transport naar reanimatie waar ze geïntubeerd werd. 
Situatienummer  40  (doorsnee situatie) 
 
Leeftijd:               Burgerlijke stand:       
 
Reden van opname:             
 
Medische gegevens :  
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Beschrijving van situatie:   
      
 
 
Situatienummer  42   (moeilijke situatie) 
 
Leeftijd:           Burgerlijke stand:       
 
Reden van opname:          
 
Medische gegevens :  
      
Beschrijving van situatie:   
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BIJLAGE 6 
Brief met richtlijnen bij de tweede onderzoeksfase 
 
 

Universiteit Gent 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Medisch-Sociale Wetenschappen, Verplegingswetenschap 
 
 
Geachte, 

Betreft: Informatie bij tweede onderzoeksfase 
 

Allereerst dank ik u voor uw voorbije medewerking aan het onderzoek en bereidheid tot 
deelname aan de tweede fase van het onderzoek.  
 

Hierbij stuur ik u opnieuw twee patiëntensituaties, één die u al eerder geanalyseerd heeft 
en een situatie die in de eerste fase door een andere groep experts bestudeerd werd.  
Over elke situatie krijgt u bij deze drie bestanden, namelijk invulkort, fase2totaal en 
fase2overzicht.  
Mag ik u vragen deze apart en in die volgorde te bekijken en te beantwoorden?  
 

Bij invulkort is het de bedoeling de complexiteitsgraad van de hoofdcompetenties van 
de modulaire opleiding tot vierdegraadsverpleegkundige te scoren (volgens bijgevoegde 
tabel; idem eerste fase) zoals u er nu over denkt, zonder aandacht voor 
deelcompetenties.  
 

Bij fase 2totaal wordt u opnieuw vriendelijk gevraagd de hoofdcompetenties van de 
modulaire opleiding tot vierdegraadsverpleegkundige te scoren, maar dit met kennis van 
de (in de eerste fase) gedistilleerde en op moeilijkheidsgraad gescoorde 
deelcompetenties.   
Hierbij aansluitend wil ik u vriendelijk vragen naar uw feedback over het totaal per 
situatie : Kan u akkoord gaan met de aangebrachte ordening en complexiteitsscores van 
de subdeel-competenties? (Gelieve wijzigingen of aanvullingen in de rode kleur aan te 
brengen) 
 

Bij fase2overzicht zou ik u om uw feedback willen vragen door een kruisje te zetten in 
de kolom van één of meerdere van de volgens u van toepassing zijnde vier vragen, 
namelijk:  
- (Akkoord?) Gaat u akkoord met de ordening en formulering van de deelcompetentie?  
- (1) Kan de deelcompetentie bereikt worden tijdens de ASBO-opleiding?  
- (2) Kan de deelcompetentie door een ASBO-verpleegkundige in de praktijk bereikt 

worden?  
- (3) Is de deelcompetentie geschikt en/of mogelijk voor iemand van ASBO-niveau ?  
Voor eventuele wijzigingen of aanvullingen is bij het eind van elke volledige 
competentie ruimte voorzien, waarvoor dank.   
 

Tot slot wens ik u allen oprecht en hartelijk te danken voor de belangrijke medewerking 
aan mijn scriptieonderzoek.  
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Mag ik u vragen zo snel als mogelijk uw analyse terug te sturen, bij voorkeur via  
e-mail:  kim.engels@ugent.be.  
Graag had ik uw antwoord ten laatste begin januari ontvangen, voor het einde van de 
kerstvakantie. Hoe sneller ik echter uw antwoord mag ontvangen, hoe sneller de tweede 
verwerking van de gegevens kan starten! 
 
Bij voorbaat hartelijk dank.   
 
Met vriendelijke groeten, 
Kim Engels (kim.engels@ugent.be) 
09/329.57.41 - 0498/75.22.24 
Muilaardstraat 29, 9000 Gent     
   
Complexiteitsgraad per component van de competentie : 
   

Voor elk component zijn er 3 complexiteitsniveaus gedefinieerd in de tabel hieronder.       
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Complexiteitsgraad voor het totaal per competentie (basis of specifiek): 
 

Score 1: Niet complexe competenties die door eenvoudig redeneren toe te passen zijn.  
   De vaardigheden kunnen op korte termijn aangeleerd worden en vragen noch    
   theoretische kennis noch interpretatie van de samenhang van zorgaspecten. 

 

Score 2: Matig complexe competenties waarbij de zorgverlening toegepast wordt zoals 
   aangeleerd  in de basisopleiding. De aangeleerde regels worden toegepast. 

 

Score 3: Complexe competenties die voor het oplossen van de situatie een creatief 
gebruik vragen van de kennis uit de basisopleiding. De oplossing ligt niet 
zomaar voor de hand. Een beperkte analyse en interpretatie van de situatie is 
noodzakelijk.  
Verschillende aspecten van kennen, kunnen en zijn, geleerd in de 
basisopleiding, moeten worden gecombineerd.  Voor deze competenties 
volstaat de basiskennis. 

 

Score 4: Zeer complexe competenties waarbij kennis uit de basisopleiding niet volstaat. 
Een grondige analyse waarbij bijkomende kennis, vorming en vaardigheden 
nodig zijn om tot een oplossing te komen, is noodzakelijk. Grenzen worden 
verlegd, nieuwe vaardigheden ontwikkeld en uitgeprobeerd.  
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BIJLAGE 7 
Brief met richtlijnen bij de tweede onderzoeksfase zo het een 
eerste deelname betrof 
 

  Universiteit Gent 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Medisch-Sociale Wetenschappen, Verplegingswetenschap 
 
Geachte, 

Betreft: Informatie bij tweede onderzoeksfase 
 
Allereerst dank ik u voor uw bereidheid tot deelname aan de tweede fase van het 
onderzoek.  
 

Hierbij stuur ik u  twee patiëntensituaties.  Over elke situatie krijgt u bij deze drie 
bestanden, namelijk invulkort, fase2totaal en fase2overzicht.  
Mag ik u vragen deze apart en in die volgorde te bekijken en te beantwoorden?  
 

Bij invulkort is het de bedoeling de complexiteitsgraad van de hoofdcompetenties van 
de modulaire opleiding tot vierdegraadsverpleegkundige te scoren (volgens bijgevoegde 
tabel) zoals u er nu over denkt, zonder aandacht voor deelcompetenties.  
 

Bij fase 2totaal wordt u opnieuw vriendelijk gevraagd de hoofdcompetenties van de 
modulaire opleiding tot vierdegraadsverpleegkundige te scoren, maar dit met kennis van 
de (in de eerste fase) gedistilleerde en op moeilijkheidsgraad gescoorde 
deelcompetenties.   
Hierbij aansluitend wil ik u vriendelijk vragen naar uw feedback over het totaal per 
situatie : Kan u akkoord gaan met de aangebrachte ordening en complexiteitsscores van 
de subdeel-competenties? (Gelieve wijzigingen of aanvullingen in de rode kleur aan te 
brengen) 
 

Bij fase2overzicht zou ik u om uw feedback willen vragen door een kruisje te zetten in 
de kolom van één of meerdere van de volgens u van toepassing zijnde vier vragen, 
namelijk:  
- (Akkoord?) Gaat u akkoord met de ordening en formulering van de deelcompetentie?  
- (1) Kan de deelcompetentie bereikt worden tijdens de ASBO-opleiding?  
- (2) Kan de deelcompetentie door een ASBO-verpleegkundige in de praktijk bereikt 

      worden?  
- (3) Is de deelcompetentie geschikt en/of mogelijk voor iemand van ASBO-niveau ?  
Voor eventuele wijzigingen of aanvullingen is bij het eind van elke volledige 
competentie ruimte voorzien, waarvoor dank.   
 

Tot slot wens ik u allen oprecht en hartelijk te danken voor de belangrijke medewerking 
aan mijn scriptieonderzoek.  
 
(Adresgegevens en complexiteitsscoringstabellen idem als in bijlage 6) 
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BIJLAGE 8 
Documenten voor situatie 27 bij de tweede onderzoeksfase (invulkort, fase2totaal en fase2overzicht) 
 

Competenties volgens de Dienst voor Beroepsopleiding  (uit de verschillende modules )     Invulkort  
 

Een visie op zorg, gezondheid en systematisch handelen toepassen 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

1. Een verpleegkundige visie op zorg hanteren en vanuit een verpleegkundige visie handelen     
2. Planmatig werken – Methodisch werken - Het SVH uitvoeren     

3. De zorg coördineren - Verpleegkundige zorg plannen, toepassen en evalueren     

4. Een verpleegdossier samenstellen, raadplegen en dit beheren     

5. Volgens wettelijke verplichtingen en deontologische normen handelen 
    

6. Ethisch reflecteren     

7. Beroepsgeheim toepassen     

8. Vakliteratuur raadplegen en andere informatiebronnen gebruiken     

9. Aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van verpleegkunde meewerken     

TOTAAL (1-9) 
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Voor de zorg instaan 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

10. Gezondheidsstatus (bij ouderen) oppsychisch, fysiek en sociaal vlak observeren, 
herkennen en vastleggen     

11. In functie van een verpleegkundig of zorgproces observeren en rapporteren 
 

    
12. Technisch-verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde handelingen toepassen 
 

    
13. Specifiek verpleegkundige interventies mbt de verschillende zorgvragers toepassen 
 

    
14. Aan palliatieve zorg meewerken 
 

    

15. Bij levensbedreigende en crisissituaties maatregelen nemen en technische hulpmiddelen 
toepassen - Dringende hulpverlening toepassen 

    

16. Medicatie beheren - Voorgeschreven medicatie toedienen en met vrij beschikbare 
medicatie omgaan 

    

17. Bij medische handelingen assisteren 
 

    
18. Specifieke interventies die verband houden met het stellen van de diagnose toepassen 
 

    
19. Verpleegkundige thuiszorg toepassen 
 

    
20. Hygiënische zorgen toepassen 
 

    
21. Bij mobiliteit begeleiden     
22. Bij eten en drinken begeleiden 

 
    

23. Parameters opnemen      
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24. Maatregelen ter bevordering van rust en slaapcomfort nemen     
25. De uitrusting van de kamer hanteren     
26. Verzorgingsmaterialen reinigen en ontsmetten     
 

TOTAAL (10-26)     
 

Sociale vaardigheden toepassen / met communicatie omgaan 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

27. Basisvaardigheden van communicatie toepassen     
28. Omgangsvormen bij communicatie toepassen     

29. Met een groep zorgvragers werken     

30. Aan groepswerk deelnemen - Aan de activiteiten van een team deelnemen     

31. Een hulpverlenende relatie hanteren en deze aangaan met zorgvragers en netwerk     

32. In een  multidisciplinair team samenwerken     

33. Met een therapeutisch leefmilieu omgaan en dit uitbouwen     

TOTAAL (27-33) 
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Gezondheids- en welzijnszorg vanuit een maatschappelijke context benaderen 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

34. Organisatie en wetgeving van gezondheids- en welzijnszorg uitleggen     
35. Organisatie van preventie en GVO uitleggen     

36. Met andere gewoonten en gebruiken omgaan     

37. Multicultureel werken     

38. Naar instanties en diensten verwijzen     

39. Met instanties en diensten bevoegd omtrent organisatie en wetgeving samenwerken     

40. Preventieve handelingen en GVO / PVO toepassen     

41. De zorgvrager en zijn familie informeren en adviseren     

42. Aan afdelingsadministratie meewerken     

TOTAAL (34-42) 
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Competenties volgens de DBO-geformuleerd zoals in hoofdproject    Fase2totaal     Situatie  27 - Voorbeeld 
 

Een visie op zorg, gezondheid en systematisch handelen toepassen 

Complexiteitsscore  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Cognitief Ps.motor. Affectief Totaal 

 
 

   
    

B 
 

A B 2 

B 
 

B B 2 

A A C 2 
B  
 

B B 2 

C C C 4 
A 
 

A A 2 

B 
 

A X 2 

A 
 

A B 2 

B 
 

B B 2 

    

1. Een verpleegkundige visie op zorg hanteren en vanuit een verpleegkundige visie 
handelen 

 

1a. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van  
       specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

De zorgen kunnen aanpassen aan de kenmerken, gewoontes, gebruiken en eisen van de 
zorgvrager en van de situatie (6) 
Standaardverpleegplannen, protocollen en verpleegkundige theorieën kunnen hanteren (3) 
In overleg met de andere disciplines, de patiënt en de familie een individueel verpleegplan 
kunnen opstellen, uitvoeren en evalueren (8) 
Plan aanpassen aan de gegevens bekomen uit gesprekken met zorgvrager en familie (2) 
Kennis hebben van de verpleegkundige observaties die moeten gepland worden i.f.v. 
observatie en evaluatie problematiek (mobiliteit, geheugen) 
Kamer, badkamer en toilet voorzien van aangepaste hulpmiddelen en kunnen aanpassen 
aan de noden van de patiënt. 
Kunnen bijdragen aan de oriëntatie in tijd van de zorgvrager: gebruik van kalender, 
benoemen tijdstip van de dag 
Kunnen bijdragen aan de oriëntatie in ruimte: herkenningsmiddelen, 
oriëntatiepictogrammen, foto’s en andere aanbrengen bij verwarde patiënt (5) 
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C 
 

B B 2 

C B B 2 
A X A 1 
C B 

 
B 3 

 
A 
 

A A 2 

    
B B B 3 
C 
 
 

C C 4 

B B B 3 
 

B 
 

B B 2 

    
    

B 
 
 

B B 3 

A 
 

A B 1 

B B B 2 
B B B 3 
B 
 
 

B B 3 

    

1b. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of voorkeuren 
       van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen.  

