
Wil jij je als 
verpleegkundige 
verdiepen in 
jouw vakgebied?

Dan is dit iets voor jou!

Scholing Specialistisch Werken 
Algemeen verpleegkundige MBO/HBO
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NLQF 6 geaccrediteerd

OPPstap biedt de scholing Specialistisch 
Werken aan zodat jij jouw kennis naar een 
volgend niveau kan tillen

De zorgzwaarte en complexiteit van de patiënten neemt hand over hand toe. Heb 
jij als verpleegkundige je altijd al willen verdiepen in de complexiteit van de acuut 
zieke patiënt? of je vaardigheden in het klinisch redeneren bij de acuut zieke 
patiënten naar een volgend niveau willen tillen? 
Dan is onze scholing Specialistisch Werken de volgende stap om dit te realiseren. 
Wij werken met kleine klassen, vaste docenten en zijn praktijk gericht.

JIJ KAN HET VERSCHIL MAKEN

Bij succesvolle afronding van deze scholing kun je als 2e deskundigheidsniveau ter 
ondersteuning worden ingezet op een specialistisch afdeling. Denk hierbij aan een 
Spoedeisende Hulp en Intensive Care. Tevens ben je beter instaat in je 
dagelijkse werkzaamheden de complexiteit van de patiënten op een algemene 
verpleegafdeling te interpreteren.

Wat kun je verwachten
In deze scholing leer je antwoorden te vinden op jouw vraag naar meer kennis en 
inzicht over de acuut zieke patiënt. Door middel van de drie kernbegrippen 
observeren, analyseren en communiceren leer je klinisch redeneren rondom de 
zorgvraag van de patiënt. Je leert systematisch nadenken over klachten en 
ziekteverschijnselen. Ook krijg je doormiddel van studie kennis van de (basis) 
anatomie, fysiologie en pathologie van deze patiënt. Zo kun je klachten, 
symptomen en vitale functies herkennen en interpreteren. Kortom, je leert je 
patiënt systematisch in kaart te brengen en de vitale functies te interpreteren. 
Zo sta je sterk in je schoenen in jouw multidisciplinaire werkomgeving!

Inhoud van de scholing:

ABCDE Methodiek
• Observatie en interventie bij elk onderdeel van

de ABCDE
• Communicatie met de SBAR methodiek
• Toepassen van de EWS en MEWS

Introductie
• Kennismaking
• Introductie van de cursus
• Bespreking van de take home toets
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Voorwaarden voor toelating

Informatie over de scholing

Opleidingskosten

Jij bent in het bezit van een verpleegkundige diploma 
niveau 4 of 5 en werkzaam in een ziekenhuis in de 
algemene gezondheidszorg.
Na aanmelding plannen wij een intakegesprek om 
samen te beoordelen of deze scholing iets voor jouw is.

• In 10 weken tijd volg je 6 theoriedagen met
daarnaast zelfstudie en e-learning

• De scholing start medio oktober
• Individuele inschrijving per direct
• De scholing kan ook incompany worden verzorgd

Totale scholing: € 1150,-

Dit is inclusief; 
• Intake
• Toegang tot e-learning
• Studieboeken

Circulatie
• Anatomie, fysiologie van hart en bloedvaten
• Aantal belangrijke circulatoire en cardiale

aandoeningen
• Observeren en analyseren van vitale functies

aangaande circulatie
• Interventies bij een bedreigde circulatie

Respiratie

Skillsdag
• Theoretische en praktische toetsing met betrekking

tot geleerde lesstof

Neurologie en Klinisch redeneren
• Belangrijke neurologische aandoeningen
• Observeren en analyseren van vitale functies

aangaande neurologische aandoening
• Interventies bij een patiënt met een neurologische

aandoening
• D.m.v. klinisch redeneren de juiste patiëntenzorg

kunnen leveren
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• Anatomie, fysiologie van de respiratie
• Aantal belangrijke respiratoire aandoeningen
• Observeren en interpreteren van vitale functies

aangaande respiratie
• Interventies bij een bedreigde ademhaling



Aanmelden of 
meer informatie?

Neem dan contact op met: 

E: service@oppstap.nl                                     

T: 06 -18 44 38 86

Meer weten over OPPstap?

W: www.oppstap.nl




