LZ-DIA-5 Zorgdragen voor de zorgvrager met nierfalen op de nierfalenpolikliniek en de
transplantatiepolikliniek (SPECIFIEK)
➢ Versie
Definitief © april 2022
➢ Specificaties en beperkingen
Dit is een specifieke EPA.
Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan zorgvragers jonger dan 18 jaar.
De activiteit omvat:
● Voorbereiding en voorlichting tijdens nierfalen spreekuur over de nierfunctievervangende behandeling:
HD, PD, Transplantatie of Conservatieve behandeling.
● Ondersteunen bij besluitvorming over de keuze voor (de vorm van) nierfunctievervangende therapie
met behulp van shared decision making.
● Met behulp van klinisch redeneren voorlichting geven en opstellen van een verpleegplan voor de
patiënt met nierfalen stadium 4 en 5.
● Voorbereiden op, voorlichten en instrueren bij, verifiëren of informatie begrepen is, uitvoeren van,
begeleiden en nazorg bieden bij voorbereidingsprotocol transplantatie (activiteit vindt plaats op de
transplantatie poli)
● Organiseren, coördineren en uitvoeren van het voorbereidingsprotocol
● Instructie en begeleiding bieden bij aanpassing en continuering van leefstijl- en voedingsvoorschriften
● Psychosociale zorg bieden bij het kiezen van een behandeling, rekening houden met de emoties en
angst ten aanzien van de toekomst van een nierfunctievervangende behandeling
● Organiseren en coördineren van ambulante en (poli)klinische dialysezorg, de voor– en nadelen
bespreken van extramurale dialyse zorg en thuisdialyse
● Omgaan met en bespreken van ethische dilemma’s
● Overdragen van zorg aan collega’s in de instelling en binnen het netwerk
● Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige nefrologische expertise in het multidisciplinair team en
kennis overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s
Voorwaardelijkheden:
Deze EPA kan worden afgerond wanneer de LZ-DIA 1, DIA-2 en DIA-3 zijn toevertrouwd.
➢ CanMEDS

☐ Vakinhoudelijk handelen

☐ Maatschappelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Leiderschap

☒ Samenwerking

☒ Professionaliteit

☐ Kennis en wetenschap
➢ Kennis
● Anatomie, fysiologie en pathologie van het nierstelsel
● Klinisch redeneren/fysiologie van de orgaansystemen
● Verschillende vormen van nierfunctievervangende behandelingen
● Transplantatie
● Psychologische en psychosociale effecten van dialyse, de keuze voor een conservatieve behandeling en
van transplantatie als nierfunctievervangende therapie
● Ethiek in relatie tot begeleiding en ondersteuning bij transplantaatfalen, palliatieve zorg.
● Copingstrategieën in relatie tot nierfunctievervangende behandeling
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➢ Vaardigheden en gedrag
Vaardigheden:
● Afstemmen van communicatie op de behoefte en het niveau van de zogvrager en naasten
● Geven van voorlichting en instructie passend bij de gezondheidsvaardigheden van de zorgvrager en
naasten
● Toepassen van motiverende gespreksvoering
● Omgaan met coping bij nierfunctievervangende behandeling
● Teach back methode toepassen
● Toepassen van shared decision making
● Organiseren en coördineren van voorlichtingsgesprekken die een compleet beeld van de mogelijkheden
geven
● Tonen van verpleegkundig leiderschap op gebied van innovatie, kwaliteit, coördinatie van zorg,
kennisoverdracht en begeleiding van het team
Gedrag:
● Uit zich duidelijk en gericht in communicatie en maakt gebruik van communicatietechnieken
● Betrekt de zorgvrager met nierfalen bij besluiten en keuzes
● Toont betrokkenheid en empathie
● Gebruikt kennis en kunde t.a.v. bevorderen van zelfmanagement van patiënt
● Toont zelfvertrouwen in eigen professionaliteit
● Gebruikt die rol als kwaliteitsbevorderaar
➢ 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 voor deze EPA bekwaam verklaard kan worden op supervisieniveau 4.
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