De noden en verlangens van de patiënte proberen na te gaan, de zorg hieraan aanpassen 
Kunnen nagaan of de zorgvrager en de familie centraal geplaatst worden in de zorg 
Zich kunnen inleven in de belevingswereld van de patiënt met het oog op gerichte 
verpleegkundige interventies 
Met de andere disciplines, de patiënt en familie naar mogelijkheden kunnen zoeken om de 
kwaliteit van het leven van de patiënt te waarborgen. 
 

1c. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 
Kunnen verplegen van de patiënt vanuit een holistische mensvisie: kunnen zorgen voor 
een patiënt die lijdt (somatisch, emotioneel), met een familie, met een levensgeschiedenis, 
met een spirituele/religieuze overtuiging (2) 
Aandacht hebben voor en in staat zijn tot integratie van niet-somatische aspecten in de 
zorgverlening 
De beleving van de instelling, de medebewoners, de ziektetoestand, behandeling en 
verpleging door de patiënt kunnen observeren (3) 
 
 

1d. Vanuit de kennis van relatie- en interactiemechanismen een gesprek kunnen en durven 
aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent beleving van ziekteproces,  

       angsten, bekommernissen en verwachtingen. Zich hierbij empathisch kunnen opstellen.  
Zichzelf kunnen voorstellen, kunnen aangeven hoe de patiënte jou mag aanspreken en 
kunnen nagaan hoe de patiënte het liefst wordt aangesproken (3) 
Empathisch kunnen luisteren naar de situatie en problemen van zorgvrager en familie 
Basisvaardigheden van communicatie toepassen ten aanzien van familie 
In overleg met de arts, de patiënt en zijn familie op een correcte, duidelijke en 
vriendelijke manier kunnen informeren over de gezondheidstoestand en behandeling van 
de patiënt (4) 
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B B B 2 
B 
 

B B 3 

B B B 2 
B B B 2 
B B B 2 
    
    

B 
 
 

B B 2 

B B B 2 
B 
 

B A 2 

C 
 

C C 4 

    
B 
 

B B 3 

X A A 1 
B 
 

B B 3 

C 
 

B C 3 

B B B 2 
    

1e. Kunnen inschatten van de noden van de geriatrische zorgvrager. 
Kunnen inschatten van de noden en gevoelens van de patiënt en eraan tegemoet komen, 
onder meer afgaand op non-verbale reacties van de patiënt (3) 
Pathologie kennen en weten wat er bij deze ziekte geobserveerd moet worden (2) 
Inzicht hebben in de zorg die nodig is en welke onderzoeken de patiënt nodig heeft (2) 
Prioriteiten in de zorg kunnen vastleggen (2) 
 
 

1f. Onderkennen en rekening kunnen houden met de verschillende invloeden die inspelen op 
       de perceptie van de geriatrische zorgvrager en zijn ziekte zoals familiale, etnische en  
       culturele situatie. 

Kunnen inschatten welk beeld de patiënt over goede zorg heeft 
De normen, cultuur en verpleegkundige visie op zorg van de afdeling kennen (katholieke 
visie, holistische benadering van de zorgvrager,…) (3) 
Het bejaard zijn zien als een verdere ontwikkeling van het tot dan toe geleide leven en 
niet als een periode van teruggang (levenslooppsychologie) 
 

1g. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, de toestand en het ziekenhuis- 
      verblijf bij de familieleden oproepen.  

Open kunnen staan voor gevoelens van anderen en eigen gevoelens kunnen uiten (2) 
Aandacht kunnen geven aan de emoties van de familie mbt de diagnose, toestand en 
hospitalisatie van de patiënt, en in staat zijn tot ondersteuning (2) 
Kunnen nagaan of er een klimaat aanwezig is, waarbij de familie van de patiënt vragen 
kan stellen en/of problemen kan uiten en dit open klimaat kunnen stimuleren (2)  
Degelijke communicatie aangepast aan ouderen)op en/of familie kunnen voeren 
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C 
 

B B 2 

X A A 1 
C 
 

B C 3 

B B B 2 
    
    

B 
 

B B 2 

B 
 

B B 2 

A A A 1 
B B B 3 
A B B 2 

1h. Aandacht kunnen geven aan de emoties die een verblijf in een rusthuis bij de familieleden 
      oproepen. 

Open kunnen staan voor gevoelens van anderen en eigen gevoelens kunnen uiten (2) 
Kunnen nagaan of er een klimaat aanwezig is, waarbij de familie van de patiënt vragen 
kan stellen en/of problemen kan uiten en dit open klimaat kunnen stimuleren (2)  
Degelijke communicatie aangepast aan patiënt en/of familie kunnen voeren 

 
 
1i. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 
      zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan 

De patiënt kunnen benaderen als een volwaardig persoon, met respect voor zijn privacy 
en autonomie (2) 
Respect betonen, beleefd en tactvol zijn (2) 
Eigen non-verbaal gedrag kunnen beheersen  
Kunnen openstaan voor de patiënt/familie die er andere ethische ideeën op nahoudt(en). 
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Competenties volgens de DBO                              Fase2overzicht                          Situatie  27 - Voorbeeld 
 

Een visie op zorg, gezondheid en systematisch handelen toepassen 

ASBO  Algemene competenties Specificaties en aanvullingen 
Akkoord? Opleiding Praktijk Niet  

 
 

   

    
 
 

   

    
 
 

   

    
    
    
 
 
 

   

    
    
    
 
 
 

   

    
 
 

   

1. Een verpleegkundige visie op zorg hanteren en vanuit een verpleegkundige visie 
handelen 

 
1a. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van  
       specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 
 
1b. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of voorkeuren 
       van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen.  
 
1c. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 
 
1d. Vanuit de kennis van relatie- en interactiemechanismen een gesprek kunnen en durven 
       aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent beleving van ziekteproces,  
       angsten, bekommernissen en verwachtingen. Zich hierbij empathisch kunnen opstellen.  
 
1e. Kunnen inschatten van de noden van de geriatrische zorgvrager. 
 
1f. Onderkennen en rekening kunnen houden met de verschillende invloeden die inspelen op 
       de perceptie van de geriatrische zorgvrager en zijn ziekte zoals familiale, etnische en  
       culturele situatie. 
 
1g. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, de toestand en het ziekenhuis- 
      verblijf bij de familieleden oproepen.  
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1h. Aandacht kunnen geven aan de emoties die een verblijf in een rusthuis bij de familieleden 
      oproepen. 
 
1i. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 
      zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan 

    

 
Wijzigingen of aanvullingen bij competentie 1:  
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BIJLAGE 9 
Opsomming van taken en competenties uit de geanalyseerde cases 
binnen de ouderenzorg (in het project “Functiedifferentiatie”) 
 

5.1. Doorsnee situatie 

5.1.1. Achtergrondinformatie over de patiënte 

5.1.1.1. Leeftijd (89) en burgerlijke stand (weduwe) 
 

5.1.1.2. Reden van opname:  

Algemene achteruitgang van de toestand, gangproblemen, dementiesyndroom 
 

5.1.1.3. Medische gegevens : 

- Toenemende gangprobleem na vroegere CVA 

- Oedeem OL (geen argumenten voor diep veneuze trombose) 

- Dementiesyndroom (late-onset probable) 

- Linker hartfalen, pulmonale hypertensie 

- VK fibrillatie 
 

5.1.1.4. Medicatie:  

- Cardio aspirine 100 1/d 

- Atendol 50mg 1/d 

- Zestril 20mg 1/d 

- Steovit D3 2co/d 

- Aldactazine 1/2d 

- Cordarone 1co/d (niet op WE) 

- Ultra MG 2/d 

- Lactulose 15cc 1/d 
 

5.1.2. Beschrijving van situatie: 

Zeer veeleisende bewoner waar het motto geldt: “Ik betaal ervoor, ik wil iets in de 

plaats”. Ze krijgt een dagelijks bedbad (wekelijks bad), wordt gekleed, verplaatst op wc 

en in zetel (of rolstoel). Komt alleen tijdens de maaltijden de groep vervoegen zoniet 

verblijft ze op de kamer en kijkt tv. Krijgt 2x per week bezoek van familie of kennissen. 
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Bewoner heeft geregeld beenwondjes die dmv steristrips kunnen hersteld worden en 

alzo genezen. Deze wondjes treden veelal op als ze zelf uit bed komt en zich bezeert aan 

de bedrand of aan de verwarming. De zorg bestaat uit ontsmetting, steristrips en 

controles. Genezing wordt wel moeilijker ten gevolge van de slechte bloedsomloop. 

 

5.1.3. Taken en competenties per zorgpakket:  

5.1.3.1. Hygiënische zorgen 

5.1.3.1.1. Taken 

1. Wassen en kleden: Bedbad + dagkledij aandoen + stimuleren van zelfzorg. 

2. 1x/week bad (naargelang toestand van de wonden). 

3. Installeren in zetel + oproepsysteem in nabijheid. 

4. ’s Avonds in bed helpen + ‘s nachts hulp toiletbezoek + mictietraining. 

5. Decubituspreventie (Tempur in zetel en bed). 

6. Preventie van beenwondjes: bescherming op radiator… of windels rond benen 

(bevordert circulatie en beschermt). 
 

5.1.3.1.2. Competenties 

1. Kunnen uitvoeren van de lichaamshygiëne en uiterlijke verzorging van de 

geriatrische zorgvrager rekening houdend met haar mogelijkheden, beperkingen en 

wensen, haar somatische en psychosociale toestand. 

2. De zorgen zo kunnen uitvoeren dat de geriatrische zorgvrager zo weinig mogelijk 

geconfronteerd wordt met haar afhankelijkheid. 

3. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen met haar afhankelijkheid om te gaan. 

4. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot zelfzorg met respect voor haar 

mogelijkheden, haar beperkingen en haar wensen. 

5. Hulp kunnen bieden bij het aan - en uitkleden met respect voor de privacy van de 

geriatrische zorgvrager. 

6. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

7. De geriatrische zorgvrager kunnen verplaatsen op comfortabele wijze rekening 

houdend met haar beperkingen en mogelijkheden. 

8. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot beweging zowel passief, actief als 

met gebruik van hulpmiddelen. 
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9. Vanuit de principes van hef - en tiltechnieken rugsparend kunnen werken. 

10. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

11. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

12. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

13. Maatregelen kunnen treffen om een evenwichtig slaap- en waakritme bij de 

geriatrische zorgvrager te bevorderen. 

14. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

15. Vanuit de kennis van verbandleer, het kunnen aanbrengen van een verband in het 

kader van compressietherapie aan de onderste ledematen. 

16. De gepaste acties kunnen ondernemen ter voorkoming van oedemen in onderste 

ledematen bij de geriatrische zorgvrager. 

17. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

18. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

19. Drukpunten kunnen inspecteren. 

20. Tekenen van decubitus kunnen herkennen. 

21. De noodzaak van preventiemaatregelen omtrent het vallen kunnen bepalen, kunnen 

toepassen en het effect ervan kunnen evalueren. 

22. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

23. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

24. Luisterbereidheid tonen. 

25. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager. 

26. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

27. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

28. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 
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29. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen 

indien nodig. 

 

5.1.3.2. Ondersteuning ADL 

5.1.3.2.1. Taken 

1. Hulp voor toiletbezoek en verplaatsingen. 

2. Stoelgangpatroon opvolgen (patiënte neemt Lactulose). 

3. Vochtbalans opvolgen. (Volgens één expert is het in dit geval zinniger om 

regelmatig te wegen (3x per week) en met de arts een streefgewicht af te spreken. 

Afhankelijk van het streefgewicht kan de dosering diuretica worden aangepast.) 

4. Preventie van de risico’s op ongelukken door dementie. 
 

5.1.3.2.2. Competenties 

1. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

2. De geriatrische zorgvrager kunnen verplaatsen op comfortabele wijze rekening 

houdend met haar beperkingen en mogelijkheden. 

3. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot beweging zowel passief, actief als 

met gebruik van hulpmiddelen. 

4. Vanuit de principes van hef - en tiltechnieken rugsparend kunnen werken. 

5. Vanuit de principes van voedings- en dieetleer, de behoeften en inname van vocht 

en voeding kunnen observeren en adequaat kunnen reageren, rekening houdend met 

de wensen van de geriatrische zorgvrager. Haar zo nodig stimuleren. 

6. Een aangenaam klimaat kunnen creëren tijdens maaltijd, inclusief conversatie 

kunnen houden die een positieve invloed heeft op het klimaat. 

7. Kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren ten opzichte van een 

normaal en afwijkend defaecatie - en mictiepatroon. 

8. Principes van mictietraining kennen en kunnen uitvoeren. 

9. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

10. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

11. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 
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12. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

13. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

14. De gepaste acties kunnen ondernemen ter voorkoming van oedemen in onderste 

ledematen bij de geriatrische zorgvrager. 

15. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

16. De noodzaak van preventiemaatregelen omtrent het vallen kunnen bepalen, kunnen 

toepassen en het effect ervan kunnen evalueren. 

17. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

18. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

19. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

20. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.1.3.3. Verpleegtechnische zorgen 

5.1.3.3.1. Taken 

1. Medicatie toedienen. 
 

5.1.3.3.2. Competenties 

1. Kennis hebben over de polypathologie en de mogelijke verwikkelingen ten gevolge 

van polymedicatie bij de geriatrische zorgvrager. 

2. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

3. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

4. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

5. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

6. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

7. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 
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8. Vanuit de kennis van farmacologie, in staat haar de medicatie op de juiste wijze en 

het juiste tijdstip voor te bereiden en toe te dienen. 

