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Master Critical Care
In een veranderend zorglandschap heeft het
verpleegkundig vak, al vóór de coronapandemie, te
maken met een hoge uitstroom van verpleegkundigen.
Ambitieuze verpleegkundigen vertrekken door gebrek
aan ontwikkelmogelijkheden. Terwijl zij juist een
belangrijke rol kunnen spelen bij het verbeteren en
verder ontwikkelen van de praktijk.
Waarom een professionele master Critical Care?

In het werkveld van de zorg zit veel beweging. Er zijn nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van medicatie of behandelmethodes, maar
deze ontwikkelingen leiden nog tot weinig vakinhoudelijke doorgroeimogelijkheden voor verpleegkundigen. En verpleegkundigen die een
wetenschappelijke masterstudie volgen, vervullen daarna vaak
management- of onderzoekstaken en verlaten daarmee de directe
patiëntenzorg.
Deze professionele masteropleiding is gericht op beroepsgerichte
verdieping en combineert vakinhoud met wetenschappelijke kennis. Het
geeft verpleegkundigen in de acute en intensieve zorg een breder
arsenaal aan vaardigheden en wetenschappelijke kennis ten behoeve van
de kwaliteit van zorg, terwijl ze aan het bed staan.

Programma

Deze duale master duurt anderhalf jaar en binnen het programma komen
Evidence Based Practice, het verdiepen van kennis in klinisch handelen en
het initiëren van innovaties in de praktijk aan bod. Het programma sluit af
met een masterthesis op basis van een vraagstuk uit de eigen praktijk. De
master biedt twee uitstroomprofielen:
• Intensive Care
• Acute Cardiologie

Voor wie?
• hbo-verpleegkundigen zijn direct toelaatbaar of na een schakelprogramma;
• hbo-verpleegkundigen die al zijn opgeleid tot IC/CCU verpleegkundige
kunnen deelnemen met vrijstellingen.
Kijk voor alle toelatingseisen op de website hva.nl/mcc.

Een MCC-verpleegkundige op de werkvloer
MCC-verpleegkundigen kunnen als aandachtsvelders, werkgroepleiders en
seniorverpleegkundigen van grote meerwaarde zijn voor de
interprofessionele teams op de Intensive Care en CCU.
• ze zijn bekend met de actuele thema’s en ontwikkelingen in het vakgebied;
• ze onderbouwen het handelen door literatuur- en praktijkonderzoek;
• hebben een voortrekkersrol in het organiseren van journal clubs en
refereerbijeenkomsten en leveren een bijdrage aan congressen;
• ze kunnen ingezet worden als kartrekker in het meten van
kwaliteit en integreren hierbij de metingen van (verpleegkundige)
kwaliteitsindicatoren in de zorgverlening. Ze zorgen voor dataverzameling,
analyse en terugkoppeling van de uitkomsten naar de dagelijkse praktijk.

Voorwaarden leer-werkplek
• de werkbegeleider(s) van de IC-afdeling of CCU-HCK hebben de
werkbegeleiderscursus master Critical Care gevolgd (of gaan dit doen
binnen een half jaar nadat de verpleegkundige met deze master is
gestart);
• de student en de afdeling hebben een concept onderzoeksvraag
besproken voor aanvang van de opleiding;
• de afdeling is een CZO-geaccrediteerde leer-werkplek op niveau 2-3
intensive care.

Student aan het woord
Monique Groot
Alumnus master Critical Care
"Bij het AMC was ik al bezig met kwaliteit op de
afdeling en ik wilde graag de IC-opleiding doen. Deze
master combineert beide en leert me kritisch naar de
praktijk te kijken. Op de werkvloer loop ik zelf, of mijn
collega's, regelmatig tegen dingen aan die ik zou
willen onderzoeken: waarom doen we dit zo?
Uiteindelijk willen we samen de beste zorg voor de
patiënt. Met deze master kan ik werkelijk dat
onderzoek gaan doen, de literatuur ervan zoeken en
beoordelen. Verpleegkundig-gespecialiseerd handelen,
daar is nog zoveel te behalen."

Contact
Meer weten over deze master? Of interesse in een
samenwerkingsovereenkomst? Neem contact op met
Marjolein Snaterse, programmacoördinator master
Critical Care.
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