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Klinisch redeneren

Defensie vs. Civiele setting
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n

Wat is het?
Waarom doen we het?
Wat is het niet?

n

Wat houdt het dan wel in?

n
n

Definities
n

n

n
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Continue proces van gegevensverzamelen, analyse gericht op vragen en
problemen van individuen en diens naasten, gericht op ziekte en gezondheid.
Het proces omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning,
interventie en monitoring. (Schuurmans, in beroepsprofiel verpleegkundige, 2011)
Proces van kritisch denken om tot het beste besluit te komen over de zorg voor
(individuele) patiënten. (Jos Dobber, 2016)
Klinisch redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te
koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie).
Zo kunnen verpleegkundigen goed onderbouwen welke verpleegkundige
interventies zij moeten inzetten bij een ziektebeeld of verpleegprobleem en
welke vervolgstappen ze moeten nemen (Marc Bakker, 2014)
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Klinisch redeneren doen we omdat:

n

n

n

n

We onze inzichten en opgedane kennis dan
ordenen
We door het methodisch werken minder snel
zaken overslaan
We met de opgedane kennis adequaat conclusies
kunnen trekken
We methodisch kunnen overdragen aan elkaar en
andere disciplines

Wat is het niet?
n
n
n
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Gedachteloos handelen
een ritueel
hetzelfde als evidence based practice
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Klinisch redeneren omvat:
Anatomie en
functies

Activiteiten en
participatie

Externe en persoonlijke
factoren

Stappen van Bakker
n
n
n
n
n
n
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1. Oriëntatie/klinisch beeld
2. Klinische probleemstelling
3. Aanvullend klinisch onderzoek
4. Klinisch beleid
5. Klinisch verloop
6. Nabeschouwing
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Stap 1:
Orientatie op de situatie/klinisch beeld

n

n
n

n

n

n

Wat zijn de vragen die je stelt aan cliënt/patiënt ( aanvulling
subjectieve gegevens)?
Welke metingen (objectieve gegevens) ga je doen?
Situation: Wat is het klinisch beleid aan de hand van subjectieve en
objectieve gegevens. Gebruik voor de objectieve gegevens de EWS.
Background: Wat zijn de relevante gegevens over de achtergrond
van de patient? Gebruik hiervoor de AMPLE
Assessment: Urgentiebepaling op basis van klinisch beeld;
verstoorde homeostase, indirect levensbedreigend, direct
levensbedreigend, klinisch dood.
Recommendation: Jouw aanbevelingen t.a.v. consulatie, onderzoek
en (overplaatsing) beredeneren. Doe dit mbv een samenvatting van
de SBAR

Stap 2: Klinische probleemstelling
n

n

n
n

n
n
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Wat zijn de orgaansystemen die betrokken zijn? Gebruik hiervoor de
systeemkaarten van Bakker. Zie link op hubl voor de systeemkaarten
Gezien de dysfunctionele orgaansystemen, welke
bewakingsmogelijkheden zijn relevant voor de verpleegkundige?
Wat is mogelijk de psychosociale problematiek?
Wat is een mogelijke differentiaal diagnose (DD) en onderbouw dit aan
de hand van de subjectieve en objectieve gegevens. Formuleer
verpleegkundige diagnoses.
Welke verdiepende vragen stel je aan patiënt?
Welk aanvullend onderzoek is denk je nodig? Onderbouw.
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Stap 4 en 5
n

n

Stap 4: klinisch beleid:
n Beredeneer welke (medische) behandeling
nodig is
n Bepaal welke verpleegkundige interventies
nodig zijn: verpleegplan
Stap 5: Klinisch verloop
n
n
n
n

Gewenst verloop (korte termijn)
Ongewenst verloop (complicaties)
Verloop op lange termijn
Hoe ga je de zorgresultaten bewaken?

Stap 6: Nabeschouwing
n

Evaluatie en reflectie op
n
n
n
n

n

n
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Patientveiligheid
Beroepsuitoefening
Ethisch dilemma
Beroepsrollen en competenties

Beschouw: situatie, geleverde zorg en eigen
aandeel
Wat heb je ervan geleerd? Nieuw gedrag?
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Socratisch redeneren
Het stellen van kritische vragen

Script Concordance Test
https://www.youtube.com/watch?v=9QHql361aG4
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https://husct.iqualify.nl/
3 vragen ter illustratie en
oefening
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