HOE KAN IK WONDVERPLEEGKUNDIGE WORDEN?
De opleiding is onder verdeeld in 2 niveau’s:

Enkele opleidingen

De opleiding tot verpleegkundige volgen
De duur van de de voltijdopleiding verpleegkunde is normaal gesproken 4 jaar.

Verpleegkundige (niv.4/5)
Verpleegkundig specialist

Hanzehogeschool
Groningen (Academie
voor Verpleegkunde)
Hogeschool van
Amsterdam
Hogeschool Rotterdam

Als je de opleiding verpleegkunde hebt afgerond
(je bent nu verpleegkundige art. 3 wet BIG), is er
een groot aantal vervolgopleidingen, waarmee je
gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig
specialist kunt worden.

Hogeschool Leiden
NTI
ROC Eindhoven
Rijnland ziekenhuis
GGZ Drenthe
LOI
Sint Franciscus Gasthuis
Uiteraard zijn er meer opleidingen
tot verpleegkundige. Google:

opleidingen verpleegkundige

Kijk ook eens op:

De titel verpleegkundige
specialist werd in 2009
ingevoerd en is wettelijk
erkend, kijk op de website
voor meer info.
4 verpleegkundigen
specialismes:
• preventieve zorg (voorkomen)
• acute zorg (behandelen)
• intensieve zorg (behandelen
en begeleiden
• chronische zorg (begeleiden
en ondersteunen)
Deze nieuwe beroepsgroep
neemt taken van artsen over.
Door de groeiende vraag
naar medische zorg hebben
artsen steeds minder tijd voor
patiënten.

Verpleegkundig specialisten staan met één
been in de verpleegkundige en met een ander
been in de medische wereld. Naast de vier
taken van een verpleegkundige (het bevorderen van gezondheid, het voorkomen van
ziekten, het herstellen van gezondheid en het
verlichten van het lijden) richt een verpleegkundig specialist zich op de ziekte zelf,
binnen haar eigen deskundigheidsgebied.
Een verpleegkundig specialist heeft een
behandelrelatie met patiënten, is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die zij
daarbinnen verricht en legt indien nodig
verantwoording af aan collega’s, artsen en
leidinggevenden.

Opleiding
Master Advanced Nursing Practice
(MANP)-opleidingen (duur 2 jaar)

MBO (niveau 4) Duur van de opleiding:
4 jaar (2 jaar verkorte opleiding).
HBO (niveau 5) Wil je op dit niveau werken
volg dan de hbo opleiding verpleegkunde. Deze
kan in o.a. in voltijd of deeltijd worden gedaan.

Diverse specialistische vervolgopleidingen
die je kunt volgen.
Voorbeelden zijn:
• Ambulance verpleegkundige
• Intensive Care verpleegkundige
• Kinderverpleegkundige
• Neurologie
• Spoedeisende hulp
etc.
Maar ook:
• Brandwondenverpleegkundige
• Decubitusverpleegkundige
• Wondverpleegkundige
etc.
Deze titels worden door het ziekenhuis aangesteld,
maar zijn geen wettelijk erkende titels. Hier zijn dan
ook geen wettelijk erkende opleidingen voor.

Je bent dan een

gepecialiseerd verpleegkundige

Carrieretijger
Verpleegkundigspecialismen
Wikipedia

Verpleegkundig specialist wondzorg

Verpleegkundig specialisten worden geregistreerd in de wet BIG in artikel 14
(wanneer je niet geregistreerd staat mag zich geen verpleegkundig specialist
noemen. De belangrijkste eis om te kunnen worden ingeschreven is een
verklaring dat met goed gevolg een door de Registratiecommissie
Specialisme Verpleegkunde erkende masteropleiding is doorlopen.

Wat leer je o.a. op de verpleegkundig opleiding?
Je leert injecteren, een infuus inbrengen en
hechtingen verwijderen. Je verleent uiteraard basis
zorg zoals voeding geven, maar ook de specifieke
zorg die nodig is na een operatie.
Ook het begeleiden van mensen met een
psychische aandoening is iets wat je leert.

Verpleegkundige op HBO-niveau
Bij verpleegkunde op HBO-niveau komt veel meer
kijken. Het voeren van hulpverlenende gesprekken en
het begeleiden van mensen met gedragsstoornissen
hoort ook bij dit beroep. Hbo-verpleegkundigen
worden vooral ingezet in situaties waar de zorg
complex is of als er veel partijen bij de zorg betrokken
zijn. Je moet in staat zijn zorg rond zorgvrager
op effectieve en efficiënte wijze te coördineren.
Daarnaast is het ook belangrijk dat je overzicht houdt
en andere betrokkenen te coachen. Goed kunnen
samenwerken is dus van belang. Tevens kun je een
bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg aan
zorgvragers

Wat is het verschil tussen een MBO en HBO
verpleegkundige?
Het verschil tussen de MBO- en HBO-verpleegkundige
is o.a. dat je als MBO’er meer op de praktijk gericht
bent? Je werkt meer op basis van standaarden dan
een HBO-verpleegkundige en kan minder wetenschap
pelijke kennis toepassen.

Waar kun je terechtkomen?
Je wordt opgeleid om in alle branches van de zorg te
kunnen werken. Je kunt bijvoorbeeld terecht komen in:
• een ziekenhuis;
• een verpleeghuis;
• de psychiatrie;
• thuiszorg;
• kleinschalige woonvormen. (Bijvoorbeeld bij
verstandelijk gehandicapten, die je veiligheid en
begeleiding biedt in het dagelijks leven).
www.startwondverzorging.nl
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