9. Verwachte (neven)effecten kunnen observeren. 

10. Onverwachte neveneffecten kunnen interpreteren en adequaat kunnen reageren. 

11. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

12. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

13. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van com-

municatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, aangepast 

aan niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven omtrent 

ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en evolutie. 

14. De geriatrische zorgvrager kunnen aanmoedigen uitleg te vragen bij onduidelijkheid 

en kunnen evalueren of de geriatrische zorgvrager de gekregen informatie begrepen 

heeft. 

15. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

16. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

17. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen. 

 

5.1.3.4. Wondzorg 

5.1.3.4.1. Taken 

1. Wondzorg benen (indien nodig). 

2. Controle of er geen nieuwe wondjes zijn en of er geen ontsteking op wonden 

optreedt. 
 

5.1.3.4.2. Competenties 

1. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

2. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

3. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

4. Vanuit de kennis van de anatomie en fysiologie van de huid, wonden kunnen 

observeren en de voorgeschreven wondzorg correct kunnen uitvoeren. 

5. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 
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6. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

7. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

8. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

9. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen 

indien nodig. 

 

5.1.3.5. Observatie van parameters / verzameling van gegevens 

5.1.3.5.1. Taken 

1. Defaecatiepatroon opvolgen (patiënte neemt Lactulose). 

2. Volgens één expert is het omhoog doen van de bedhekken discutabel.  

Het is goed mogelijk dat deze patiënte geen of weinig inzicht heeft (zichzelf 

overschat) of ’s nachts gewoon minder helder is. Het laag zetten van het bed, 

eventueel beschermen van de radiator lijkt me beter. Helemaal beter lijkt me een 

alarmmat. Zodra mevrouw opstaat gaat er een alarm en kan er een verpleegkundige 

komen. Voorafgaand moet eerst bepaald worden wat nu het probleem is: wil ze niet 

bellen, vergeet ze te bellen, kan de transfer verbeterd worden, kan de omgeving 

veiliger gemaakt worden? Ook hier feitelijk eerst assessment van wat er nu echt aan 

de hand is. 
 

5.1.3.5.2. Competenties 

1. Kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren ten opzichte van een 

normaal en afwijkend defaecatie - en mictiepatroon. 

2. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

3. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

4. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

5. Maatregelen kunnen treffen om een evenwichtig slaap- en waakritme bij de 

geriatrische zorgvrager te bevorderen. 



  8   

6. Vanuit de kennis van de normale en afwijkende parameterwaarden de vitale en 

fysische parameters kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren. 

7. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

8. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

9. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

10. Een anamnese kunnen afnemen en zich een totaalbeeld kunnen vormen van de 

situatie van de geriatrische zorgvrager. 

11. Het kunnen herkennen van de mogelijke oorzaken van het 'moeilijk gedrag' van een 

geriatrische zorgvrager, zodat een opsporing kan gebeuren of het hier om een 

dementieel beeld, een depressief beeld, angst of woede gaat. 

12. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

13. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

14. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en 

patiëntsituatie en deze helder kunnen verwoorden zowel bij mondelinge en 

schriftelijke rapportage. 

 

5.1.3.6. Psychosociaal ondersteuning 

5.1.3.6.1. Taken 

1. Contact medebewoners uitbreiden, ruimer dan maaltijdgebeuren? 

2. Bezoek blijven aanmoedigen! 

3. Redenen van ‘veeleisend karakter’ achterhalen (moeilijk met verlies van 

zelfredzaamheid?, dementieel beeld?). 
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5.1.3.6.2. Competenties 

1. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

2. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

3. Vanuit de kennis van relatie - en interactiemechanismen een gesprek kunnen en 

durven aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent beleving van 

ziekteproces, angsten, bekommernissen en verwachtingen. Zich hierbij empathisch 

kunnen opstellen. 

4. Luisterbereidheid tonen. 

5. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager. 

6. Kunnen inschatten van de noden van de geriatrische zorgvrager. 

7. Kunnen optreden als pleitbezorger van de geriatrische zorgvrager naar artsen en/of 

naar de organisatie. 

8. Onderkennen en rekening kunnen houden met de verschillende invloeden die 

inspelen op de perceptie van de geriatrische zorgvrager en haar ziekte zoals 

familiale, etnische en culturele situatie. 

9. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

10. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

11. Verantwoord kunnen communiceren met familieleden en geriatrische zorgvrager 

over de toestand, behoeften en verwachtingen na opname in een ziekenhuis of RVT. 

12. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, toestand en 

ziekenhuisverblijf of een verblijf in een rusthuis bij de familieleden oproepen. 

13. Familieleden kunnen bijstaan bij de ondersteuning van de geriatrische zorgvrager. 

14. De geriatrische zorgvrager kunnen ondersteunen bij zinvolle tijdsbesteding. 

15. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan. 

16. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen. 
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5.1.3.7. Patiënteneducatie 

5.1.3.7.1. Taken 

1. Voorlichting over ulcus cruris daar de patiënt hier risicopatiënt voor is. 

2. Wondjes ter hoogte van de benen: bewoner uitleggen en stimuleren om ‘s nachts 

bedhekkens omhoog te doen in functie van de eigen veiligheid. 

3. Volgens één expert is het omhoog doen van de bedhekken discutabel. Het is goed 

mogelijk dat deze patiënte geen of weinig inzicht heeft (zichzelf overschat) of ’s 

nachts gewoon minder helder is. Het laag zetten van het bed, eventueel beschermen 

van de radiator lijkt beter. Helemaal beter lijkt een alarmmat. Zodra mevrouw 

opstaat gaat er een alarm en kan er een verpleegkundige komen. 

Voorafgaand moet eerst bepaald worden wat nu het probleem is: wil ze niet bellen, 

vergeet ze te bellen, kan de transfer verbeterd worden, kan de omgeving veiliger 

worden? Ook hier feitelijk eerst assessment van wat er nu echt aan de hand is. 
 

5.1.3.7.2. Competenties 

1.Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

2. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

3. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van com-

municatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, aangepast 

aan niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven omtrent 

ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en evolutie. 

4. De geriatrische zorgvrager kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de 

leefwijze, als gevolg van een stoornis. 

5. Informatie kunnen geven over veilige omgevingen om vallen te voorkomen. 

6. De geriatrische zorgvrager kunnen aanmoedigen uitleg te vragen bij onduidelijkheid 

en kunnen evalueren of de geriatrische zorgvrager de gekregen informatie begrepen 

heeft. 

7. De geriatrische zorgvrager kunnen motiveren op een tactvolle en geduldige wijze tot 

het correct volgen van de therapie en de leefregels. 

8. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

9. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 
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5.1.3.8. Ontslagvoorbereiding 

5.1.3.8.1. Competenties 

1. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

2. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

3. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

4. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

5. Familieleden kunnen bijstaan bij de ondersteuning van de geriatrische zorgvrager. 

6. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team. 

7. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.1.3.9. Intra- en interdisciplinaire samenwerking 

5.1.3.9.1. Taken 

1. Multidisciplinaire samenwerking met arts, logopedist, kinesist, ergotherapeut, 

neuroloog en psycholoog. 

2. Arts raadplegen over wondzorg daar deze wondzorg vreemd lijkt (volgens een 

expert van hedendaagse wondzorg). 
 

5.1.3.9.2. Competenties 

1. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

2. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

3. Kunnen samenwerken met intra- en interdisciplinair team om zorgdoelstellingen te 

plannen, te bereiken en om de zorgverlening op elkaar af te stemmen. 

4. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team. 

5. De beleving van de geriatrische zorgvrager kunnen communiceren zodat zorg kan 

aangepast worden. 

6. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 
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5.1.3.10. Afdelingsgebonden administratieve taken 

5.1.3.10.1. Competenties 

1. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen en denken en 

doelen kunnen opstellen voor persoonlijke ontwikkeling. 

2. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

3. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

4. Onderzoeksaanvragen en consultaties kunnen plannen met de betrokken diensten. 

5. Het kunnen bestellen van medicatie en andere producten uit de apotheek. 

6. Het kunnen bestellen van materiaal specifiek voor de zorgverlening en materiaal 

voor de administratieve taken. 

7. Dossiers voor nieuwe geriatrische zorgverleners kunnen opmaken. 

8. Vervoer van de geriatrische zorgvrager naar de betrokken diensten en/of consultaties 

kunnen regelen en/of delegeren. 
 

 

 

5.2. Eenvoudige situatie 

5.2.1. Achtergrondinformatie over de patiënte 

5.2.1.1. Leeftijd (80) en burgerlijke stand (weduwe) 
 

5.2.1.2. Reden van opname:  

Beginnende dementie met neiging tot 'wegloopgedrag' (naar 'huis' gaan) 
 

5.2.1.3. Medische gegevens : 

- Hypertensie 

- Bilaterale niercysten 

- Migraine 

- Neiging tot depressie 
 

5.2.1.4. Kinesitherapie:  

Fietsen, katroloefeningen, turnen in groep, onderhoud, bewegingsmogelijkheden en 

algemene spierkracht. 
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5.2.1.5. Medicatie:  

- Furophar 40mg 0.5x/8u 

- Emconcor 10mg 1x/8u 

- Fluox 1x/8u 

- Coversyl 1x/8u 

- Cardioaperine 1x/8u 

- Lorametazepam 1mg 1x/21u 

- Risperdal 1mg 1x/21u 

  

5.2.2. Beschrijving van situatie: 

De bewoonster heeft begeleiding en hulp nodig voor bijna alle ADL-functies. Ze kan 

zich nog zelfstandig verplaatsen maar heeft dagelijks hulp nodig om zich te wassen en 

te kleden. Ze is incontinent voor urine (uitzonderlijk ook voor stoelgang).  

Mevrouw is gedesoriënteerd in plaats en tijd, denkt dat ze op vakantie is en morgen naar 

huis gaat en dat haar echtgenoot (die reeds een aantal jaren overleden is) haar zal komen 

afhalen. Mevrouw krijgt dagelijks een toilet aan de lavabo, moet daarvoor gestimuleerd 

worden, maar dit verloopt steeds vlot. Ze wordt gewassen door de verpleegkundige 

maar droogt zichzelf, mits stimulatie, af. Ze krijgt volledige hulp voor het aankleden, 

voor de mondverzorging (poetsen van tanden, gedeeltelijke gebitsprothese) en de 

haartooi. Dagelijks wordt de bloeddruk gecontroleerd. 

 

5.2.3. Taken en competenties per zorgpakket: 

5.2.3.1. Hygiënische zorgen 

5.2.3.1.1. Taken 

1. Hygiënische zorg: lavabo met stimulatie voor zelfzorg– aankleden–goede balans 

zoeken tussen het zelf doen en overname, rekening houdend met de voorkeuren van 

de patiënte. 

2. Zorgen: mondtoilet – haartooi – zorgen dat ze er goed uitziet, al gaat het zelf niet. 

3. Bed opmaken - in orde brengen van de kamer. 

4. Preventie van decubitus. 

5. Opvolgen van waak- en slaappatroon. 
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5.2.3.1.2. Competenties 

1. Kunnen uitvoeren van de lichaamshygiëne en uiterlijke verzorging van de 

geriatrische zorgvrager rekening houdend met haar mogelijkheden, beperkingen en 

wensen, haar somatische en psychosociale toestand. 

2. Het kunnen aanwenden van specifieke kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien 

van mondverzorging ten aanzien van de toestand van de geriatrische zorgvrager. 

3. De zorgen zo kunnen uitvoeren dat de geriatrische zorgvrager zo weinig mogelijk 

geconfronteerd wordt met haar afhankelijkheid. 

4. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen met haar afhankelijkheid om te gaan. 

5. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot zelfzorg met respect voor haar 

mogelijkheden, haar beperkingen en haar wensen. 

6. Hulp kunnen bieden bij het aan - en uitkleden met respect voor de privacy van de 

geriatrische zorgvrager. 

7. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

8. De geriatrische zorgvrager kunnen verplaatsen op comfortabele wijze rekening 

houdend met haar beperkingen en mogelijkheden. 

9. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot beweging zowel passief, actief als 

met gebruik van hulpmiddelen. 

10. Vanuit de principes van hef - en tiltechnieken rugsparend kunnen werken. 

11. Verschillende soorten incontinentiemateriaal kennen en adequaat kunnen gebruiken. 

12. Gedragsuitingen en verschijningsvormen in elke fase van dementie kunnen 

herkennen, observeren en consequenties voor eigen handelen hieraan kunnen 

verbinden. 

13. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

14. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

15. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

16. Maatregelen kunnen treffen om een evenwichtig slaap- en waakritme bij de 

geriatrische zorgvrager te bevorderen. 

17. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 



  15   

18. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

19. Drukpunten kunnen inspecteren. 

20. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

21. Luisterbereidheid tonen. 

22. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager. 

23. Passende begeleidingsstrategie / benadering t.o.v. zorgvrager kunnen hanteren. 

gebaseerd op kennis, inzicht en vaardigheden over stadia van dementie. 

24. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

25. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

26. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

27. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen 

indien nodig. 

 

5.2.3.2. Ondersteuning ADL 

5.2.3.2.1. Taken 

1. Zorg voor de mobiliteit en de nog aanwezige ADL-functies. 

2. Voeding: hulp nodig? Nagaan en stimuleren. Zorgen voor voldoende vochtinname. 

3. Controle op voeding en voedingstoestand. Plannen, uitvoeren van acties en 

evaluaties bij problemen. 

