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EVEN VOORSTELLEN



DOEL

Reflectie 

• Wat heb jij nodig?

• Om in een acute situatie verpleegkundige leiderschap te tonen?

• Om jouw studenten deze competentie te laten ontwikkelen? 
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PROGRAMMA WORKSHOP

• Wat is verpleegkundig leiderschap?

• Wat is een acute situatie?

• Casus

• Opdracht

• Discussie
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WAT IS VERPLEEGKUNDIG 
LEIDERSCHAP?

"Het samen met collega’s van eigen en andere disciplines én met 
patiënten en familie werken aan waardevolle zorg, passend bij de 
situatie. Voor ons hoort verpleegkundig leiderschap bij je dagelijks 

werk, waarbij je invloed uitoefent op zowel de zorg dichtbij de patiënt 
als de strategische richting van de zorgorganisatie waarin je werkt en 

daarbuiten."

https://www.verpleegkundigleiderschap.nu/wat-is-leiderschap/



DEFINITIE ACUTE SITUATIE
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RIVM

In het Nationaal Kompas Volksgezondheid wordt acute 
zorg gedefinieerd als alle zorg die niet kan wachten tot de 
eerstvolgende mogelijkheid op werkdagen om de huisarts 

of hulpverlener te raadplegen.

Acute zorgvrager?

Binnen een half uur handelen noodzakelijk (somatisch als 
psychosociaal).



LEIDERSCHAP?
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INKADEREN -> LEIDERSCHAP IN EEN 
ACUTE SITUATIE

Bewust inzetten van eigen competenties om invloed uit te oefenen in 
de rol van verpleegkundige met als doel op te komen voor de belangen 

van de acute zorgvrager. 
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CASUS

• Jij werkt als verpleegkundige op 
afdeling neurologie

• Zaterdag, dagdienst

• Opname stroke-unit vanaf SEH

• Leeftijd 70+, groot onbloedig CVA, 
verlaagd bewustzijn, nog wel ogen 
open, geen contact, onverstaanbare 
spraak, trekt terug bij pijnprikkel

• Trombolyse laat geen verbetering 
zien, geen verdere 
behandelmogelijkheden

• Gezien situatie en voorgeschiedenis 
-> code 3 -> niet reanimeren, niet 
beademen, geen IC/MC opname 
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CASUS VERVOLG

• Meneer wordt tachypnoeïsch, spo2 dalend naar 85%, meneer gebruikt 
hulpademhalingsspieren, expiratoir en inspiratoir reutelen is aanwezig, 
meneer ligt er oncomfortabel bij, kreunt veel. 

• Meneer krijgt op dit moment geen antibiotica -> dienstdoende 
neuroloog -> antibiotica toediening op dit moment niet zinvol volgens 
artikel Lancet.

• In overleg dien je O2 toe middels een non-rebreathing masker en helpt 
meneer rechtop in bed om oxygenatie te verbeteren

Een groot gevoel van onbehagen overmant je. Je hebt niet het gevoel 
dat jouw patiënt op dit moment de best mogelijk zorg krijgt. 
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OPDRACHT
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• Hoe zou je in deze situatie 
verpleegkundig leiderschap kunnen 
tonen?

• Koppel dit aan de verpleegkundige 
beroepsrollen / competenties. 

• Maak gebruik van uitgedeelde artikelen en 
koppel deze aan de bewuste beroepsrollen.

• Overleg in groepen van 4 / 5 deelnemers. 

• 25 minuten.



MEDISCHE KENNIS / KLINISCH REDENEREN
COMPETENTIEGEBIED 1

Oncomfortabel -> dyspnoe

P: Dyspnoe

E: verdenking pneumonie

S: Verhoogde ademhalingsfrequentie, spo2 dalende, O2 behoeftig, 
gebruik hulpademhalingsspieren, grauw / blauw gelaat, kreunen

Prognose -> indien geen actie -> verslechtering. 

Therapie?
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MOREEL DILEMMA
COMPETENTIEGEBIED 4
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Ga ik als verpleegkundige met de arts in gesprek met het feit dat er 
ander beleid moet komen? (hiërarchie, taken en rollen arts en 
verpleegkundige, participatief / autonoom, onbewust onbekwaam?)

Moet er antibiotica gegeven worden (therapie gericht op etiologie)? Of 
zijn er andere mogelijkheden? 

Wie zijn er betrokken? Wat zijn hun argumenten?

Welke argumenten gelden het zwaarst?

Morele stress. 



EVIDENCE BASED PRACTICE
COMPETENTIEGEBIED 4
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EVIDENCE BASED PRACTICE
COMPETENTIEGEBIED 4

(Therapy/Narrow[filter]) AND (((("Stroke"[Mesh] OR stroke [tiab] OR 
cerebrovascular accident* [tiab])) AND ("Pneumonia"[Mesh] OR 

respiratory infect* [tiab] OR pulmonary infect* [tiab] OR pneumonia
[tiab])) AND ("Anti-Bacterial Agents"[Mesh] OR antibiotic* [tiab])) 
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EVIDENCE BASED PRACTICE
COMPETENTIEGEBIED 4
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COMMUNICATOR / SAMENWERKING
COMPETENTIEGEBIEDEN 2 EN 3
Luisteren, samenvatten en doorvragen -> Waarom geen AB op dit 
moment?

Communicatieve vaardigheden die je helpen invloed uit te oefenen.

• Wees je professionele zelf

• Bereid je voor

• Positief

• Geef niet op

• Oprecht en respectvol

• …

Emotioneel vs rationeel
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OVERIGE COMPETENTIES?

Competentie 11

Tonen van een verpleegkundig leider binnen samenwerking, de 
verschillende belangen wegen en het belang van de zorgvrager 

vooropstellen
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VERVOLG CASUS?
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GA NAAR MENTI.COM
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EN DE STUDENT?

Hoe zou jij bij jouw studenten 
verpleegkundig leiderschap 
in willen stimuleren?
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DANK VOOR UW AANDACHT!
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Symposium
HBO-V van de toekomst

Thema: Verpleegkundig leiderschap 

� Accreditatielijst tekenen

� Presentaties op de website

www.hva.nl/symposiumverpleegkunde

� Digitaal evaluatieformulier:

wij hebben jullie feedback nodig!

� Slagboom parkeerterrein HvA open:

toch problemen? dan op bel drukken 

� Afsluitende borrel rondom Auditorium


