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%HJLQVLWXDWLH�
�
�
De doelgroep voor het vak medische wetenschappen is heterogeen omdat deze bestaat uit leerlingen 
met een uiteenlopende vooropleiding (B.S.O.,verzorging, T.S.O., verpleegaspirant ). Sommigen 
hebben reeds kennis van anatomie en fysiologie uit hun vooropleiding. 
Omwille van deze diversiteit en het typisch medische jargon gaan we er van uit dat er geen 
voorkennis is.�
�
�

$OJHPHQH�GRHOVWHOOLQJHQ�
�
&RQFHSW�
 
Medische wetenschappen heeft als hoofddoel kennis aan te bieden die de basis vormt van het 
verpleegkundig handelen. 
 
We vertrekken vanuit de kennis van het gezonde lichaam via anatomie en fysiologie. Dit vormt de 
basis voor het bestuderen van het zieke lichaam, fysiek en psychisch. De toepassing van deze kennis 
wordt geconcretiseerd in de vakken Ziekenhuisverpleegkunde en Psychiatrische Verpleegkunde. In de 
praktijk vindt dit zijn terugkoppeling in het verpleegkundig handelen. 
Het einddoel is dat de leerling zich bewust is van zijn aandeel in het proces van ziek naar gezond. 
 
 
9DNNHQLQWHJUDWLH�
 
Vakkenintegratie met Ziekenhuisverpleegkunde, Psychiatrische Verpleegkunde en Praktijk is hier 
onontbeerlijk.  
 
Medische Wetenschappen vormt de basis, de cognitie. De vaardigheden van het verpleegkundig 
handelen worden aangeleerd in Ziekenhuisverpleegkunde en Psychiatrische Verpleegkunde. En 
tenslotte komen we in de Praktijk tot het toepassen van de kennis en vaardigheden, namelijk het 
benaderen en verplegen van patiënten.  Schematisch stellen we dit zo voor : 
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$OJHPHQH�GRHOVWHOOLQJHQ�
 
In een eerste fase maken de leerlingen kennis met de anatomie en fysiologie van het gezonde lichaam. 
In een tweede fase verdiepen ze zich in een aantal aspecten van het zieke lichaam : symptomatologie, 
onderzoeks- en behandelingsmethoden en de pathologie. 
Symptomen beschouwen wij als belangrijke signalen van de mens. Het beheersen van de kennis 
hierover bevordert een gerichtere observatie van de mens-patiënt. Deze symptomen kunnen 
alarmsignalen zijn, wanneer het gaat om levensbedreigende situaties. Kennis hiervan stelt de 
leerlingen in staat tot een gericht handelen in acute situaties. 
Aangezien van elke verpleegkundige een voldoende beheersing van deze cognitie geëist wordt, zijn 
de leerinhouden van medische wetenschappen een essentieel onderdeel van de verpleegkundige 
opleiding. 
 
.HQQHQ 
• De leerling heeft inzicht in het gezond functioneren van de mens. 
• De leerling heeft kennis en inzicht in de ligging, bouw en functie van de verschillende organen en 

stelsels in het menselijk lichaam. 
• De verworven kennis van het gezonde lichaam zal in de volgende studiejaren een grote hulp zijn 

bij het verwerven van kennis en inzicht m.b.t. de pathologie. 
• De leerling  moet voldoende basiskennis verwerven van anatomie en fysiologie om de werking en 

disfunctie van het lichaam en zijn onderdelen te begrijpen en te kunnen toepassen in verdere 
studies. 

• Hij behoudt voldoende kennis van de geleerde stof in het geheugen om deze toepassing mogelijk 
te maken. 

• Voor elk stelsel betekent dit : de essentie van anatomische bouw van het stelsel en de voor de 
functie bepalende onderdelen kennen. 
− De essentie van fysiologische werking en het belang ervan voor het lichaam. 
− De interactie van verschillende systemen nodig voor het voortbestaan. 
− De voornaamste afwijkingen die aanleiding geven tot pathologie. 

