MINOR KINDEREN VERPLEEGKUNDE
KINDERVERPLEEGKUNDE IN DE INTRA- EN
EXTRAMURALE SETTING

SARA IS EEN VROLIJK MEISJE VAN TIEN JAAR, ZE HOUDT VAN PAARDRIJDEN. SINDS KORT HEEFT ZE GEEN ZIN MEER OM PAARD TE RIJDEN;
ZE IS VAAK MOE EN MISSELIJK. NA ONDERZOEK BLIJKT DAT SARA
DIABETES MELLITUS TYPE 1 HEEFT. VAN DE KINDERVERPLEEGKUNDIGE
UIT HET DIABETESTEAM LEREN SARA EN HAAR OUDERS OM TE GAAN
MET HET CONTROLEREN VAN DE BLOEDSUIKER EN HET INJECTEREN
VAN INSULINE. SARA HEEFT EEN CHRONISCHE AANDOENING EN VOELT
DAT ZE ANDERS IS DAN DE ANDERE KINDEREN UIT HAAR GROEP. SARA
LOOPT MEER RISICO OP COMPLICATIES IN VERGELIJKING MET GEZONDE KINDEREN.
►► Welke complicaties zijn dat?
►► En hoe kunnen Sara en haar ouders hier rekening mee houden?
►► Hoe zorgen de juf en Sara’s ouders dat zij zich net zoals kinderen
zonder diabetes kan ontwikkelen?
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Faculteit Gezondheid
Locatie: Nicolaes Tulphuis
Semester 1 en 2 (blok 1 en 3)
15 ECTS
Alleen toegankelijk voor HBO-V
studenten
►► Propedeuse 60 ECTS en minimaal
40 ECTS uit de hoofdfase

MINOR KINDEREN VERPLEEGKUNDE
Met de minor Kinderen Verpleegkunde kies je voor
verdieping. Je komt in contact met professionals uit de
kinderverpleegkunde, waardoor je vaardigheden binnen
de kinderverpleegkunde zich snel zullen ontwikkelen. Je
werkt multidisciplinair aan uitdagende opdrachten en
verkent het werkveld van de kinderverpleegkundige
intra-en extramuraal. Zo krijg je les over kinderen die
opgenomen zijn binnen de klinische setting op de kinderafdeling maar leer je ook over de rollen en taken van de
Kinderthuiszorg en Jeugdgezondheidszorg.

PROGRAMMA
In tien weken krijg je theoretische en praktische lessen
(geen stage), in de vorm van werk- en hoorcolleges.
►► Je leert theoretische achtergronden bij de lessen
psychopathologie, die je kan toepassen in de lessen
kinderverpleegkunde.
►► In de vaardigheidslessen voer je verpleegtechnische
handelingen uit bij kinderen in een oefensetting.
►► Alle lessen worden gegeven door professionals met
expertise binnen de zorg voor kinderen.
►► De vakken worden afgesloten met schriftelijke tentamens, praktijktoetsen of individuele- en
groepsopdrachten.
Gedurende vier weken van de minor is er gezamenlijk
onderwijs met de studenten van de minor Kinderen
Paramedisch. In deze weken ga je samen met studenten
Fysio-, Ergo-, en Oefentherapie aan de slag om voor een
kind een multidisciplinair behandelplan en zorgplan op te
stellen. Je leert elkaars expertise kennen en gaat samen
aan de slag om de beste zorg voor het kind en zijn omgeving in te zetten.

“Als je voor de minor kind kiest, kies je voor
verdieping in de kinderverpleegkundige praktijk.
Naast theorie over de ontwikkeling van een kind
krijg je ook veel opdrachten uit de praktijk waar
je deze kennis voor kan gebruiken. Op deze
manier leer je om je in te leven in de situatie van
het kind en de ouders. Dit maakt de minor erg
interessant en speels! ”
Tessa
Student - cohort 2020

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?
Ben je student Verpleegkunde? Wil je je meer verdiepen
in de zorg rondom kinderen? Vind je het een uitdaging
om te ervaren hoe verschillende disciplines samen de
behandeling rondom het kind en zijn omgeving af
kunnen stemmen en naar een hoger niveau kunnen
tillen? Dan is deze minor geschikt voor jou!

INGANGSEISEN
De minor is toegankelijk voor studenten Verpleegkunde.
Je hebt je propedeuse en tenminste 40 ECTS uit de hoofdfase behaald.
Studenten van paramedische opleidingen dienen zich
aan te melden voor de minor Kinderen Paramedisch.

MEER WETEN?
Neem contact op met de minorcoördinator Marije
Reurink, (m.c.reurink@hva.nl). Of kijk op
minoren.mijnhva.nl.