4. Mictietraining. 

5. Preventie van urinaire infecties (met patiënt regelmatig naar toilet gaan). 

6. Preventieve acties plannen, uitvoeren en evalueren rond het wegloopgedrag. 
 

5.2.3.2.2. Competenties 

1. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

2. De geriatrische zorgvrager kunnen verplaatsen op comfortabele wijze rekening 

houdend met haar beperkingen en mogelijkheden. 
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3. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot beweging zowel passief, actief als 

met gebruik van hulpmiddelen. 

4. Vanuit de principes van hef - en tiltechnieken rugsparend kunnen werken. 

5. Vanuit de principes van voedings- en dieetleer, de behoeften en inname van vocht 

en voeding kunnen observeren en adequaat kunnen reageren, rekening houdend met 

de wensen van de geriatrische zorgvrager. Haar zo nodig stimuleren. 

6. Een aangenaam klimaat kunnen creëren tijdens maaltijd, inclusief conversatie 

kunnen houden die een positieve invloed heeft op het klimaat. 

7. Kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren ten opzichte van een 

normaal en afwijkend defaecatie - en mictiepatroon. 

8. Verschillende soorten incontinentiemateriaal kennen en kunnen gebruiken. 

9. Principes van mictietraining kennen en kunnen uitvoeren. 

10. Gedragsuitingen en verschijningsvormen in elke fase van dementie kunnen 

herkennen, observeren en consequenties voor eigen handelen kunnen afleiden. 

11. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

12. De noodzaak van preventiemaatregelen omtrent het vallen kunnen bepalen, kunnen 

toepassen en het effect ervan kunnen evalueren. 

13. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van com-

municatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, aangepast 

aan niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven omtrent 

ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en evolutie. 

14. Passende begeleidingsstrategie / benadering t.o.v. zorgvrager kunnen hanteren 

gebaseerd op kennis, inzicht en vaardigheden over stadia van dementie. 

15. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

16. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

17. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

18. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

19. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 
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20. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties.  

21. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

 

5.2.3.3. Verpleegtechnische zorgen 

5.2.3.3.1. Taken 

1. Toediening van medicatie + controle. 
 

5.2.3.3.2. Competenties 

1. Vanuit de kennis van farmacologie, in staat zijn de medicatie op de juiste wijze en 

het juiste tijdstip voor te bereiden en toe te dienen. 

2. Verwachte (neven)effecten kunnen observeren. 

3. Onverwachte neveneffecten kunnen interpreteren en adequaat kunnen reageren. 

4. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

5. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

6. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

7. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

8. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

9. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

10. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

11. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van com-

municatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, aangepast 

aan niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven omtrent 

ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en evolutie. 

12. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

13. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen 

indien nodig. 
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5.2.3.4. Observatie van parameters / verzameling van gegevens 

5.2.3.4.1. Taken 

1. Controle van de parameters (voornamelijk de bloeddruk (hypertensie!)). 

2. Controle op uitscheiding. Plannen en uitvoeren van acties en evaluaties.  

3. Pijncontrole: plannen, doen en evalueren bij problemen of preventief. 

4. Gezien de neiging tot depressie -> opvolgen van de gemoedstoestand. 
 

5.2.3.4.2. Competenties 

1. Kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren ten opzichte van een 

normaal en afwijkend defaecatie - en mictiepatroon. 

2. Vanuit de kennis van de normale en afwijkende parameterwaarden de vitale en 

fysische parameters kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren. 

3. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

4. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

5. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

6. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en 

patiëntsituatie en deze helder kunnen verwoorden zowel bij mondelinge en 

schriftelijke rapportage. 

 

5.2.3.5.  Psychosociale ondersteuning 

5.2.3.5.1. Taken 

1. Preventie van depressie (zinvolle tijdsbesteding en waardevolle contacten). 

2. Opvang en begeleiding van patiënt (belevingsgerichte zorg, zorg voor aangepaste en 

voor de patiënt aangename activiteiten) aandacht voor levensverhaal van mevrouw, 

beleving van mevrouw, warme zorg. 

3. Samen met patiënt praten over haar man, over haar levensloop. 

4. Begeleiding van de familie. 

5. De existentiële aspecten liggen vooral op het vlak van beleving, warme benadering, 

aandacht voor religieuze zorgbehoefte, d.m.v. gesprekken peilen naar de behoefte 

aan deelname religieuze rituelen, etc. 

6. Luisteren en uitleggen waarom (+ belang ervan) ze haar medicatie moet nemen. 
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5.2.3.5.2. Competenties 

1. Gedragsuitingen en verschijningsvormen in elke fase van dementie kunnen 

herkennen, observeren en consequenties voor eigen handelen kunnen afleiden. 

2. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

3. Vanuit de kennis van relatie - en interactiemechanismen empathisch een gesprek 

kunnen en durven aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent 

beleving van ziekteproces, angsten, bekommernissen en verwachtingen.  

4. Luisterbereidheid tonen.  

5. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager. 

6. Kunnen inschatten van de noden van de geriatrische zorgvrager. 

7. Kunnen optreden als pleitbezorger van de geriatrische zorgvrager naar artsen en/of 

naar de organisatie. 

8. Passende begeleidingsstrategie / benadering t.o.v. zorgvrager kunnen hanteren 

gebaseerd op kennis, inzicht en vaardigheden over stadia van dementie. 

9. Onderkennen en rekening kunnen houden met de verschillende invloeden die 

inspelen op de perceptie van de geriatrische zorgvrager en haar ziekte zoals 

familiale, etnische en culturele situatie. 

10. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

11. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

12. Verantwoord kunnen communiceren met familieleden en geriatrische zorgvrager 

over toestand, behoeften en verwachtingen na opname in een ziekenhuis of RVT. 

13. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, toestand en 

ziekenhuisverblijf bij de familieleden oproepen. 

14. Aandacht kunnen geven aan de emoties die een verblijf in een rusthuis bij de 

familieleden oproepen. 

15. Familieleden kunnen bijstaan bij de ondersteuning van de geriatrische zorgvrager. 

16. De geriatrische zorgvrager kunnen ondersteunen bij zinvolle tijdsbesteding. 

17. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan. 

18. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 
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5.2.3.6. Intra- en interdisciplinaire samenwerking 

5.2.3.6. 1. Taken 

1. Kinesitherapie, ergotherapie, psycholoog en arts. 
 

5.2.3.6.2. Competenties 

1. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

2. Kunnen samenwerken met intra- en interdisciplinair team om zorgdoelstellingen te 

plannen, te bereiken en om de zorgverlening op elkaar af te stemmen. 

3. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team. 

4. De beleving van de geriatrische zorgvrager kunnen communiceren zodat zorg kan 

aangepast worden. 

5. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.2.3.7. Ontslagvoorbereiding 

5.2.3.7.1. Taken 

1. Ontslagvoorbereiding: 

Deze bestaat vooral uit een omgangsadvies en aanbevelingen m.b.t. daginvulling, 

communicatie, gerichte zorgactiviteiten. Ook hier lijkt een nazorghuisbezoek met 

mondelinge toelichting van de geformuleerde aanbevelingen een goede zaak. 
 

5.2.3.7.2. Competenties 

1. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

2. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

3. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

4. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team. 

5. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en doorverwijzen. 

6. De geriatrische zorgvrager adequaat kunnen informeren omtrent de nazorg thuis en 

zorgen dat de geriatrische zorgvrager bij ontslag administratief in orde is. 

7. Familieleden kunnen bijstaan bij de ondersteuning van de geriatrische zorgvrager. 
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5.2.3.8. Afdelingsgebonden administratieve taken 

5.2.3.8.1. Competenties 

1. Onderzoeksaanvragen en consultaties kunnen plannen met de betrokken diensten. 

2. Het kunnen bestellen van medicatie en andere producten uit de apotheek. 

3. Het kunnen bestellen van materiaal specifiek voor de zorgverlening en materiaal 

voor de administratieve taken. 

4. Dossiers voor nieuwe geriatrische zorgverleners kunnen opmaken. 

5. Vervoer van de geriatrische zorgvrager naar de betrokken diensten en/of consultaties 

kunnen regelen en/of delegeren. 

6. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

7. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

 

5.3. Moeilijke situatie 
5.3.1. Achtergrondinformatie over de patiënte 

5.3.1.1. Leeftijd (79) en burgerlijke stand (gehuwd) 
 

5.3.1.2. Reden van opname: Verzorgingsproblemen thuis na tweede CVA  
 

5.3.1.3. Medische gegevens : 

- CVA in '82 en '92 met belangrijke invaliditeit en epilepsie  

- hartinsufficiëntie 

-    verhoogd cholesterolgehalte van het bloed 
 

5.3.1.4. Medicatie:  

- Betaserc 16mg 2x/d 

- Depakine chrono 500 2x/d 

- Cardio Aspirine 1x/d 

- Movicol zakje 1x/d 

- Seroxat 1x/d 

- Lasix 1x/d 

- Dafalgan 1g bruis 3x/d 
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5.3.2. Beschrijving van situatie: 

Dame met voorgeschiedenis van CVA en hemiplegie. Toestand bij opname was nog 

bevredigend en bewoner kon zelf nog een aantal taken uitvoeren. Ten gevolge van 

cerebrale achteruitgang en depressieve toestand wil de patiënt eigenlijk niet meer 

verder. Team besprak dit reeds uitvoerig ook met arts en echtgenoot en gaat de bewoner 

benaderen met comfortzorg. Dit is met de arts en echtgenoot beslist.  

Het vergt veel inzet omdat de patiënt bijna niets slikt en eet, incontinent is, alle twee uur 

wisselhouding behoeft en bijna niet spreekt. Volgende week zou het team eventueel 

palliatieve zorgen willen opstarten, doch de echtgenoot kan zich hier moeilijk in vinden. 

Er is een samenkomst gepland met arts, echtgenoot en hoofdverpleegkundige. 

 

5.3.3. Taken en competenties per  zorgpakket 

5.3.3.1. Hygiënische zorgen 

5.3.3.1.1. Taken 

1. Wassen en kleden: Bedbad + aankleden; 1x/week relaxatiebad? 

2. Incontinentiemateriaal aanbrengen + regelmatig verschonen. 

3. Comfortzorg. 

4. Wisselhouding om de 2 uur of alternerende matras. 

5. Preventie incontinentieletsels (overbodig volgens een expert). 
 

5.3.3.1.2.Competenties 

1. Kunnen uitvoeren van de lichaamshygiëne en uiterlijke verzorging van de 

geriatrische zorgvrager rekening houdend met haar mogelijkheden, beperkingen en 

wensen, haar somatische en psychosociale toestand. 

2. De zorgen zo kunnen uitvoeren dat de geriatrische zorgvrager zo weinig mogelijk 

geconfronteerd wordt met haar afhankelijkheid. 

3. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen met haar afhankelijkheid om te gaan. 

4. Hulp kunnen bieden bij het aan - en uitkleden met respect voor de privacy van de 

geriatrische zorgvrager. 

5. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

6. De geriatrische zorgvrager kunnen verplaatsen op comfortabele wijze rekening 

houdend met haar beperkingen en mogelijkheden. 
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7. Vanuit de principes van hef - en tiltechnieken rugsparend kunnen werken. 

8. Verschillende soorten incontinentiemateriaal kennen en kunnen toepassen. 

9. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

10. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

11. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

12. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

13. Drukpunten kunnen inspecteren. 

14. Tekenen van decubitus kunnen herkennen. 

15. De noodzaak van preventiemaatregelen omtrent het vallen kunnen bepalen, kunnen 

toepassen en het effect ervan kunnen evalueren. 

16. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

17. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

18. Het kunnen bepalen van de prioriteiten van de zorgverlening van een terminale 

geriatrische zorgvrager in overleg met de zorgvrager en familie. 

19. Het kunnen toepassen van comfortzorg bij een terminale geriatrische zorgvrager. 

20. Luisterbereidheid tonen. 

21. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager. 

22. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

23. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

24. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

25. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen. 

26. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

27. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen 

indien nodig. 
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5.3.3.2. Ondersteuning ADL 

5.3.3.2.1. Taken 

1. Voeding en vocht: aanbieden, niet forceren. 

2. Observatie van eliminatie (stoelgang en urine). 

3. Oproepsysteem in nabijheid voor valpreventie. 

4. Andere voedingsvoorkeuren en consistentie voeding i.f.v. verslikken? Maaltijdfiche 

opstellen. 

5. Vocht indikken (preventie verslikken). 
 

5.3.3.2.2. Competenties 

1. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

2. De geriatrische zorgvrager kunnen verplaatsen op comfortabele wijze rekening 

houdend met haar beperkingen en mogelijkheden. 

3. Vanuit de principes van hef - en tiltechnieken rugsparend kunnen werken. 

4. Vanuit de principes van voedings- en dieetleer, de behoeften en inname van vocht 

en voeding kunnen observeren en adequaat kunnen reageren, rekening houdend met 

de wensen van de geriatrische zorgvrager. (Haar zo nodig stimuleren). 

5. Een aangenaam klimaat kunnen creëren tijdens maaltijd, inclusief conversatie 

kunnen houden die een positieve invloed heeft op het klimaat. 

6. Kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren ten opzichte van een 

normaal en afwijkend defaecatie - en mictiepatroon. 

7. Verschillende soorten incontinentiemateriaal kennen en gepast kunnen gebruiken. 

8. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

9. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

10. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

11. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

12. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

13. Het kunnen bepalen van de prioriteiten van de zorgverlening van een terminale 

geriatrische zorgvrager in overleg met de zorgvrager en familie. 
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14. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen. 

15. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

16. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

17. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

18. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.3.3.3. Verpleegtechnische zorgen 

5.3.3.3.1. Taken 

1. Medicatie toedienen. 
 

5.3.3.3.2. Competenties 

1. Kennis hebben over de polypathologie en de mogelijke verwikkelingen ten gevolge 

van polymedicatie bij de geriatrische zorgvrager. 

2. Vanuit de kennis van farmacologie, in staat zijn de medicatie op de juiste wijze en 

het juiste tijdstip voor te bereiden en toe te dienen. 

3. Verwachte (neven)effecten kunnen observeren. 

4. Onverwachte neveneffecten kunnen interpreteren en adequaat kunnen reageren. 

5. Een adequate pijnbestrijding kunnen uitbouwen in overleg met arts en zorgvrager. 

6. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

7. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname. 

8. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

9. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

10. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

11. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen. 

12. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

13. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

14. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 
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15. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van com-

municatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, aangepast 

aan niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven omtrent 

ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en evolutie. 

16. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

17. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen 

indien nodig. 

 

5.3.3.4. Observatie van parameters / verzameling van gegevens 

5.3.3.4.1. Taken 

1. Opvolging pijn. 

2. Observatie van eliminatie (stoelgang en urine) en van vitale parameters. 
 

5.3.3.4.2. Competenties 

1. Kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren ten opzichte van een 

normaal en afwijkend defaecatie - en mictiepatroon. 

2. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

3. Een anamnese kunnen afnemen en zich een totaalbeeld kunnen vormen van de 

situatie van de geriatrische zorgvrager. 

4. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

5. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

6. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

7. Vanuit de kennis van de normale en afwijkende parameterwaarden de vitale en 

fysische parameters kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren. 

8. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

9. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen. 

10. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 
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11. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

12. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en 

patiëntsituatie en deze helder kunnen verwoorden zowel bij mondelinge als bij 

schriftelijke rapportage. 

 

5.3.3.5. Psychosociale ondersteuning 

5.3.3.5.1. Taken 

1. Psychosociale ondersteuning: van de patiënte en de echtgenoot. 

2. De echtgenoot tijd geven en uitleg over toestand en wat hij kan verwachten. 

3. Bezoek blijven aanmoedigen en blijven (proberen) communiceren met bewoner. 

4. Mogelijkheid bieden van psychologische hulp. 
 

5.3.3.5.2. Competenties 

1. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

2. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen. 

3. Vanuit de kennis van relatie - en interactiemechanismen empathisch een gesprek 

kunnen en durven aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent 

beleving van ziekteproces, angsten, bekommernissen en verwachtingen. 

4. Luisterbereidheid tonen. 

5. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager. 

6. Kunnen inschatten van de noden van de geriatrische zorgvrager. 

7. Kunnen optreden als pleitbezorger van de geriatrische zorgvrager naar artsen en/of 

naar de organisatie. 

8. Onderkennen en rekening kunnen houden met de verschillende invloeden die 

inspelen op de perceptie van de geriatrische zorgvrager en haar ziekte zoals 

familiale, etnische en culturele situatie. 

9. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

10. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

11. Verantwoord kunnen communiceren met familieleden en geriatrische zorgvrager 

over toestand, behoeften en verwachtingen na opname in een ziekenhuis of RVT. 

12. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, toestand en 

ziekenhuisverblijf bij de familieleden oproepen. 
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13. Aandacht kunnen geven aan de emoties van familieleden van een terminale 

zorgvrager. 

14. Aandacht kunnen geven aan de emoties die een verblijf in een rusthuis bij de 

familieleden oproepen. 

15. Familieleden kunnen bijstaan bij de ondersteuning van de geriatrische zorgvrager. 

16. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan. 

17. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.3.3.6. Patiënteneducatie 

5.3.3.6.1. Competenties 

1. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

2. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van com-

municatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, aangepast 

aan niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven omtrent 

ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en evolutie. 

3. De geriatrische zorgvrager en diens naasten kunnen informeren en verwijzen naar de 

verschillende instanties die de geriatrische zorgvrager zouden kunnen helpen. 

4. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

5. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.3.3.7. Intra- en interdisciplinaire samenwerking 

5.3.3.7.1. Taken 

1. Kiné en ergo, gericht op comfort (relaxeren, passieve mobilisatie, aromatherapie). 

2. Pastorale: samen met bewoner, echtgenote en familie begeleiden en luisteren!! 

3. Samenwerking met diëtiste in verband met aangepaste voeding. 

4. Arts: indien palliatieve zorg wordt opgestart, de medicatie bekijken en eventueel 

aanpassen (stoppen ‘overbodige’). 

5. Sociale dienst. 
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5.3.3.7.2. Competenties 

1. Kunnen samenwerken met intra- en interdisciplinair team om zorgdoelstellingen te 

plannen, te bereiken en om de zorgverlening op elkaar af te stemmen. 

2. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team. 

3. De beleving van de geriatrische zorgvrager kunnen communiceren zodat zorg kan 

aangepast worden. 

4. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

5. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen. 

6. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

 

5.3.3.8. Afdelingsgebonden administratieve taken 

5.3.3.8.1. Competenties 

1. Kritische ingesteldheid kunnen tonen ten opzichte van eigen handelen. 

2. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

3. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

4. Het kunnen bestellen van medicatie en andere producten uit de apotheek. 

5. Het kunnen bestellen van materiaal specifiek voor de zorgverlening en materiaal 

voor de administratieve taken. 

6. Dossiers voor nieuwe geriatrische zorgverleners kunnen opmaken. 

7. Vervoer van de geriatrische zorgvrager naar de betrokken diensten en/of consultaties 

kunnen regelen en/of delegeren. 
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5.4. Noodsituatie 

5.4.1. Achtergrondinformatie over de patiënte 

5.4.1.1. Leeftijd (87) en burgerlijke stand (weduwe) 
 

5.4.1.2. Reden van opname:  verminderde zelfzorg 
 

5.4.1.3. Medische gegevens : 

Mevrouw is diabeet, licht obees, heeft een verminderde hartfunctie 
 

5.4.1.4. Medicatie :  

- Laxativa 

- Insuline 

- Slaapmedicatie 

 

5.4.2. Beschrijving van situatie: 

Mevrouw heeft een verkoudheid doorgemaakt die niet zo makkelijk genas, er bleef een 

blijvende belasting waarneembaar, koortsopstoten, bedlegerigheid door zwakte. De 

situatie heeft zich plots omgezet in acuut longoedeem waardoor er snel en efficiënt 

moest gehandeld worden. Haar 2 dochters waren op het moment aanwezig waardoor er 

onrust ontstond. Er werd direct 10 L O2 gegeven met masker, behandelend arts 

opgebeld die snel ter plaatse was, de familie werd op de hoogte gehouden van de nodige 

acties, gerustgesteld, de nodige acute medicatie toegediend, ambulance verwittigd en 

vervoer naar ziekenhuis. 

 

5.4.3. Taken en competenties per zorgpakket:  

5.4.3.1. Hygiënische zorgen 

5.4.3.1.1. Taken 

1. Na noodsituatie: bedbad eventueel in 2 keer indien te vermoeiend - zorg gefaseerd 

toedienen om vermoeidheid en overbelasting te voorkomen. 

2. Goede observatie tijdens de zorg qua ademhaling: crepitaties. 

3. Preventie decubitus (wisselhouding indien mogelijk – tempur of alternerende matras 

wenselijk indien wisselhouding niet te realiseren is). 
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5.4.3.1.2. Competenties 

1. Kunnen uitvoeren van de lichaamshygiëne en uiterlijke verzorging van de 

geriatrische zorgvrager rekening houdend met haar mogelijkheden, beperkingen en 

wensen, haar somatische en psychosociale toestand. 

2. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

3. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

4. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

5. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

6. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

7. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

8. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en doorverwijzen. 

 

5.4.3.2. Ondersteuning ADL 

5.4.3.2.1. Taken 

1. Regelmatig (een drietal keren) binnenspringen ’s nachts om te zien of patiënte goed 

slaapt, of alles goed is. 

2. Vochtbalans bijhouden en nadien evaluatie. 
 

5.4.3.2.2. Competenties 

1. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

2. Vanuit de principes van voedings- en dieetleer, de behoeften en inname van vocht 

en voeding kunnen observeren en adequaat kunnen reageren, rekening houdend met 

de wensen van de geriatrische zorgvrager. Haar zo nodig stimuleren. 

3. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

4. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

5. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

6. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en doorverwijzen. 
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5.4.3.3. Verpleegtechnische zorgen 

5.4.3.3.1. Taken 

1. Halfzittende – liggende houding om goede ademhaling mogelijk te maken. 

2. Eventueel O2 op doktersvoorschrift. 

3. Zuivere neus waarborgen. 

4. Arts en ambulance verwittigen. 

5. Tijdens de behandeling de patiënt uitleg geven (kort) over hetgeen met haar gebeurt. 

6. Medicatie (waaronder insuline) toedienen 
 

5.4.3.3.2. Competenties 

1. Het kunnen inschatten van de ernst van de noodsituatie, prioriteiten kunnen stellen 

en adequaat kunnen handelen. 

2. De vitale en fysische parameters kunnen observeren en meten in een noodsituatie, 

adequaat, kalm en snel kunnen reageren. 

3. Het kunnen bepalen van de glycemie waarden door middel van een vingerprik, de 

waarden kunnen interpreteren en adequaat kunnen reageren. 

4. Vanuit de kennis van farmacologie, in staat zijn de medicatie op de juiste wijze en 

het juiste tijdstip voor te bereiden en toe te dienen. 

5. Verwachte (neven)effecten kunnen observeren. 

6. Onverwachte neveneffecten kunnen interpreteren en adequaat kunnen reageren. 

7. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne. 

8. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

9. De zorgvrager en familie kunnen informeren in een noodsituatie omtrent de 

handelingen die uitgevoerd worden. 

10. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

11. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen doorverwijzen. 

 

5.4.3.4. Observatie van gegevens / verzameling van gegevens 

5.4.3.4.1. Taken 

1. Bloeddruk, pols, temperatuurcontrole, ademhalingscontrole. 

2. Defaecatiepatroon opvolgen. 

3. Vochtbalans bijhouden en nadien evaluatie. 
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5.4.3.4.2. Competenties 

1. Het kunnen bepalen van de glycemie waarden door middel van een vingerprik, de 

waarden kunnen interpreteren en adequaat kunnen reageren. 

2. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

3. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

4. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en 

patiëntsituatie en deze helder kunnen verwoorden zowel bij mondelinge en 

schriftelijke rapportage. 

5. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.4.3.5. Psychosociale ondersteuning 

5.4.3.5.1. Competenties 

1. Vanuit de kennis van relatie - en interactiemechanismen een gesprek kunnen en 

durven aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent beleving van 

ziekteproces, angsten, bekommernissen en verwachtingen. Zich hierbij empathisch 

kunnen opstellen. 

2. Verantwoord kunnen communiceren met familieleden en geriatrische zorgvrager 

over toestand, behoeften en verwachtingen na opname in een ziekenhuis of RVT. 

3. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, toestand en 

ziekenhuisverblijf bij de familieleden oproepen. 

4. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.4.3.6. Afdelingsgebonden administratieve taken 

5.4.3.6.1. Competenties 

1. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en doorverwijzen. 

2. Onderzoeksaanvragen en consultaties kunnen plannen met de betrokken diensten. 

3. Het kunnen bestellen van medicatie en andere producten uit de apotheek. 

4. Het kunnen bestellen van materiaal specifiek voor de zorgverlening en materiaal 

voor de administratieve taken. 
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5.4.3.7. Patiënteneducatie 

5.4.3.7.1. Taken 

1. Opvang van de dochters, hen gerust stellen en uitleggen wat er gaat gebeuren. 
 

5.4.3.7.2. Competenties 

1. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen. 

2. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van 

communicatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, 

aangepast aan niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven 

omtrent ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en 

evolutie. 

3. De geriatrische zorgvrager kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de 

leefwijze, als gevolg van een stoornis. 

4. De geriatrische zorgvrager kunnen motiveren op een tactvolle en geduldige wijze tot 

het correct volgen van de therapie en de leefregels. 

5. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

 

5.4.3.8. Intra- en interdisciplinaire samenwerking 

5.4.3.8.1. Taken 

1. Eventueel diëtiste inschakelen om obesitas te verminderen. 

2. Overleg met artsen: nefroloog, cardioloog, diëtiste. 

3. Samenwerking met kiné: passieve en/of actieve revalidatie – ademhalingstherapie. 
 

5.4.3.8.2. Competenties 

1. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team. 

2. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 
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BIJLAGE 10 

Opsomming van de competenties door beide expertpanels 
genoemd in één van de geanalyseerde situaties  
 

1.   BASISZORG 

1. Kunnen uitvoeren van de lichaamshygiëne en uiterlijke verzorging van de 

geriatrische zorgvrager rekening houdend met haar mogelijkheden, beperkingen en 

wensen, haar somatische en psychosociale toestand.  

2. De zorgen zo kunnen uitvoeren dat de geriatrische zorgvrager zo weinig mogelijk 

geconfronteerd wordt met haar afhankelijkheid. 

3. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen met haar afhankelijkheid om te gaan. 

4. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot zelfzorg met respect voor haar 

mogelijkheden, haar beperkingen en haar wensen. 

5. Hulp kunnen bieden bij het aan – en uitkleden met respect voor de privacy van de 

geriatrische zorgvrager. 

6. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met haar medische toestand. 

7. De geriatrische zorgvrager kunnen verplaatsen op comfortabele wijze rekening 

houdend met haar beperkingen en mogelijkheden. 

8. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot beweging zowel passief, actief als 

met gebruik van hulpmiddelen. 