• De leerling moet de medische terminologie kennen. 
�

.XQQHQ�
• Observeren van de symptomen en deze rapporteren aan de behandelende arts. 
• Hanteren van alarmsignalen in de beroepspraktijk. 
• Patiënten inlichten en begeleiden tijdens onderzoeken en behandelingen. 
• Literatuur raadplegen ter ondersteuning van eigen kennis. 

 
=LMQ 
• Zich bewust zijn van de noodzaak van de medische wetenschappen als basis van de 

verpleegaspecten. 
• Bereid zijn om correct om te gaan met de observaties. 
• Zich bewust zijn van de draagwijdte van de symptomatologie als alarmsignaal. 
• Zich bewust zijn van het eigen functioneren binnen het multi-disciplinair team. 
• Zich deskundig durven opstellen ten opzichte van de patiënt.  
• Weetgierig zijn. 
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0LQLPDOH�PDWHULsOH�YHUHLVWHQ�
�
�
,QIUDVWUXFWXXU�
�
• Klaslokaal met voldoende ruimte om de benodigdheden en modellen ten toon te stellen. 
• Aanwezigheid van bord en audiovisueel materiaal. 
�
%HQRGLJGKHGHQ�
�
• Wandplaten met afbeeldingen van anatomie en fysiologie. 
• Skeletten, drie dimensionele modellen van lichaamsonderdelen. 
• Illustraties, dia's, foto's, van pathologieën. 
• Afbeeldingen of voorbeelden van radiologische opnames. 
• Video's van diverse onderzoeks- en behandelingsmethoden, van anatomische structuren  en 

fysiologische werkingsmechanismen. 
�
�
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 � � � �� $QDWRPLH�HQ�I\VLRORJLH�
 

'RHOVWHOOLQJHQ� '� %�8� /HHULQKRXGHQ� 3HGDJRJ��GLGDFWLVFKH��:HQNHQ�HQ�PLGGHOHQ�
 � � $1$720,(�(1�)<6,2/2*,(�

�
0(',6&+(�=,(.7(/((5�
�
36<&+,$75,6&+(�=,(.7(/((5�
 

Vakkenintegratie: 
Algemene Verpleegkunde 
Ziekenhuisverpleegkunde 
Psychiatrische Verpleegkunde 
Klinisch Onderwijs 
 
Algemene wenken: 
De leraar kan gebruik maken van de volgende 
didactische werkvormen: 
• doceermethode 
• onderwijsleergesprek 
didactische hulpmiddelen: 
• bordtekeningen 
• transparanten 
• tekeningen en schema’s uit handboek 
• audio-visueel materiaal 
• cd-rom "body guard" 

 
 
.HQQHQ�
• Anatomische en fysiologische begrippen 

kennen en kunnen toepassen. 
• Kennis hebben van het "totale" lichaam. 
• Kennis van de opbouw van het lichaam 

van cel tot weefsel, van weefsel tot 
organen, van organen tot stelsels en van 
stelsels tot het menselijke lichaam. 

� �
�
�
%�
�
%�
�
%�

$1$720,(�(1�)<6,2/2*,(�
 
$QDWRPLVFKH�HQ�I\VLRORJLVFKH�EHJULSSHQ�
$OJHPHQH�EHVFKULMYLQJ�YDQ�KHW�PHQVHOLMN�OLFKDDP�
− Biologie van de cel. 

⋅ de cel: bouw, onderdelen, essentiële functies, genetisch 
materiaal. 

⋅ celdeling: mitose, meiose, geslachtsbepaling 
− Weefsels: indeling, functies 
− Stelsels: indeling 

 
• Histologische atlas 
• Electronenmicroscopische foto’s 
• Anatomische atlas 
• Cursus met duidelijke afbeeldingen, met ruimte 

voor lijst met moeilijke woorden. 
• Handboek 
• De leraar geeft opdracht om van elke leerinhoud 

steekkaarten te maken met tekening. 

