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Carpenito Verpleegkundige Diagnosen
InhoudDe verzorging van een zorgvrager met een blaaskatheter De verzorging van een zorgvrager met een stoma De verzorging van een zorgvrager met een trachestoma De verzorging van een zorgvrager met een trachestoma Het verzamelen van steriele en niet-steriele monsters Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
In dit boek komen verschillende verpleegsituaties van patiënten met veelal ernstige ziekten van de verschillende orgaansystemen aan bod, zoals de ademhaling, de circulatie, de nieren en urinewegen en het neurologische systeem. Aan de hand van casuïstiek worden de verpleegkundige interventies bij medische onderzoeken, behandelingen
en complicaties behandeld. De verpleegkundige zorg gaat tevens over de gevolgen van ziekte en behandeling voor de patiënt zoals lichamelijke beperkingen, psychische en sociale gevolgen en therapiediscipline in verband leefregels en medicijngebruik. Dit boek is het vervolg op De verpleegkundige in de AGZ, Algemene verpleegkundige zorg.
Zorggericht Kind- en kraamzorg.
Zorggericht: differentiëren
Mierennest.
Verplegende Elementen: Deel 2
Kim Tuinder / Werkboek / deel Kwalificatieniveau 4 / druk 1 / ING
Kwalificatieniveau 5
Bouwstenen voor gezondheidszorgonderwijs Handboek verpleegkunde.
Vaardigheden in inhoudelijke analyses: het verschonen van een bed met zorgvrager het plaatsen van een dekenboog het vanuit rugligging tot zitten brengen en het hogerop plaatsen van een zorgvrager zorgvrager van rugligging naar zijligging, van zijligging naar buikligging en van buikligging naar zijligging helpen het
verplaatsen van een platliggende zorgvrager in rugligging de transfer van een zorgvrager met behulp van een rugband–tillift de transfer van een zorgvrager met behulp van een tilmat–tilliftVaardigheden in studieopdrachten: basistechnieken bij het tillen en verplaatsen het toepassen van ergonomische hulpmiddelen bij
het ondersteunen van een lichaamshouding maatregelen met betrekking tot decubituspreventie hanteren het plaatsen van onrusthekken de transfer van een zorgvrager van bed naar brancard hanteren van de hulpverlenerrelatie bij het aanraken van een zorgvrager wetgeving bj vrijheidsbeperkende maatregelen hanteren
mantelzorgers instrueren over het gebruik van de tillif
Zorgcategorie: Chronisch zieken Setting: Verpleeghuis Korte inhoud: In deze casus maak je kennis met Pier Klinker, zijn vrouw Alberta, zijn zoon en twee dochters. Meneer Klinker heeft ruim tien jaar de ziekte van Parkinson en is nu bijna een week opgenomen in het verpleeghuis. Gezien de specifieke zorg voor meneer
Klinker op het gebied van levensritmen, activiteiten, slapen en rust heeft in deze casus het clusterthema 'levensritmen, slapen en rust' speciaal de aandacht.
De verpleegkundige in de AGZ
Basisverpleegkunde
Werkcahier Kwalificatieniveau 3 & Uitscheiding
De eerst verantwoordelijk verzorgende
Niveau 4
Setting: verpleeghuis, dagbehandeling geriatrieZorgvrager: dementerende manKorte inhoud: In deze casus maak je kennis met meneer Van Zanten en zijn vrouw. Meneer Van Zanten is 70 jaar en hij woont thuis met zijn 64-jarige vrouw. De laatste tijd is meneer Van Zanten erg vergeetachtig geworden en heeft hij een indicatie gekregen voor de dagbehandeling van een psychogeriatrisch verpleeghuis omdat geconstateerd is dat hij lijdt aan beginnende dementie. Daar
verblijft hij nu overdag van maandag tot en met vrijdag. Een dag heeft daar een vaste structuur. Zowel meneer als mevrouw Van Zanten moeten wennen aan de nieuwe situatie.
Dit boek is bestemd voor kwalificatieniveau 4 en vormt een onderdeel van het leer- en vormingsgebied verpleegkunde. Verplegen van interne en chirurgische zorgvragen, niveau 4 bestaat uit twee delen: 'zorgvragers opgenomen voor onderzoek en behandeling' en 'zorgvragers opgenomen voor een chirurgische ingreep'. Elk deel bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk van beide delen wordt een schets gegeven van de zorgvrager, de zorgvraag en de setting.
Daarnaast wordt ingegaan op overheidsbeleid en kwaliteitszorg. De daarop volgende hoofdstukken gaan in op specifieke aspecten van de zorgvraag. Behandeld worden onder meer de verschillende diagnostische en therapeutische onderzoeken en behandelingen. Elk deel wordt afgesloten met een omvangrijk hoofdstuk over het verplegen van zorgvragers met bepaalde klachten of aandoeningen. Zo wordt stilgestaan bij de zorgvrager met maagklachten, longaandoening,
hoge bloeddruk, kanker, maagoperatie, heupoperatie en spataderen. Bij elke categorie zorgvrager wordt het verpleegproces beschreven. Daarbij wordt voor de diagnostiek uitgegaan van de gezondheidsproblemen van Gordon.