9. Vanuit de principes van hef – en tiltechnieken rugsparend kunnen werken.  

10. Vanuit de principes van voedings- en dieetleer, de behoeften en inname van vocht 

en voeding kunnen observeren en adequaat kunnen reageren, rekening houdend met 

de wensen van de geriatrische zorgvrager. Haar zo nodig stimuleren. 

11. Een aangenaam klimaat kunnen creëren tijdens maaltijd, inclusief conversatie 

kunnen houden die een positieve invloed heeft op het klimaat.  

12. Kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren ten opzichte van een 

normaal en afwijkend defaecatie – en mictiepatroon.  

13. De gepaste acties kunnen ondernemen ter voorkoming van oedemen in de onderste 

ledematen bij de geriatrische zorgvrager. 
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2. VERPLEEGTECHNISCHE ZORG 

2.1. Uitvoeren van zorg 

14. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf / rusthuisverblijf van 

de geriatrische zorgvrager. 

15. Zorg kunnen plannen met oog op continuïteit na opname.  

16. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. 

17. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen. 

18. De zorgen kunnen uitvoeren aangepast aan het ritme van de geriatrische zorgvrager. 

19. Maatregelen kunnen treffen om een evenwichtig slaap- en waakritme bij de 

geriatrische zorgvrager te bevorderen. 

20. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen.  

21. Vanuit de kennis van de normale en afwijkende parameterwaarden de vitale en 

fysische parameters kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren. 

22. Aandacht voor “training” van het resterend werkend oog. 

23. Afwijkingen in urinebeeld kunnen observeren, interpreteren en kunnen reageren. 

24. Het correct kunnen toedienen van een intramusculaire inspuiting. 

25. Zorgen rond een gastrostomiesonde kennen, kunnen uitvoeren en gerichte 

observaties hieromtrent kunnen uitvoeren. 

26. Het kunnen aanwenden van specifieke kennis, inzicht en vaardigheden tav 

mondverzorging, afhankelijk van de toestand van de zorgvrager. 

27. Het kennen en kunnen gebruiken van een tillift. 

28. Verschillende etherische oliën kennen en kunnen gebruiken naargelang de situatie. 

29. De verschillende soorten incontinentiemateriaal kennen en kunnen toepassen. 

30. Principes van mictietraining kennen en kunnen uitvoeren. 

31. Het kunnen inschatten van de ernst van de noodsituatie, prioriteiten kunnen stellen 

en adequaat kunnen handelen. 

32. Vanuit de kennis van anatomie en fysiologie van het hart ritmestoornissen kunnen 

opsporen en er adequaat kunnen op reageren. 

33. Het kunnen plaatsen van een infuus tijdens een noodsituatie. 

34. De technieken van cardio-pulmonaire reanimatie kennen en kunnen toepassen. 
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2.2. Medicatie 

35. Vanuit de kennis van farmacologie, in staat zijn de medicatie op de juiste wijze en 

het juiste tijdstip voor te bereiden en toe te dienen.  

36. Verwachte (neven)effecten kunnen observeren. 

37. Onverwachte neveneffecten kunnen interpreteren en adequaat kunnen reageren. 

 

2.3. Preventie 

38. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

39. Drukpunten kunnen inspecteren. 

40. Tekenen van decubitus kunnen herkennen. 

41. De noodzaak van preventiemaatregelen omtrent het vallen kunnen bepalen, kunnen 

toepassen en het effect ervan kunnen evalueren. 

42. Het kennen en kunnen toepassen van de principes van ziekenhuishygiëne.  

43. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne, maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties. 

44. Het kennen en kunnen toedienen van de voorzorgsmaatregelen bij MRSA-

besmetting (inclusief screening) + preventie van andere infecties. 

45. Duidelijke informatie in verband met de voorzorgsmaatregelen bij MRSA-

besmetting kunnen geven aan bezoek en familie + andere infecties vermijden. 

 

2.4. Assessment 

46. Een anamnese kunnen afnemen en zich een totaalbeeld kunnen vormen van de 

situatie van de geriatrische zorgvrager. 

47. Een hetero-anamnese kunnen afnemen bij familie i.v.m. het diagnosticeren van  

dementie van geriatrische zorgvrager. 

48. Het kunnen hanteren van pijnschalen of andere gerichte observatiemethoden. 

49. Gericht kunnen observeren van het gedrag met behulp van observatieschalen i.v.m. 

diagnostiek dementie. 

50. Degelijke interpretatieschalen (KATZ-schaal) kunnen hanteren. 
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2.5. Psychosociale ondersteuning van patient en familie 

51. Vanuit de kennis van relatie – en interactiemechanismen empathisch een gesprek 

kunnen en durven aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent 

beleving van ziekteproces, angsten, bekommernissen en verwachtingen.  

52. Luisterbereidheid tonen. 

53. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager 

54. Kunnen inschatten van de noden van de geriatrische zorgvrager. 

55. Kunnen optreden als pleitbezorger van de geriatrische zorgvrager naar artsen en/of 

naar de organisatie. 

56. Onderkennen en rekening kunnen houden met de verschillende invloeden die 

inspelen op de perceptie van de geriatrische zorgvrager en haar ziekte zoals 

familiale, etnische en culturele situatie.  

57. Beroepsgeheim kunnen garanderen. 

58. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. 

59. Verantwoord kunnen communiceren met familieleden en geriatrische zorgvrager 

over de toestand, behoeften en verwachtingen na opname in een ziekenhuis of RVT. 

60. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, toestand en ziekenhuis- of 

rusthuisverblijf bij de familieleden oproepen. 

61. Familieleden kunnen bijstaan bij de ondersteuning van de geriatrische zorgvrager. 

62. De geriatrische zorgvrager kunnen ondersteunen bij zinvolle tijdsbesteding. 

63. De geriatrische zorgvrager en diens naasten kunnen informeren en verwijzen naar de 

verschillende instanties die de geriatrische zorgvrager zouden kunnen helpen. 

64. Familie op een gepaste manier telefonisch kunnen verwittigen. 

 

2.6. Patiëntvoorlichting/Informatie/Onderricht 

65. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van com-

municatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, aangepast 

aan niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven omtrent 

ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en evolutie. 

66. De geriatrische zorgvrager kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de 

leefwijze, als gevolg van een stoornis. 
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67. De geriatrische zorgvrager kunnen aanmoedigen uitleg te vragen bij onduidelijkheid 

en kunnen evalueren of de zorgvrager de gekregen informatie begrepen heeft. 

68. De geriatrische zorgvrager kunnen motiveren op een tactvolle en geduldige wijze tot 

het correct volgen van de therapie en de leefregels. 

69. Kunnen adviseren aan de geriatrische zorgvrager met artrose hoe haar activiteiten 

over de dag te verdelen zodat de lichamelijke belasting minder pieken kent en zodat 

er voldoende rust is. 

 

 

3.   INTRA – EN INTERDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 
70. Kunnen samenwerken met intra- en interdisciplinair team om zorgdoelstellingen te 

plannen, te bereiken en om de zorgverlening op elkaar af te stemmen. 

71. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team. 

72. De beleving van de geriatrische zorgvrager kunnen communiceren zodat zorg kan 

aangepast worden. 

73. Andere zorgverleners kunnen coachen. 

74. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig. 

75. Stagairs en nieuwe medewerkers kunnen instrueren, begeleiden en beoordelen, 

rekening houdend met relevante evoluties. 

76. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en 

patiëntsituatie en deze helder kunnen verwoorden zowel bij mondelinge als bij 

schriftelijke rapportage. 

77. Onderzoeksaanvragen en consultaties kunnen plannen met de betrokken diensten. 

78. Vervoer van de geriatrische zorgvrager naar de betrokken diensten en/of consultaties 

kunnen regelen en/of delegeren. 
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4.   EXISTENTIEEL 
79. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan. 

 

 

5.   LOGISTIEK EN ADMINISTRATIE 
80. Het kunnen bestellen van medicatie en andere producten uit de apotheek. 

81. Het kunnen bestellen van materiaal specifiek voor de zorgverlening en materiaal 

voor de administratieve taken. 

82. Dossiers voor nieuwe geriatrische zorgverleners kunnen opmaken. 

83. De geriatrische zorgvrager adequaat kunnen informeren omtrent de nazorg in de 

thuissituatie en zorgen dat de geriatrische zorgvrager bij ontslag administratief in 

orde is.  

84. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen 

indien nodig. 

 

 

6.   KWALITEIT VAN ZORG EN PROFESSIONALITEIT 
85. Kunnen en willen participeren in de ontwikkeling van vernieuwingsprojecten ter 

bevordering van de kwaliteit. 

86. Bereidheid tot voortdurend bijscholen en zich professioneel ontwikkelen. 

87. Wetenschappelijke literatuur kunnen lezen en begrijpen, deze informatie kunnen 

beoordelen, synthetiseren en gebruiken als basis voor eigen evidence based 

handelen en denken. 
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BIJLAGE 11 
Opsomming van de competenties enkel door het expertpanel 
binnen het hoofdproject (één) genoemd in één van geanalyseerde 
situaties 
 

Zoals reeds aangehaald in de tekst gaat het om vooral om kleine verschillen ontstaan uit 

andere klemtonen en de mate waarin rekening gehouden werd met de specifieke context 

van de te analyseren situaties. De voorbeelden worden hieronder beschreven. 

 

1. DE GERIATRISCHE ZORGVERLENER KUNNEN ADVISEREN BIJ 

NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN IN DE LEEFWIJZE, ALS GEVOLG 

VAN EEN STOORNIS. Dit wordt door tweede panel beperkt tot: 

1. Patiënt kunnen instrueren omtrent het gebruik van rolstoel en looprek. 

2. Patiënt kunnen informeren in verband met de toekomst. 

3. Zorgvrager en familie concrete tips kunnen geven in verband met gezonde en 

aangepaste voeding, beschikbare hulpmiddelen, goede houding, … 

4. Zorgvrager en familie goed kunnen informeren onder vorm van preventieve 

maatregelen bij osteoporose (dieet, koffie, niet roken, …). 

5. Aandacht kunnen besteden aan gezondheidsvoorlichting in de thuissituatie. 

6. Zorgvrager middelen en tips kunnen aanreiken en hulpmiddelen leren kennen en 

aanwenden om met de beperkingen (ten gevolge van artrose) de resterende ADL-

functies optimaal te benutten.  

 

2. STAGIAIRS EN NIEUWE MEDEWERKERS KUNNEN INSTRUEREN, 

BEGELEIDEN EN BEOORDELEN, REKENING HOUDEND MET 

RELEVANTE EVOLUTIES. Dit wordt door tweede panel beperkt tot: 

1. Studenten feedback kunnen geven. 

2. Leerkansen kunnen creëren voor studenten. 

3. Kunnen gebruiken van evaluatie-instrumenten om de doeltreffendheid en de 

juistheid van het handelen en de verpleegdoelen te beoordelen.  
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3.  DE GERIATRISCHE ZORGVRAGER KUNNEN MOTIVEREN OP EEN 

TACTVOLLE EN GEDULDIGE WIJZE TOT HET CORRECT VOLGEN VAN 

DE THERAPIE EN DE LEEFREGELS. Dit beperkt het scriptiepanel tot:  

1. Kunnen motiveren van de patiënt tot actieve participatie aan gangrevalidatie. 

2. Kunnen zoveel mogelijk deelnemen aan activiteiten. 

 

4.  ONDERZOEKSAANVRAGEN EN CONSULTATIES KUNNEN PLANNEN MET 

DE BETROKKEN DIENSTEN. Het aspect van louter plannen komt niet zo sterk 

naar voor bij de experts van het tweede panel: 

1. Kunnen nagaan welke onderzoeken de patiënt nodig heeft. 

2. Ervoor kunnen zorgen dat afspraken met kinesitherapie in overeenstemming zijn 

met andere onderzoeken of met bezoek dat de patiënt krijgt. 

3. Het tijdig plannen van het vervoer naar de betrokken diensten en/of consultaties.  

 

5. DECUBITUSPREVENTIE.  Het scriptieexpertpanel beperkt zich hier tot: 

1. Inzicht hebben in het waarom van decubituspreventie en dit kunnen uitleggen aan de 

patiënt. 

2. Vanuit de kennis van risicofactoren voor decubitus, in staat zijn om het risico in te 

schatten en om de gepaste maatregelen te nemen. 

3. Aandacht kunnen schenken aan de preventie van doorligwonden bij een weinig 

mobiele patiënt en het kunnen nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen (in detail 

beschreven door de experts) hiervoor.  

4. De voorgeschreven planning met betrekking tot decubituspreventie toepassen. 

5. Tekenen van decubitus kunnen herkennen en het verpleegplan eraan kunnen 

aanpassen en evalueren. 

 

Dit terwijl panel één hiervoor drie gedetailleerde competenties omschreven heeft, 

namelijk:  

- In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten. 

- Drukpunten kunnen observeren. 

- Tekenen van decubitus kunnen herkennen. 
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BIJLAGE 12 
Opsomming van de competenties enkel door het 
scriptieexpertpanel (twee) genoemd in één van geanalyseerde 
situaties 
 

1. THEORETISCHE EN ETHISCHE DEELCOMPETENTIES: 

1. Kennis hebben van de wettelijke verplichtingen mbt verpleegkunde. 

2. Het bio-ethische comité kunnen inlichten en raadplegen wanneer nodig. 

3. Eigen denken en handelen in vraag durven en kunnen stellen. 

4. Kunnen reflecteren over de wenselijkheid van behandeling. 

5. Het gebruik van bedsponden en fixatie in het algemeen in vraag durven stellen. 

6. Palliatieve zorg durven overwegen en kennis en inzicht hebben om eraan mee te 

werken. 