.HQQHQ�NXQQHQ��
• Kennis van de skeletopbouw. 
• Beenderen kunnen beschrijven en 

situeren in het lichaam. 

� �
%�
%�
�

9RRUWEHZHJLQJVRUJDQHQ��
− Beenderstelsel: functies, soorten, gewrichten 
− Spierstelsel: bouw, functie, soorten, pezen 

• Skelet 
• Anatomische pop 
• Radiologische atlassen 
• Anatomische atlassen 
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'RHOVWHOOLQJHQ� '� %�8� /HHULQKRXGHQ� 3HGDJRJ��GLGDFWLVFKH��:HQNHQ�HQ�PLGGHOHQ�
• De onderlinge samenhang van de 

beenderen kennen  met de verschillende 
soorten gewrichten. 

• Kennis van de bouw en fysiologie van de 
dwarsgestreepte en gladde spieren, en de 
hartspier. 

%�
�
�
%�
�

• EMG-protocol 

• .HQQHQ�NXQQHQ��
• Kennis van de bouw en de ligging van de 

verschillende organen in het 
spijsverteringsstelsel. 

• Kennis van de fysiologische werking van 
deze spijsverteringsorganen 

� �
%�
�
�
%�

6SLMVYHUWHULQJVVWHOVHO�
− Mond en gebit 
− Keelholte 
− Slokdarm 
− Maag 
− Dunne darm 
− Dikke darm 
− Alvleesklier 
− Lever 
− Buikvlies 
− Fysiologie van het spijsverteringsstelsel 

• Radiologische foto’ s 
• Film en foto’ s van een gastroscopisch onderzoek 
• Anatomisch model 
• Anatomische atlas 

.HQQHQ�
• Kennis van ligging, bouw en functie van 

de luchtwegen en de longen. 
• Kennis van ademhalingsmechanisme en 

gasuitwisseling in de longen en in de 
cellen. 

• De luchtwegen en de longen beschrijven. 
• De functie van de luchtwegen, de thorax 

en de longen uitleggen. 
• De beginselen van de ademhaling en 

ademhalingsbewegingen uitleggen. 
• De principes van de gasuitwisseling in 

de longen en de cellen verklaren. 

� �
%�
�
%�
�
�
%�
%�
�
%�
�
%�
�

$GHPKDOLQJVVWHOVHO��
− Neusholte 
− Larynx 
− Trachea 
− Longen 
− Ademhalingsfysiologie 

• Radiologische atlassen 
• Anatomische atlas 
• Foto’ s en film van een bronchoscopisch onderzoek 

.HQQHQ�
• Kennis hebben van de ligging, de bouw 

en de werking van het hart. 
• Kennis hebben van de bouw, ligging en 

� �
%�
�
%�

%ORHGVRPORRS 
− Plasma 
− Bloedgroepen en antagonisme 
− Bouw en werking van bloedlichaampjes 

• Foto’ s van verschillende bloedelementen 
• Uitslagen van bloedonderzoeken 
• Anatomische atlassen 
• Radiologische atlassen 
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'RHOVWHOOLQJHQ� '� %�8� /HHULQKRXGHQ� 3HGDJRJ��GLGDFWLVFKH��:HQNHQ�HQ�PLGGHOHQ�
functie van de verschillende soorten 
bloedvaten in het menselijk lichaam. 

• De samenstelling en functie van het 
bloed kennen. 

• Het doel van de bloedsomloop 
verduidelijken. 

�
�
%�
�
�
%�

− Beenmerg 
− Hart 
− Grote en kleine bloedsomloop 
− Bloedvaten 
− Pathologie 
 

.HQQHQ�
• Kennis en inzicht in het lymfestelsel en 

de lymfeknopen. 
• Kennis hebben van de ligging, bouw en 

de functie van de milt. 
• Het reticulo-endoteliaal systeem situeren 

in het menselijk lichaam. 

