LZ-FO-5 Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of kind met een hematooncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling (SPECIFIEK)
➢ Versie
Definitief© april 2022
➢ Specificaties en beperkingen
Specificaties:
Dit is een specifieke EPA.
In de context van de volwassen oncologie:
Deze EPA betreft het zorgdragen voor de hemato-oncologische zorgvrager die een hooggespecialiseerde
behandeling ondergaat in een HOVON- level A, B of C-sct behandelcentrum met JACIE-accreditatie.
In de context van kinderoncologie:
Deze specifieke EPA behandelt het zorgdragen voor het kind met een hemato-oncologische aandoening die
een hooggespecialiseerde behandeling ondergaat in een behandelcentrum met JACIE-accreditatie.

De activiteit omvat:
● Opstellen, uitvoeren en evalueren van verpleegplan met behulp van klinisch redeneren
● Zorgdragen voor en begeleiden van zorgvrager voor, tijdens en na een stamceltransplantatie
● Werken met trials, fase I, II en III
● Observeren, coördineren, uitvoeren en begeleiden van gespecialiseerde en/of experimentele
stamceltransplantatie of gentherapie
● Verlenen van zorg in situaties waarbij het risico op complicaties hoog is door de behandeling,
voortschrijding van het ziekteproces en/of comorbiditeit
● Voorkomen en beperken van complicaties, signaleren van complicaties en interveniëren op signalen van
potentiële complicaties
● Vaststellen en bespreken van acute, chronische en late toxiciteit van hemato-oncologische
behandelingen
● Inbrengen van gespecialiseerde verpleegkundige hemato-oncologische expertise: kennis overdragen,
advies en instructie geven, begeleiden van collega’s en bijdragen aan ethische besluitvorming
Beperkingen voor de volwassen oncologieverpleegkundige:
Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan een zorgvrager jonger dan 18 jaar. Die behoort toe aan de
kinderverpleegkundige.
➢ CanMEDS
☒ Vakinhoudelijk handelen

☐ Maatschappelijk handelen

☒ Communicatie

☐ Leiderschap

☒ Samenwerking

☐ Professionaliteit

☒ Kennis en wetenschap
➢ Kennis
● HOVON-echelonering of JACIE
● Pathologie en behandelmogelijkheden van hemato-oncologische en benigne aandoeningen,
hematopoëse (waaronder o.a. stamceltransplantatie en/of gentherapie)
● Verpleegkundige interventies gerelateerd aan de behandeling
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Bloedtransfusiegeneeskunde en hieraan gekoppeld verpleegkundig handelen:
zoals Bloedgroepverandering tgv Tx, ondergrens van transfunderen, antistof tegen bloed(remmers) en
bestraalde bloedproducten
Risico’s, complicaties en late effecten vanwege intensiviteit vann de behandeling (korte en lange termijn
), zoals Graft-versus-host, bijhorende infectierisico, stollingsproblematiek
Hygiëne en infectiepreventie bij immuun gecompromitteerde patiënten, zoals toepassen van
omgekeerde isolatie, monitoren i.p.v. meten vanwege snel omslagpunt
Leeftijdsspecifieke zorg, gericht op conditionering

Werken met trials, fase I, II en III
Kennis van het netwerk en hematologische ketenzorg

➢ Vaardigheden en gedrag
Vaardigheden:
● Begeleiden van de zorgvrager en naasten bij intensieve behandeling en geïsoleerde verpleging
● Verpleegkundig leiderschap tonen op gebied van innovatie, kwaliteit, coördinatie van hematooncologische zorg en begeleiden van het team
Gedrag:
● Toont een open houding, is toegankelijk, gericht op het welbevinden en afgestemd op het vermogen
van de zorgvrager en diens naasten
● Sluit aan bij de situatie van de individuele zorgvrager
● Ziet en plaatst de zorgvrager in het gehele zorg- en ziekteproces
● Is alert op ethische dilemma’s en maakt deze bespreekbaar
● Is alert op risico’s, complicaties en late effecten
● Fungeert als rolmodel
➢ 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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