 

2. TECHNISCHE VAARDIGHEDEN: 

1. Kunnen uitvoeren van toevertrouwde handelingen en technisch-verpleegkundige 

verstrekkingen, zoals bloedafname, plaatsen van een verblijfsonde, vochtbalans 

kunnen opstellen en perfusietherapie kunnen controleren. 

2. Zorgen rond een cystostomiesonde kennen, kunnen uitvoeren en gerichte 

observaties hieromtrent kunnen uitvoeren. 

3. Voeding en medicatie kunnen toedienen via de gastrostomie(sonde). 

4. Kunnen zorgen voor een goede voeding aangepast aan de behoeften en wensen van 

de patiënt. 

5. Aandacht voor het gebruik van mogelijke hulpmiddelen bij de maaltijd. 

6. Kunnen controleren op inname van medicatie en manier van toedienen. 

7. Gerichte observaties kunnen verrichten in functie van ziektebeeld en mogelijke 

complicaties en zo kunnen bijdragen aan het stellen van de diagnose door de arts.  

8. Correct kunnen assisteren van de arts bij medische verstrekkingen, zoals intubatie 

en/of reanimatie. 

9. Aandacht kunnen besteden aan de preventie van oedeem. 

10. Kunnen werken met medische apparatuur als zuurstofsaturatiemeter, infuuspomp, 

aspiratie-, beademings- en hartbewakingstoestel. 
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3. COMMUNICATIE:  

1. Aangepaste communicatievormen en –middelen aanwenden om tot adequate 

communicatie te komen. 

2. De geriatrische zorgvrager, haar familie en omgeving kunnen voorbereiden op de 

thuiskomst van de patiënt.�

3. Uitleg kunnen geven over bestaande voorzieningen en tegemoetkomingen in de 

gezondheidszorg en patiënten of hun familie hierbij (laten) begeleiden. 

4. Dienst- en pathologiegebonden preventiemaatregelen kunnen uitleggen. 

5. Familie kunnen informeren (hetgeen ruimer is dan ze op een gepaste manier 

telefonisch kunnen verwittigen). 

 

4. ADMINISTRATIE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING:  

1. Nodige materialen en aanpassingen voorzien om patiëntenzorg optimaal en veilig te 

laten verlopen. 

2. Verbruik van medicatie, verzorgings- en andere producten of materialen correct 

bijhouden met het oog op bestellingen, facturatie en stockbeheer. 

3. Zorgen voor goedkeuring van verblijf door controlegeneesheer. 

  

5. ANDERE:  

1. Met een groep zorgvragers kunnen werken.  

2. Kunnen bijdragen aan goede sfeer in een multidisciplinair team en betrouwbaar zijn.  
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NB. UITBREIDINGEN:  

1. Zorg evalueren en indien nodig bijsturen bij de competentie “Zorg kunnen plannen 

met het oog op het hele ziekenhuis- of rusthuisverblijf van de geriatrische zorg-

vrager” en bij de competentie “Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van 

standaardzorg op grond van specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager”.  

2. “Kunnen instaan voor de veiligheid van de geriatrische zorgvrager, zowel mbt 

valpreventie als mbt maatregelen om de desoriëntatie op te vangen. Het effect van 

de toegepaste maatregelen kunnen evalueren”  versus “ valpreventie”. 

3. Respect voor de privacy en voor de autonomie van de patiënt bij de competentie 

“Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de 

geriatrische zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan”. 

4. Het reinigen en ontsmetten van de gebruikte karren en materialen bij het 

“Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgings- en reanimatiekar en 

kunnen (laten) bijvullen indien nodig”.  

5. Het kunnen bijhouden en raadplegen van dossiers bij het “Kunnen opmaken van 

dossiers voor nieuwe geriatrische zorgvragers”.  

6. Screening en preventie van andere infecties (thv urinewegen, slijmvliezen, …) bij  

“Het kennen en kunnen toedienen van voorzorgsmaatregelen bij MRSAbesmetting”. 
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BIJLAGE 13 
Mogelijkheid tot bereiken van competenties tijdens de opleiding 
en/of tijdens de praktijk 
 

Expert 1  

Competenties die volgens deze expert niet konden bereikt worden tijdens de 

opleiding tot vierdegraads verpleegkundige:  

Situatie 27:  
 

1. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager (2b). 

2. Vervoer van de geriatrische zorgvrager naar de betrokken diensten en/of consultaties 

kunnen regelen en/of delegeren (3f). 

3. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan (6a). 

4. Een hetero-anamnese kunnen afnemen bij familie i.v.m. het diagnosticeren van 

dementie van de geriatrische zorgvrager (10h). 

5. De geriatrische zorgvrager kunnen ondersteunen bij zinvolle tijdsbesteding (29a). 

6. De geriatrische zorgvrager kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de 

leefwijze, als gevolg van een stoornis (33b). 

7. De geriatrische zorgvrager kunnen aanmoedigen uitleg te vragen bij onduidelijkheid 

en kunnen evalueren of geriatrische zorgvrager gekregen informatie begrijpt (33c). 

8. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en patiënten-

situatie en deze helder kunnen verwoorden, zowel bij mondelinge als bij 

schriftelijke rapportage (42a). 

9. Het kunnen bestellen van medicatie en andere producten uit de apotheek (42c). 

10. Het kunnen bestellen van materiaal specifiek voor de zorgverlening en voor het  

vervullen van de administratieve taken (42d).  

11. Verbruik van medicatie, verzorgings- en andere producten of materialen correct 

bijhouden met het oog op bestellingen, facturatie en stockbeheer (42f). 

 
Situatie 40:  

Alle vernoemde competenties zijn volgens deze expert te bereiken tijdens de opleiding.  



  5   

Hiervan acht deze expert ook volgende competenties niet tijdens de 

praktijkbeoefening bereikbaar voor de vierdegraads verpleegkundige:  

Situatie 27:  

Een hetero-anamnese kunnen afnemen bij familie i.v.m. het diagnosticeren van 

dementie van de geriatrische zorgvrager (10h). 
 

Extra:  

1. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen 

(1c). 

2. De geriatrische zorgvrager kunnen motiveren op een tactvolle en geduldige wijze tot 

het correct volgen van de therapie en de leefregels (33d). 
 

Situatie 40:  

Alle vernoemde competenties zijn volgens deze expert reeds te bereiken tijdens de 

opleiding. 

 

 

Expert 2  

Competenties die volgens deze expert niet konden bereikt worden tijdens de 

opleiding tot vierdegraads verpleegkundige:  

Situatie 27:  

1. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen (1b).  

2. Vanuit de kennis van relatie- en interactiemechanismen empathisch een gesprek 

kunnen en durven aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent 

beleving van ziekteproces, angsten, bekommernissen en verwachtingen (1d, 27d).  

3. Kunnen inschatten van de noden van de geriatrische zorgvrager (1e). 

4. Onderkennen en rekening kunnen houden met de verschillende invloeden die 

inspelen op de perceptie van de geriatrische zorgvrager en zijn ziekte zoals 

familiale, etnische en culturele situatie (1f). 

5. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, de toestand en het 

ziekenhuisverblijf bij de familieleden oproepen (1g).  
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6. Aandacht kunnen geven aan de emoties die een verblijf in een rusthuis bij de 

familieleden oproepen (1h). 

7. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan (1i, 28b, 36b). 

8. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van  

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager (2b, 25a).  

9. De noodzaak van preventiemaatregelen omtrent het vallen kunnen bepalen, kunnen 

toepassen en het effect ervan kunnen evalueren (2d, 25b). 

10. Verantwoord kunnen communiceren met familieleden en zorgvrager over de 

toestand, behoeften en verwachtingen na opname in een ziekenhuis of RVT (3c). 

11. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team (3d, 27h, 28e, 30b, 32c). 

12. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en 

patiëntensituatie en deze helder kunnen verwoorden zowel bij mondelinge als bij 

schriftelijke rapportage (3e, 4a, 11c, 27i, 42a).  

13. Eigen denken en handelen in vraag durven en kunnen stellen (6b).  

14. Beroepsgeheim kunnen garanderen (7a).  

15. Bereidheid tot voortdurend bijscholen en zich professioneel ontwikkelen (8a, 9b). 

16. Wetenschappelijke literatuur kunnen lezen en begrijpen, deze informatie kunnen 

beoordelen, synthetiseren en gebruiken als basis voor eigen evidence based 

handelen en denken (8b). 

17. Kunnen en willen participeren in de ontwikkeling van vernieuwingsprojecten ter 

bevordering van de kwaliteit (9a, 30d, 39a).  

18. Een anamnese kunnen afnemen en zich een totaalbeeld kunnen vormen van de 

situatie van de geriatrische zorgvrager (10e).  

19. Een hetero-anamnese kunnen afnemen bij familie i.v.m. het diagnosticeren van 

dementie van de geriatrische zorgvrager (10h). 

20. Gericht kunnen observeren van het gedrag met behulp van observatieschalen i.v.m. 

diagnostiek dementie (11b). 

21. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager (13b). 

22. Onverwachte neveneffecten kunnen interpreteren en kunnen reageren (16c). 

23. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen met afhankelijkheid om te gaan (20c). 
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24. De zorgen zo kunnen uitvoeren dat de geriatrische zorgvrager zo weinig mogelijk  

geconfronteerd wordt met zijn afhankelijkheid (20b). 

25. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot beweging: zowel passief, actief als 

met gebruik van hulpmiddelen (21b). 

26. Een aangenaam klimaat kunnen creëren tijdens de maaltijd, inclusief conversatie 

kunnen houden die een positieve invloed heeft op het klimaat (22b).  

27. Maatregelen kunnen treffen om een evenwichtig slaap- en waakritme bij de 

geriatrische zorgvrager te bevorderen (24a). 

28. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgingskar en kunnen bijvullen 

indien nodig + Reinigen en ontsmetten van de gebruikte materialen (26a). 

29. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van 

communicatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, 

aangepast aan het niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven 

omtrent ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en 

evolutie (27c, 28c). 

30. Luisterbereidheid tonen (27e, 31c).  

31. Andere zorgverleners kunnen coachen (27j, 28f, 30c, 32e). 

32. Uitleg kunnen geven over bestaande voorzieningen en tegemoetkomingen in de 

gezondheidszorg en patiënten of hun familie hierbij (laten) begeleiden (27l). 

33. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, de toestand en het 

ziekenhuisverblijf  bij de familieleden oproepen (27f, 28d). 

34. De geriatrische zorgvrager kunnen ondersteunen bij zinvolle tijdsbesteding (29a). 

35. Kunnen samenwerken met intra- en interdisciplinair team om zorgdoelstellingen te 

plannen, te bereiken en om de zorgverlening op elkaar af te stemmen (29b, 30a, 

32b). 

36. Kunnen bijdragen aan de goede sfeer in een multidisciplinair team en betrouwbaar 

zijn (30e, 32f).  

37. Zorg kunnen plannen met het oog op continuïteit na opname (31a, 32a, 38a).  

38. Aandacht kunnen geven aan de emoties die de diagnose, toestand en 

ziekenhuisverblijf bij de familieleden oproepen (31d).  

39. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord 

doorverwijzen waar nodig (31e, 38c). 
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40. De beleving van de geriatrische zorgvrager kunnen communiceren zodat zorg kan 

aangepast worden (32d).  

41. De geriatrische zorgvrager kunnen aanmoedigen uitleg te vragen bij onduidelijkheid 

en kunnen evalueren of de geriatrische zorgvrager de gekregen informatie begrepen 

heeft (33c). 

42. De geriatrische zorgvrager en diens naasten kunnen informeren en verwijzen naar de 

verschillende instanties die de geriatrische zorgvrager zouden kunnen helpen (38d). 

43. Kunnen optreden als pleitbezorger van de geriatrische zorgvrager naar artsen en/of 

naar de organisatie (41a). 

44. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening 

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager (41b). 

45. Familieleden kunnen bijstaan bij de ondersteuning van de zorgvrager (41c). 

46. Onderzoeksaanvragen en consultaties kunnen plannen met betrokken diensten (42b). 

47. Het kunnen bestellen van medicatie en andere producten uit de apotheek (42c). 

48. Het kunnen bestellen van materiaal specifiek voor de zorgverlening en voor het  

vervullen van de administratieve taken (42d).  

49. Verbruik van medicatie, verzorgings- en andere producten of materialen correct 

bijhouden met het oog op bestellingen, facturatie en stockbeheer (42f). 

50. Vervoer van de geriatrische zorgvrager naar de betrokken diensten en/of consultaties 

kunnen regelen en/of delegeren (27k). 

51. Dossiers voor nieuwe geriatrische zorgvragers kunnen opmaken + bijhouden en  

raadplegen (42e). 

 

Situatie 40: 

1. Wenselijkheid van mogelijke afwijkingen in de zorg op grond van vragen of 

voorkeuren van de geriatrische zorgvrager kunnen beoordelen (1b). 

2. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen 

(1d, 10d). 

3. Vanuit de kennis van relatie- en interactiemechanismen een gesprek kunnen en 

durven aangaan met de geriatrische zorgvrager en omgeving omtrent beleving van 

ziekteproces, angsten, bekommernissen en verwachtingen. Zich hierbij empathisch 

kunnen opstellen (1e, 27c).  
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4. Onderkennen en rekening kunnen houden met de verschillende invloeden die 

inspelen op de perceptie van de geriatrische zorgvrager en zijn ziekte zoals 

familiale, etnische en culturele situatie (1g). 