� �
%�
�
%�
�
%�

/\PIHVWHOVHO�
− Bouw ( lymfevaten en lymfeknopen ) 
− Reticulo-endotheliaal systeem 
− Milt 
− Fysiologie van het lymfestelsel 
 

• Anatomische atlassen 
• Radiologische atlassen 

.HQQHQ�
• Kennis hebben van de menselijke 

voortplanting. 
• Kennis hebben van de samenstelling, de 

bouw, de ligging en functie van de 
mannelijke en vrouwelijke 
geslachtsorganen.. 

� �
%�
�
%�
�
�

9RRUWSODQWLQJVIXQFWLHV�
− Inwendige en uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen 
− Inwendige en uitwendige mannelijke geslachtsorganen 
− Geslachtshormonen 
− Zwangerschap 

• Radiologische atlassen 
• Anatomische atlassen 
• Anatomische modellen 

.HQQHQ�
• Inzicht hebben in de samenstelling en 

functie van het autonoom en willekeurig 
zenuwstelsel. 

• Het cerebrospinaal zenuwstelsel situeren 
in het lichaam. 

• De samenstelling van het cerebrospinaal 
zenuwstelsel uitleggen. 

• De ligging en functie van ruggemerg, 
verlengde merg, brug van Varol, kleine 
hersenen en grote hersenen beschrijven. 

• De hersenvliezen en het cerebrospinaal 
vocht beschrijven. 

� �
%�
�
�
%�
�
8�
�
8�
�
�
%�

=HQXZVWHOVHO�
− Bouw en werking van het centraal en perifeer zenuwstelsel 
− Werking van het autonome en willekeurige zenuwstelsel 

• EEG  
• EMG 
• Radiologische atlassen 
• Anatomische atlassen 

.HQQHQ�NXQQHQ� � �
%�

=LQWXLJHQ�� • Zintuiglijke waarnemingsoefeningen 
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'RHOVWHOOLQJHQ� '� %�8� /HHULQKRXGHQ� 3HGDJRJ��GLGDFWLVFKH��:HQNHQ�HQ�PLGGHOHQ�
• Kennis en inzicht in de bouw, ligging en 

functie van de zintuigen. 
• De anatomie en fysiologie van de huid 

uitleggen. 
• De anatomie en fysiologie van de smaak 

en de reuk beschrijven. 
• Een beschrijving geven van de oogbol en 

zijn beschermende delen en de 
oogspieren. 

• De optische functies, het eigenlijke zien 
en de fysiologie van de beschermende 
delen en de oogspieren weergeven. 

�
%�
�
%�
�
%�
�
�
%�
�
�

− De verschillende zintuigen en hun functie 
− De huid 
− Het zicht: bouw en werking 
− Gehoor: bouw en werking 

• Anatomische modellen 
• Radiologische atlassen 
• Anatomische atlassen 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Kennis en inzicht in de ligging, de bouw 

en de functie van de hormonale klieren. 
• De hypofyse, de schildklier, 

bijschildklier, de bijnieren, de 
alvleesklier en de gonaden situeren in 
het lichaam. 

• De hormonen van deze klieren noemen. 
• De beknopte werking van deze 

hormonen uitleggen. 

� �
%�
�
%�
�
�
%�
%�

+RUPRQDDO�VWHOVHO�
− Hormonen en werking 
− Pathologie 
− De schildklier 
− De bijnierschors/hypofyse 
− Het bijniermerg 
− De alvleesklier 
 
 
 

• Scintigrafieën (bv schildklierscan) 
• Anatomische atlassen 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Kennis en inzicht hebben betreffende de 

anatomie en fysiologie van de nieren en 
urinewegen. 

� �
%�

8ULQHVWHOVHO�
− Nieren: bouw, functie, pathologie 
− Urinewegen en blaas: bouw, functie, onderzoeken 
 
 
 

• Urine-onderzoeksresultaten 
• Foto’ s van elementen in urine 
• Radiologische atlassen 
• Anatomische atlassen 
• Cystoscopische beelden 
• Urinaire stenen 
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.HQQHQ�NXQQHQ�
• Zicht hebben op de normale genetische 

configuratie van een mens, op de 
normale regels van overerfbaarheid en 
de beïnvloedende factoren. 

