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MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag-/midden 
complexe zorgvraag (KERN) 
 
➢ Versie 
definitief, © maart 2022 
 
➢ Specificaties en beperkingen 
Het betreft het verlenen van zorg aan een kind met een interne aandoening in de volgende context: 
● Interne aandoening zonder co morbiditeit en waarbij de vitale functies niet bedreigd zijn 
● Onder interne aandoeningen vallen alle chronische en acute aandoeningen die ‘niet snijdend’ 

behandeld worden 
● Kind (0-18 jaar) 
● Ouders/gezin rondom het kind 
● Intra- en extramurale setting 

 
De activiteit omvat: 
● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens specifiek gericht 

op het kind met een intern gezondheidsprobleem 
● Het afnemen van een (hetero)anamnese specifiek gericht op het kind met een intern 

gezondheidsprobleem 
● Methodisch observeren, meten en beredeneren/interpreteren van de vitale functies van het kind en op 

basis daarvan handelen 
● Voorlichting geven aan kind en gezin met betrekking tot het ziektebeeld 
● Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de kinderverpleegkundige zorg aan een kind o.b.v. 

ontwikkelings- en gezinsgerichte zorg 
● Overdragen/Indiceren van zorg en samenwerken met collega’s binnen het intra- en multidisciplinaire 

netwerk 
 

Voorwaardelijkheden: 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-KIN-1 is toevertrouwd. Deze EPA bouwt voort op de activiteiten 
daarin omschreven. 
 
➢ CanMEDS 

☒ Vakinhoudelijk handelen 
☒ Communicatie 
☒ Samenwerking 
☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 
☒ Leiderschap 
☒ Professionaliteit 

 
➢ Kennis (zie voor uitwerking onderaan deze EPA) 
● Pathologie van interne aandoeningen bij een kind van 0-18 jaar 
● Specifieke verpleegkundige zorg van interne aandoeningen bij een kind van 0-18 jaar 
● Farmacologie gericht op interne aandoeningen 
● Integrale kindzorg en gezinsgerichte zorg specifiek gericht op interne zorgvraag 
● Wet- en regelgeving rondom indicatiestelling (zoals Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, 

Jeugdwet, Persoonsgebonden budget en Wet maatschappelijke ondersteuning) 
 

➢ Vaardigheden en gedrag 
Vaardigheden: 
● Handelen volgens geldende protocollen/richtlijnen 
● Opname en/of overname van het kind en de ouders en het verzamelen van gegevens 
● Maken van een zorgplan in samenspraak met kind en gezin 
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● Afstemmen van communicatie met het kind en ouders, rekening houdend met de ontwikkelings- en 
leeftijdsfase van het  kind 

● Informeren en begeleiden van kind, ouders en gezin tijdens het ziekteproces 
● Methodisch observeren, analyseren en beredeneren van de zorgsituatie. Op basis van klinisch redeneren 

prioriteiten stellen en hiernaar handelen 
● Anticiperen op mogelijke veranderingen in de vitale functies 
● Voorkomen, herkennen van en anticiperen op complicaties tgv de ziekte of behandeling 
● Toepassen van de principes en benaderingswijze van ontwikkelingsgerichte- en gezinsgerichte zorg 
● Klaarmaken en toedienen van medicatie en infusie 
● Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen 
● Anticiperen op de sociale situatie van kind en gezin en op mogelijke veranderingen hierin 
● Organiseren en coördineren van de uitvoerende zorg 
● Interprofessioneel communiceren, samenwerken en zorg afstemmen 
● Evalueren en bijstellen van de verpleegkundige zorg 
● Afronden van en/of overdragen van zorg intra- en extramuraal 
 
Gedrag: 
● Laat voorbeeldgedrag zien  
● Toont empathie   
● Kan reflecteren op eigen handelen in de specifieke zorgsituatie   
● Kent de eigen verantwoordelijkheid als gespecialiseerd verpleegkundige en de grenzen hiervan  
● Staat open voor feedback  
● Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp   
● Werkt nauwkeurig 
 
➢ 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 deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden. 
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Uitwerking van ‘Kennis’ van KIN-3 
 
Algemeen 
● Integrale zorg voor het chronisch zieke kind 
● Voeding, vocht- en elektrolytenhuishouding bij interne problematiek 
● Vitale functie bewaking en basis ECG 

 
Pathofysiologie, oorzaak, symptomen, gevolgen, diagnostiek, farmacologie, medisch beleid en 
verpleegkundig handelen bij: 
● Respiratoir systeem, o.a.: bovenste en onderste luchtweg infectie (zoals laryngitis, kinkhoest, 

epiglottitis, bronchiolitis, pneumonie, astma, tbc) 
● Circulatoir systeem, o.a.: Aangeboren en verworven hartafwijkingen 
● Neurologisch systeem, o.a.: epilepsie, koortsconvulsies, encephalopatie, migraine, neuromusculaire 

ziekten, 
● Gastro-intestinaal systeem, o.a.: (chronische) maag-darmaandoeningen, adipositas/obesitas, diabetes 

mellitus 
● Urologisch systeem, o.a.: nierziekten 
● Endocrinologisch systeem, o.a.: endocrinologische aandoeningen 
● Immuunsysteem, o.a.: immuunstoornissen, afweerstoornissen, allergieën 
● Bloed, o.a.: anemie, stoornissen hemostase 
● Vocht en electrolyten, o.a.: electrolystoornissen en metabole stoornissen 