5. Zorg kunnen plannen met oog op het hele ziekenhuisverblijf/ rusthuisverblijf van de  

geriatrische zorgvrager + zorg evalueren en indien nodig bijsturen (2a). 

6. Verantwoord kunnen communiceren met familieleden en geriatrische zorgvrager 

over de toestand, behoeften en verwachtingen na opname in een ziekenhuis of RVT 

(3b). 

7. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team (3c, 27i, 28e, 30b, 32b). 

8. Vervoer van de geriatrische zorgvrager naar de betrokken diensten en/of consultaties 

(3d, 27l). 

9. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en 

patiëntensituatie en deze helder kunnen verwoorden zowel bij mondelinge als bij 

schriftelijke rapportage (3e, 11a, 27k, 42a). 

10. Bijhouden van het verpleegkundig dossier (4b). 

11. Kunnen optreden als pleitbezorger van de geriatrische zorgvrager naar artsen en/of 

naar de organisatie (6a, 32d, 41a). 

12. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan (6b, 13d, 27h, 28d, 36c).  

13. Het gebruik van bedsponden en fixatie in het algemeen in vraag durven stellen (6c). 

14. Kunnen reflecteren omtrent de wenselijkheid van behandeling (6d). 

15. Eigen denken en handelen in vraag durven en kunnen stellen (6e).   

16. Bereidheid tot voortdurend bijscholen en zich professioneel ontwikkelen (8a, 9b). 

17. Wetenschappelijke literatuur kunnen lezen en begrijpen, deze informatie kunnen 

beoordelen, synthetiseren en gebruiken als basis voor eigen evidence based 

handelen en denken (8b).  

18. Kunnen en willen participeren in de ontwikkeling van vernieuwingsprojecten ter 

bevordering van de kwaliteit (9a, 39b, 30d).  

19. Kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren ten opzichte van een 

normaal en afwijkend mictie- en defaecatiepatroon (10a, 23a).  
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20. Vanuit de kennis van de normale en afwijkende parameterwaarden de vitale en 

fysische parameters kunnen observeren, interpreteren en adequaat reageren (10e). 

21. Kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie met de geriatrische zorgvrager (13b). 

22. Onverwachte neveneffecten kunnen interpreteren en adequaat kunnen reageren 

(16c). 

23. Kunnen controleren op inname van medicatie en manier van toedienen (16e). 

24. De geriatrische zorgvrager, zijn familie en omgeving kunnen voorbereiden op de 

thuiskomst van de patiënt (19a). 

25. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen om met zijn afhankelijkheid om te gaan 

(20c). 

26. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot zelfzorg met respect voor zijn  

 mogelijkheden, zijn beperkingen en zijn wensen (20d). 

27. De geriatrische zorgvrager kunnen verplaatsen op comfortabele wijze rekening 

houdend met zijn beperkingen en mogelijkheden (21a). 

28. De geriatrische zorgvrager kunnen stimuleren tot beweging: zowel passief, actief als 

met gebruik van hulpmiddelen (21b). 

29. Een aangenaam klimaat kunnen creëren tijdens de maaltijd, inclusief conversatie 

kunnen houden die een positieve invloed heeft op het klimaat (22b).  

30. De geriatrische zorgvrager kunnen helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding in overeenstemming met zijn medische toestand (24a).  

31. Maatregelen kunnen treffen om een evenwichtig slaap- en waakritme bij de 

geriatrische zorgvrager te bevorderen (24b). 

32. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. + evalueren zorg (25a). 

33. Reinigen en ontsmetten van de gebruikte verzorgingsmaterialen (26a).   

34. Routinematig nazicht kunnen verrichten van de verzorgings- en reanimatiekar en 

kunnen (laten) bijvullen indien nodig (26b).  

35. Luisterbereidheid tonen (27d, 31b). 

36. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening  

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. +  Informeren van de 

familie (27e, 41b). 
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37. Aandacht kunnen geven aan de emoties die een verblijf in een rusthuis bij de 

familieleden oproepen (27f, 28c, 31c).  

38. Familieleden kunnen bijstaan bij de ondersteuning van de geriatrische zorgvrager 

(27g, 41c). 

39. Andere zorgverleners kunnen coachen (27j, 28f, 30c, 32c). 

40. De geriatrische zorgvrager kunnen ondersteunen bij zinvolle tijdsbesteding (29a). 

41. Kunnen samenwerken met intra- en interdisciplinair team om zorgdoelstellingen te  

plannen, te bereiken en om de zorgverlening op elkaar af te stemmen (29b, 30a, 

32a). 

42. Met een groep zorgvragers kunnen werken (29c). 

43. Kunnen bijdragen aan de goede sfeer in een multidisciplinair team en betrouwbaar 

zijn (30e, 32g).      

44. Eigen competenties en grenzen kennen, hulp kunnen vragen en verantwoord  

doorverwijzen waar nodig (31d, 38b). 

45. De beleving van de geriatrische zorgvrager kunnen communiceren zodat zorg kan  

aangepast worden (32e).  

46. De geriatrische zorgvrager kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de  

leefwijze, als gevolg van een stoornis (33b). 

47. De geriatrische zorgvrager kunnen aanmoedigen uitleg te vragen bij onduidelijkheid 

en kunnen evalueren of de geriatrische zorgvrager de gekregen informatie begrepen 

heeft (33d). 

48. Vanuit de kennis van de principes van ziekenhuishygiëne maatregelen kunnen 

treffen ter voorkoming van (kruis)infecties (40f).  

49. Het kunnen bestellen van medicatie en andere producten uit de apotheek (42b). 

50. Het kunnen bestellen van materiaal specifiek voor de zorgverlening en voor het 

vervullen van de administratieve taken (42c).  

51. Verbruik van medicatie, verzorgings- en andere producten of materialen correct  

bijhouden met het oog op bestellingen, facturatie en stockbeheer (42e). 

52. Zorgen voor goedkeuring van verblijf door controlegeneesheer (42g). 
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Hiervan acht deze expert ook volgende competenties niet tijdens de 

praktijkbeoefening bereikbaar voor de vierdegraads verpleegkundige:  

Situatie 27:  

1. Eigen denken en handelen in vraag durven en kunnen stellen (6b).  

2. Beroepsgeheim kunnen garanderen (7a).  

3. Bereidheid tot voortdurend bijscholen en zich professioneel ontwikkelen (8a, 9b). 

4. Wetenschappelijke literatuur kunnen lezen, begrijpen, beoordelen, synthetiseren en 

gebruiken als basis voor eigen evidence based handelen en  denken (8b). 

5. Kunnen en willen participeren in de ontwikkeling van vernieuwingsprojecten ter  

bevordering van de kwaliteit (9a, 39a). 

6. Luisterbereidheid tonen (27e). 

7. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team (27h).  

8. Zorg kunnen plannen met het oog op continuïteit na opname (31a, 32a).  

9. Kunnen optreden als pleitbezorger van de patiënt naar artsen en/of organisatie (41a). 

10. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening  

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager (41b). 
 

En bijkomend onbereikbaar enkel in de praktijk (zonder theorie:) 

1. Kennis hebben van wettelijke verplichtingen met betrekking tot verpleegkunde (5b). 

2. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan (6a).  

3. Kunnen integreren van psychosociale aspecten in verpleegkundige zorg (27a, 33a). 

4. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van com-

municatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, aangepast 

aan het niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven omtrent 

ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en evolutie (35a). 

5. De geriatrische zorgvrager kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de 

leefwijze, als gevolg van een stoornis (38b). 

6. De noodzaak van preventiemaatregelen omtrent het vallen kunnen bepalen, kunnen 

toepassen en het effect ervan kunnen evalueren (40b). 

7. Aandacht besteden aan de preventie van decubitus (40c). 
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Situatie 40: 

1. Bereidheid tot voortdurend bijscholen en zich professioneel ontwikkelen (8a, 9b). 

2. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan (6b, 13d, 27h, 28d, 36c).�
 

En bijkomend onbereikbaar enkel in de praktijk (zonder theorie:) 

1. Zorg kunnen plannen en/of uitvoeren die afwijkt van standaardzorg op grond van 

specifieke kenmerken van de geriatrische zorgvrager. + evalueren zorg (2b). 

2. Wetenschappelijke literatuur kunnen lezen en begrijpen, deze informatie kunnen  

beoordelen, synthetiseren en gebruiken als basis voor eigen evidence based 

handelen en denken (8b).  

3. Vanuit de kennis van farmacologie, in staat zijn de medicatie op de juiste wijze en 

op het juiste tijdstip voor te bereiden en toe te dienen (16a).  

4. Verwachte (neven)effecten kunnen observeren (16b). 

5. Het kunnen integreren van psychosociale aspecten in de verpleegkundige zorgen 

(27a, 28a). 

6. Aangepaste communicatievormen en middelen aanwenden aanwenden om tot 

adequate communicatie te komen (27m). 

7. Uitleg kunnen geven over bestaande voorzieningen en tegemoetkomingen in de  

gezondheidszorg en patiënten of hun familie hierbij (laten) begeleiden (27n). 

8. Vanuit een ethisch en deontologisch referentiekader en vanuit de kennis van  

communicatieve vaardigheden, de geriatrische zorgvrager op heldere wijze, 

aangepast aan het niveau van de geriatrische zorgvrager, informatie kunnen geven 

omtrent ziekteverloop, preventie, behandeling, mogelijke verwikkelingen en 

evolutie (28b, 35b). 

9. Uitleg kunnen geven over bestaande voorzieningen en tegemoetkomingen in de  

gezondheidszorg en patiënten of hun familie hierbij (laten) begeleiden (34a). 

10. De geriatrische zorgvrager kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de  

leefwijze, als gevolg van een stoornis (38a). 

11. In staat zijn het risico op decubitus in te schatten vanuit de kennis van de 

risicofactoren van decubitus en observatie van drukpunten (40b). 
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Expert 3  

Competenties die volgens deze expert niet konden bereikt worden tijdens de 

opleiding tot vierdegraads verpleegkundige:  

Situatie 27:  

1. Een hetero-anamnese kunnen afnemen bij familie i.v.m. het diagnosticeren van 

dementie van de geriatrische zorgvrager (10h). 
 

Situatie 40: 

1. Andere zorgverleners kunnen coachen (27j, 28f, 30c, 32c). 

2. Zorgen voor goedkeuring van verblijf door controlegeneesheer (42g). 

 

Hiervan acht deze expert ook volgende competenties niet tijdens de 

praktijkbeoefening bereikbaar voor de vierdegraads verpleegkundige:  

Situatie 27:  Géén  

Situatie 40: (idem als bij opleiding) 

 

 

Expert 4  

Competenties die volgens deze expert niet konden bereikt worden tijdens de 

opleiding tot vierdegraads verpleegkundige:  

Situatie 28:  

1. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team (3d).  

2. Het kunnen selecteren van de juiste gegevens omtrent zorgverlening en 

patiëntensituatie en deze helder kunnen verwoorden zowel bij mondelinge als bij 

schriftelijke rapportage (4a). 

3. Kunnen en willen participeren in de ontwikkeling van vernieuwingsprojecten ter 

bevordering van de kwaliteit (9a).  

4. Het kunnen plaatsen van een infuus tijdens een noodsituatie (15c). 

5. Onverwachte neveneffecten kunnen interpreteren en kunnen reageren (16c).  

6. Verbruik van medicatie, verzorgings- en andere producten of materialen correct 

bijhouden met het oog op bestellingen, facturatie en stockbeheer (42b). 
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Situatie 42 :  

1. Vervoer van de geriatrische zorgvrager naar diensten en/of consultaties (3d). 

2. Kunnen en willen participeren in de ontwikkeling van vernieuwingsprojecten ter  

bevordering van de kwaliteit (9a, 30d).  

3. De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening  

houdend met de wensen van de zorgvrager. +  Informeren van de familie (27e). 

4. Respect kunnen opbrengen voor de opvattingen en overtuigingen van de geriatrische 

zorgvrager, ook waar ze tegen de eigen opvattingen ingaan (27h).  

5. Kunnen organiseren en coördineren van de zorg voor de zorgvrager binnen het intra- 

en interdisciplinair team (28e, 30b). 

6. Andere zorgverleners kunnen coachen (28f, 30c). 

7. Kunnen samenwerken met het intra- en interdisciplinair team om zorgdoelstellingen 

te plannen, te bereiken en om de zorgverlening op elkaar af te stemmen (30a). 

8. Kunnen optreden als pleitbezorger van de geriatrische zorgvrager naar artsen en/of  

naar de organisatie (32d,  41a). 

9. De beleving van de geriatrische zorgvrager kunnen communiceren zodat zorg kan  

aangepast worden (32e).  

10. Stagiairs en nieuwe medewerkers kunnen instrueren, begeleiden en beoordelen, 

rekening houdend met relevante evoluties (32f).   

11. De geriatrische zorgvrager kunnen adviseren bij noodzakelijke aanpassingen in de  

leefwijze, als gevolg van een stoornis (38a). 

12. Uitleg kunnen geven over bestaande voorzieningen en tegemoetkomingen in de  

gezondheidszorg en patiënten of hun familie hierbij (laten) begeleiden (39a). 
 

Hiervan acht deze expert ook volgende competenties niet tijdens de 

praktijkbeoefening bereikbaar voor de vierdegraads verpleegkundige:  

Situatie 28:  Géén 
 

Situatie 42:  

De betrokkenheid van naasten bij het verpleegproces kunnen bevorderen, rekening  

houdend met de wensen van de geriatrische zorgvrager. +  Informeren van de familie 

(27e). 

 