• Inzicht hebben in de kenmerken en 
afwijkingen. 

• Zicht hebben op de benadering en 
behandeling van genetische afwijkingen. 

 
=LMQ�
• Zich bewust zijn dat de kennis van de 

genetica noodzakelijk is bij de 
begeleiding van patiënten en hun 
familie. 

� �
�
�
%�
�
�
�
%�
�
%�
�
�
�
%�

0(',6&+(�=,(.7(/((5�
�
*HQHWLFD�
− De normale genetische configuratie van de mens 
− Genetische terminologie 
− Genetische afwijkingen 
− Kadering van de genetica binnen andere medische disci-

plines 

 
 
• De leraar vertrekt van opdrachten in verband met 

genetische bepalingen  
• Dominant en recessief  
• X-gebonden en gebonden aan een 

lichaamschromosoom 
• Andere genetische afwijkingen 

• De leerling recente artikels laten opzoeken i.v.m. 
genetische bepalingen 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Zicht hebben op de invloed van 

verschillende binnen het ontstaan van 
een ziekte. 

• Het verpleegkundig handelen kunnen 
bijsturen op basis van kennis over 
etiologie. 

 
=LMQ�
Zich bewust zijn van hun invloed op 
etiologische factoren. 

� �
%�
�
�
%�
�
�
�
�
%�

(WLRORJLH�
− Overzicht van de verschillende etiologische factoren 
 

 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Het normale reactiemechanisme en 

helingsproces kennen. 
• De verschillende kenmerken van een 

� �
%�
�
%�
�

2QWVWHNLQJ�HQ�LQIHFWLH�
− Het normale reactiemechanisme van het menselijk lichaam 
− Het normale helingsproces 
− Infectieuze agentia 

• Vakoverschrijdend met Algemene 
verpleegkunde(beroepshygiëne) 

• Gebruik maken van eigen ervaringen i.v.m. 
ontstekingen en infecties 
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ontstekingsreactie verklaren. 

• Oorzaken, gevolgen en verwikkelingen 
van infecties benoemen. 

• De achtergrondenvan het aseptisch 
handelen kennen en de noodzaak van 
aseptisch handelen inzien. 

• Zicht hebben op de medicamenteuze 
benadering van ontstekingen en 
infecties. 

%�
�
%�
�
�
%��

− Aspecten: 
⋅ klinisch, diagnostisch, behandelend 

− Achtergrond van aseptisch handelen 
− Antibiotica, anti-virale middelen, anti-parasitaire middelen 

• Door het gebruik van dia’ s en illustraties beelden 
tonen van  

• Algemeen klinisch aspect van een infectie 
• Specifieke klinische manifestaties van een 

infectie o.a. abces, empyeem, flegmone 
• Voorbeelden van verschillende medicamenten 

tonen 
• Gebruik maken van een compendium om deze 

geneesmiddelen en hun gebruik te leren kennen 
.HQQHQ�NXQQHQ�
• Kennis hebben van het normale 

afweermechanisme van het menselijk 
lichaam. 

• Kennis hebben van de algemene 
pathologie van het immuunsysteem. 

• Immunologie kunnen plaatsen binnen de 
verschillende medische disciplines. 

• Zicht hebben op de medicamenteuze 
beïnvloeding van het immuunsysteem. 

� �
%�
�
%�
�
8�
�
%�

,PPXQRORJLH�
− Het normale immuunsysteem 
− Allergie, auto-immuunziekten, defect immuunsysteem 
− Medicatie binnen het immuunsysteem 

Video over “het menselijk lichaam” 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Kennis hebben van de verschillende 

kinderziekten, de oorzaken, het klinisch 
beeld, de onderzoeks- en 
behandelingsmethoden, en mogelijke 
verwikkelingen. 

