LZ-DIA-4 Zorgdragen voor de acute hemodialyse zorgvrager (KERN)
➢ Versie
Definitief © april 2022
➢ Specificaties en beperkingen
De activiteit omvat:
● Afnemen van een (hetero)anamnese specifiek gericht op acuut nierfalen en acute hemodialyse
● Monitoren van vitale functies, signaleren van symptomen
● Informeren, instrueren en begeleiden bij diagnostisch onderzoek
● Met behulp van klinisch redeneren een verpleegplan opstellen, uitvoeren en evalueren
● Uitvoeren van acute hemodialyse gericht op voorkomen of verergeren van schade als gevolg van
aandoening
● Bewaken van vitale functies, observeren van acute dialyse zorgvrager en signaleren van risico’s
● Begeleiden en instrueren van de zorgvrager en netwerk gericht op oorzaken en gevolgen van de
aandoening
● Zorg inrichten op basis van functioneren op somatisch, psychisch, maatschappelijk en spiritueel gebied
● Samenwerken in multidisciplinair team in acute en/of levensbedreigende situatie
● Overdragen van zorg aan collega’s in de instelling en binnen het netwerk
● Organiseren en coördineren van acute dialysezorg
Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige nefrologische expertise in het multidisciplinair team: kennis
overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s
Voorwaardelijkheden:
Deze EPA kan worden afgerond wanneer de LZ-DIA-1 en LZ-DIA-2 zijn toevertrouwd.
➢ CanMEDS
☒ Vakinhoudelijk handelen

☐ Maatschappelijk handelen

☒ Communicatie

☐ Leiderschap

☒ Samenwerking

☐ Professionaliteit

☒ Kennis en wetenschap
➢ Kennis
● Pathologie bij acute nierinsufficiëntie en acute hemodialyse, gericht op prerenaal, renaal, postrenale
oorzaken en de gevolgen in de acute fase
● Variaties in dialysebehandeling, bijv. geplande eerste dialyse versus een acute (niet geplande) dialyse
● Normaalwaarden en afwijkende waarden van vitale functies, relevante labwaarden
● Somatisch gerichte interventies bij acute en/of levensbedreigende situaties
● Kennis over de verpleegkundige regisseursrol in acute situaties
● Psychologie acute hemodialyse zorgvrager; onzekerheid voor zorgvrager m.b.t. de toekomst en impact van
de geplande eerste dialyse
● Richtlijnen en zorg-/behandelprotocollen, hygiëne en infectiepreventie
➢ Vaardigheden en gedrag
Vaardigheden:
● Uitvoeren en interpreteren van meetresultaten
● Multidisciplinair samenwerken in de acute fase
● Handelend optreden in acute situaties
● Direct, accuraat en doelgericht communiceren; motiverende gespreksvoering
● Omgaan met ethische dilemma’s
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●

Verpleegkundig leiderschap op gebied van innovatie, kwaliteit (EBP), coördinatie van zorg; inspireren en
coachen van het team

Gedrag:
● Anticipeert op en werkt actiegericht in acute situatie
● Is alert op risico’s en complicaties
● Is stressbestendig
● Is alert op ethische dilemma’s en maakt deze bespreekbaar
➢ Toetsinstrumenten
Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden verschillende toetsinstrumenten
gebruikt conform landelijke richtlijnen en zoals uitgewerkt in regionale en/of lokale afspraken.
➢ Fase en niveau
De verwachting is dat de student de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.
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