
Thema’s en voorbeelden opdrachten 

 

Thema’s voor opdrachten:  

 Breng zorgpad van speciale patiëntgroep in kaart en onderzoek hiaten, succesfactoren, risico’s, 

knelpunten. Maak verbeterplan of geef overzicht van verbeterpunten 

 Onderzoek de overdracht bij transmurale zorg en stel verbeterplan op voor (digitale) overdracht 

waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden 

 Maak een implementatieplan voor overgang van CVA-patiënten naar (verpleeg)huis waarbij 

onderzochte obstakels via verbeterplan worden weggenomen  

 Laat op basis van onderzoek binnen ziekenhuis en revalidatie-organisatie zien hoe 

revalidatietraject van patiënten verloopt en maakt een verbeterplan voor een soepele 

voorbereiding van de patiënt op een revalidatietraject  

 Breng doelen, werkwijze, visies van andere afdelingen/teams binnen andere sectoren in kaart en 

onderzoek verschillen en overeenkomsten 

 Neem een team in sector A mee in passend benaderingsplan voor patiënten/cliënten uit sector B 

(bijv. patiënt met verstandelijke handicap die in het ziekenhuis ligt)  

 Verdiepend onderzoek naar specifieke onderwerpen als:  

o bejegening 

o communicatie 

o overdracht van intra- naar extramuraal aanbod voor bepaalde patiëntgroep,  

o omgaan met eigen regie cliënt 

o positieve gezondheid 

o verpleegkundig leiderschap 

o inzet technologie 

o nazorg 

o IC zorg/Acuut Complexe Zorg 

o palliatieve zorg 

o persoonsgericht zorg 

o omgaan met diagnose/adaptieve opgaven 

o onderzoek naar wat wil de cliënt 

o (uitvoering) behandelplannen 

o verpleegprobleem (bijv. vallen, angst): onderzoek transmurale zorg mbt valpreventie en 

adviseer over valpreventie bij extramurale overplaatsing  

 

Voorbeelden van opdrachten 

 
1. Onderzoek in de bestaande keten: Je brengt de keten rondom een specifieke doelgroep / 

patiëntprobleem in kaart; je onderzoekt succesfactoren, risico’s en knelpunten; je brengt advies 

uit ter verbetering. 

2. Hoe kunnen medewerkers van bijvoorbeeld afdeling chirurgie en revalidatie op de meest 

efficiënte en effectieve wijze geïnformeerd worden over de doelen, werkwijzen en 

behandelingen van de afdelingen?  

3. Ga aan de hand (van voorgaande onderzoeken) een instrument ontwikkelen waarbij de 

overdracht vanuit de acute fase naar de revalidatiefase ten goede komt van de kwaliteit voor de 



cliënt. Ontwikkel het instrument en ga daarna feedback vragen over de werkbaarheid bij beide 

afdelingen. 

4. Stel op basis van de kritische beschouwing over verbetering van de kwaliteit van zorg adviezen 

op voor de verpleegkundige overdracht bij een extramurale overplaatsing. Hoe kunnen de 

adviezen geïmplementeerd worden en wat kunnen de betrokken organisatie hierin van elkaar 

leren? 

5. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen op afdeling A en B C met betrekking tot een 

zelfgekozen aspect binnen de IC zorg? Bijvoorbeeld, communicatie, bejegening, omgang familie. 

6. Wat zou helpend zijn om een zorgvrager van jouw eigen stageplek persoonsgerichte zorg te 

verlenen op de stageplek in die behoort tot de zorgketen?  

7. Op welke wijze wordt de (multidisciplinaire) zorg, over de grenzen van de stageafdeling (of team) 

een, in de keten georganiseerd? 

8. Hoe verloopt de overdracht van de oncologische patiënt/cliënt vanuit het ziekenhuis naar huis en 

vice versa? Wat zijn de positieve punten en wat zijn de ontwikkelpunten van de overdracht? 

9. Wat is de huidige werkwijze van medewerkers ten aanzien van handhygiëne, persoonlijke 

hygiëne of infectiepreventie? Op welke wijze zou dit geoptimaliseerd kunnen worden voor de 

verschillende afdelingen?  

 