• Uitleg verschaffen aan ouders rond de 
verschillende kinderziekten. 

• Preventiemaatregelen kennen en kunnen 
toepassen. 

• Zicht hebben op het geldende 
vaccinatieschema. 

� �
%�
�
�
�
%�
�
%�
�
%�
�

.LQGHU]LHNWHQ�
− De belangrijkste kinderziekten 
− Vaccinatieschema 

• Vakoverschrijdend met:Algemene Verpleegkunde 
(Moeder kindzorg) 

• Vertrekken vanuit eigen doorgemaakte 
kinderziekten verloop leren kennen  

• Vaccinatieschema vergelijken met dat van 
familieleden 

.HQQHQ�NXQQHQ 
• Kennis hebben van het ontstaan en de 

karakteristieke eigenschappen van 
oncologische processen. 

� �
%�
�
�

2QFRORJLH�
− Oncologische processen: 

⋅ anatomie en fysiologie  
⋅ klinische manifestatie 

• Vakoverschrijdend met Algemene verpleegkunde 
• Aan de hand van video-beelden en dias de 

processen verduidelijken 
 



 
 
16 LEERPLAN Ziekenhuis- en Pschiatrische Verpleegkunde 4de graad BSO TV Medische Wetenschappen Medische ziekteleer 

'RHOVWHOOLQJHQ� '� %�8� /HHULQKRXGHQ� 3HGDJRJ��GLGDFWLVFKH��:HQNHQ�HQ�PLGGHOHQ�
• Alarmsignalen herkennen. 
• Zicht hebben op de symptomen, 

diagnostiek en behandelingsmethoden. 
• De algemene kennis van oncologie 

toepassen op de verschillende stelsels. 
 

%�
%�
�
%�
�

− Diagnostische middelen 
− Behandelingsaspecten 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Zicht hebben op de discipline anesthesie. 
• De verschillende anesthesiemethoden 

kennen en kunnen duiden naar patiënten. 
• Zicht hebben op mogelijke 

verwikkelingen t.g.v. anesthesie en 
anesthesieproducten. 

• Kennis hebben van de achtergronden van 
anesthesie om zo te kunnen assisteren bij 
kleine toepassingen. 

� �
%�
%�
�
%�
�
�
8�

$QHVWKHVLH�
− Algemene basisprincipes en pijlers van de anesthesie 
− Anesthesiologische technieken en methoden 
− Toezicht op de patiênt 

• Vakoverschrijdend met Ziekenhuisverpleegkunde 
en Stages 

• Vertrekken van eigen ervaring en/of stage-
ervaring 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Zicht hebben op de postoperatieve 

herstelfase en verwikkelingen. 
• Postoperatieve signalen kunnen 

observeren en signaleren aan de 
geneesheer. 

• Het belang inzien van kennis rond de 
postoperatieve fase als achtergrond bij 
het handelen bij patiênten op een 
heelkundige afdeling. 

• Patiënten kunnen begeleiden in de 
postoperatieve fase. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
%�
�
%�
�
%�
�
�
�
%�

'H�SRVWRSHUDWLHYH�SDWLsQW�
− Postoperatieve herstelfase 
− Postoperatieve verwikkelingen 

• Vakoverschrijdend met Ziekenhuisverpleegkunde 
• Voorbeelden uit de praktijk nemen als vertrekpunt 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Zicht hebben op de pijngeleiding en de 

fysiologie van de pijnbeleving. 
• Eigen beleving rond pijn (h)erkennen. 
• De pijnbeleving van de patiënt kunnen 

kaderen. 
• Kennis hebben van 

� �
%�
�
%�
%�
�
%�

3LMQ�
− Definitie en bepaling van het begrip pijn 
− Anatomie en fysiologie van het pijngeleidingsstelsel 
− Beïnvloedende factoren 
− Pijnbehandeling 
− Analgetica 

• Vertrekken van eigen pijnervaring en 
verschillende gewaarwordingen rond pijn 

• Video-opname van “Het Ziekenhuis” 
• “Chirurgenwerk”e.a. 
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pijnbestrijdingsmiddelen en deze 
toepassen. 

• Kennis hebben van analgetica. 

�
%�

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Basisbegrippen met betrekking tot de 

inwendige en heelkundige ziekteleer 
kennen en kunnen toepassen. 

• De symptomen in verband brengen met 
een bepaalde orgaanpathologie. 

• Symptomen observeren en rapporteren 
aan de arts. 

• De principes van de verschillende 
onderzoeksmethoden beknopt uitleggen. 

• Inzien waarom een bepaald onderzoek 
dient te gebeuren. 

• Verschillende behandelingsvormen 
beknopt uitleggen. 

• Inzien waarom een bepaalde behandeling 
nodig is, essentieel voor een bepaald 
ziektebeeld. 

 
=LMQ�
• Bewust zijn dat de kennis van de 

ziekteleer een noodzakelijke basis is om 
patiëntgerichte verpleegkunde te 
beoefenen. 

� �
%�
�
�
%�
�
%�
�
%�
�
%�
�
%�
�
%�
�
�
�
�
%�

0HW�EHWUHNNLQJ�WRW��
− Hart��en�bloedvatenstelsel�
− Ademhalingsstelsel�
− Spijsverteringsstelsel�
− Lymfestelsel�
− Voortplantingsstelel�
− Voortbewegingsorganen�
− Zenuwstelsel�
− Zintuigen�

⋅ Symptomatologie 
⋅ Algemene principes van de diagnostische middelen  
⋅ Pathologie 
⋅ Behandelingen 
⋅ Farmacologie 

• Vakoverschrijdend met: 
• Algemene Verpleegkunde  
• Ziekenhuisverpleegkunde 

• De leraar vertrekt vanuit de basiskennis van 
anatomie en fysiologie ( het gezonde lichaam ) om 
zicht te krijgen op het zieke lichaam . 

• Er kan gewerkt worden met  
• Praktijkvoorbeelden, 
• Simulaties en casuïstiek,  
• Video en fotomateriaal van desbetreffende 

onderzoeken en ingrepen( bv. Het 
Ziekenhuis, Door het oog van een naald, 
Chirurgenwerk e.a.) 

• Anatomische structuren 
• Fysiologische mechanismen 
• Pathologische beelden 
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.HQQHQ�NXQQHQ�
• Inzicht hebben in de psychiatrische 

terminologie en deze gebruiken binnen 
hun stageterrein. 

�
�
�
'SV�

�
�
�
%�

36<&+,$75,6&+(�=,(.7(/((5�
�
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• De terminologie wordt verduidelijkt in een 

kringgesprek. 

.HQQHQ�NXQQHQ 
• Inzicht hebben in het normale 

functioneren van de mens. 
• De verschillende psychische functies 

benoemen. 
• Zicht hebben op bepaalde psychische 

functies van patienten die belangrijk zijn 
in de psychopathologie. 

�
'SV�
�
'SV�
�
'SV�

�
%�
�
%�
�
%�

3V\FKLVFKH�IXQFWLHV��R�D��
− Bewustzijn 
− Waarnemen 
− Geheugen 
− Oriëntatie 
− Denken 
− Voelen 
− Willen, driften 
− Bewegen, handelen 

• Vakoverschrijdend met�Algemene verpleegkunde, 
psychiatrische verpleegkunde, psychologie. 

• Waarnemings- en ervaringsoefeningen doen om de 
student de functies te herkennen vanuit hun 
ervaring. 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Zicht hebben op psychiatrische 

klassificatiemechanismen en deze 
gebruiken en toepassen in de praktijk. 

�
'SV�

�
%�

&ODVVLILFDWLHPHFKDQLVPHQ�ELQQHQ�GH�SV\FKLDWULH • Psychiatrisch en medisch georiënteerde 
Classificatiesystemen die gebruikt worden in de 
praktijk tonen en er laten mee werken, o.a. DSM-
IV, ICD10 

.HQQHQ�NXQQHQ��
• Inzicht hebben in de meest gebruikte 

psychofarmaca en deze op een 
verantwoorde wijze kunnen gebruiken. 

• De voornaamste algemene 
aandachtspunten bij de toediening van 
medicatie in de psychiatrie schetsen. 

• Het placebo-, nocebo-effect uitleggen. 
• De werkingsmechanismen van 

psychofarmaca weergeven. 
• Van de verschillende groepen 

medicamenten de werking en de 
nevenwerkingen opsommen. 

�
'SV�
�
�
'SV�
�
�
'SV�
'SV�
�
'SV�
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3V\FKRIDUPDFD�
− Definitie van psychofarmacotherapie 
− Aandachtspunten bij het toedienen van psychofarmaca. 
− Werkingsmechanismen van de psychofarmaca 
− Placebo-effect, Nocebo-effect 
− Indeling van psychofarmaca: 

⋅ Neuroleptica 
⋅ Tranquillizers 
⋅ Hypnotica 
⋅ Lithiumzouten 
⋅ Stimulantia 
⋅ Antidepressiva 

• Werken met compendia en bijsluiters 
• Wetenschappelijk materiaal vanuit medische 

firma's gebruiken 
• Onderwijsleergesprek refererend naar 

geneesmiddelenleer (Algemene Verpleegkunde) 
• Ondersteunen met documentatie van firma's. 
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• Van elke groep een voorbeeld geven. 
• Informatie geven aan een patiënt over 

psychofarmaca. 
=LMQ�
• Zich bewust zijn van het belang van een 

correcte toediening van psychofarmaca. 
 

'SV�
'SV�
�
�
'SV�

%�
%�
�
�
%�

 

.HQQHQ�NXQQHQ�
• Basisbegrippen met betrekking tot de 

psychiatrische ziekteleer kennen en 
kunnen toepassen. 

• De definitie van de verschillende 
psychiatrische stoornissen toelichten. 

• De klinische symptomatologie van de 
verschillende psychiatrische 
ziektebeelden kennen. 

• De opgesomde diagnostische criteria 
verklaren. 

• Verschillende behandelingsvormen 
beknopt uitleggen. 

• Vertrouwd zijn met de ruime psychische 
problematiek die een patiënt kan treffen. 

• Inzicht hebben in de theoretische 
achtergronden van hun verpleegkundig 
handelen op een psychiatrische afdeling. 

• Inzicht hebben in de gebruikte 
psychofarmaca voor elk ziektebeeld. 

 
=LMQ�
• Bewust zijn dat de kennis van de 

psychiatrische ziekteleer een 
noodzakelijke basis is om patiëntgerichte 
verpleegkunde te beoefenen. 
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3V\FKLDWULVFKH�]LHNWHEHHOGHQ�]RDOV��
− Stemmingsstoornissen�
− Stoornissen i.v.m. misbruik van en afhankelijkheid van 

psychoaffectieve middelen�
− Psychotische stoornissen�
− Angststoornissen�
− Impulscontrolestoornissen 
− Psycho-organische stoornissen 
− Sexuele functiestoornissen 
− Eetstoornissen 
− Persoonlijkheidsstoornissen 
− Mentale handicap en psychiatrische stoornissen 
− Gerontopsychiatrische stoornissen 
− Kinderpsychiatrische�stoornissen 

⋅ Etiologie 
⋅ Symptomatologie 
⋅ Diagnostische criteria 
⋅ Behandeling/Therapie 

 
 

• Klinische voorbeelden 
• Videomateriaal omtrent pathologieën en algemene 

psychische problemen 
• Vertrekken vanuit ervaring van de leerlingen 
• Patiëntencasussen 
• Langspeelfilmen 
• Kinderboeken 
• Jeugdliteratuur 
 

 