Werkcahier inclusief cd-rom Wondverzorging.
Handboek verpleegkunde
Zakwoordenboek der geneeskunde
Specialistische verpleegkundige zorg
Zorg chronische zieken / deel 415 / druk 1 / ING
Deelkwalificatie 409

Zorgcategorie: Psychiatrische zorgvrager Setting: Algemeen psychiatrisch ziekenhuisKorte inhoud: In deze casus lees je het verhaal van Willem: hoe Willem als kind was en uit welke personen het gezin bestaat waar Willem in opgroeide, het feit dat bij Willem schizofrenie is ontstaan en het
verloop van de ziekte. Willem is een aantal keren opgenomen en heeft heel vervelende dingen meegemaakt door zijn ziekte.
Zorgcategorie: Psychiatrische zorgvrager Setting: ThuiszorgKorte inhoud: Mevrouw Martens is een vrouw van 63 jaar, die zich midden in een moeilijke periode van haar leven bevindt. Een aantal jaren geleden overleed, na een korte periode van ziek zijn, haar echtgenoot. Zij waren toen meer dan
vijfendertig jaar getrouwd. In de eerste jaren leek mevrouw Martens zich met hulp van haar dochters en kleinkinderen goed te herstellen. Maar nu worstelt ze met het verlies van haar man. Zij heeft veel van hem gehouden en heeft veel verdriet om het gemis. Daarnaast mist ze een doel om voor te
leven. Mogelijk heeft mevrouw Martens deze ingrijpende gebeurtenis in haar leven toch niet goed kunnen verwerken. Het is haar niet gelukt om de draad weer op te pakken en om inhoud te geven aan haar leven. Zij bevindt zich in een vicieuze cirkel, waar ze op eigen kracht niet meer uit komt.
Hierdoor is niet alleen haar stemming somber, maar is ze ook lichamelijk verzwakt.
Zorgcategorie: CVA-patiënt Setting: Algemeen ziekenhuis, afdeling neurologoe Korte inhoud: Mevrouw Teunissen is een oudere dame die onverwacht opgenomen moet worden omdat ze een hersenbloeding heeft gehad, is gevallen en haar heup heeft gebroken. Vóór haar ziekenhuisopname woonde ze nog in
haar eigen huis en vervulde ze een rol in het leven van haar kleinkinderen die graag bij haar kwamen voor een 'luisterend oor'. Van de ene op de andere dag is ze een zieke, gehandicapte vrouw geworden die nauwelijks meer kan communiceren. Haar dochter Loes, die in de thuissituatie al enige
mantelzorg verleende, is haar contactpersoon en wettelijk vertegenwoordiger, zoals dat officieel heet.
De verpleegkundige als organisator van zorg
Kwalificatieniveau 408
Definitions & Classification, 2003-2004
Depressieve patiënten in het algemeen ziekenhuis
Uitscheiding
Zorgcategorie: Verstandelijk gehandicapten Setting: Intramurale instelling voor zorg aan verstandelijk gehandicaptenKorte inhoud: In: 'Het Mierennest' wonen mensen met een vestandelijke handicap bij elkaar. Binnenkort komt er een nieuwe bewoonster bij. De begeleiders bereiden deze komst voor en bespreken wat deze varandering betekent voor de huidige bewoners.
Zorgcategorie: Zorgvrager met darmtumor Setting: Algemeen ziekenhuis, afdeling chirurgie Korte inhoud: Meneer Goossens is de hoofdpersoon uit de casus van dit boek. Daarnaast maak je kennis met meneer Visser. Bij meneer Goossens is kortgeleden darmkanker vastgesteld en hij komt in het ziekenhuis om deze kanker te laten verwijderen. Meneer Visser heeft enige jaren geleden
strottenhoofdkanker gehad en heeft inmiddels zijn leven weer opgebouwd. Beide heren hebben een stoma, meneer Goossens krijgt een darmstoma, meneer Visser heeft een tracheostoma.
InhoudDe verzorging van een zorgvrager met een blaaskatheter De verzorging van een zorgvrager met een stoma De verzorging van een zorgvrager met een trachestoma De verzorging van een zorgvrager met een trachestoma Het verzamelen van steriele en niet–steriele monsters Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Werkcahier Kwalificatieniveau 5
Inleiding complementaire zorg
Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers /
Voeding hbo
Voorbehouden handelingen - een selectie
Zorgsetting: Kinderen en jeugdigen Setting: KraamafdelingKorte inhoud: Nicolien van den Broeken is verpleegkundige en werkzaam op de kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis. Op deze afdeling krijgt zij te maken met kinderen met zeer verschillende zorgbehoeften. Dit heeft te maken met de verschillende ontwikkelingsfasen waarin deze kinderen zich bevinden en de diversiteit van opnames op een kinderafdeling. Zo heeft Nicolien te maken met chronisch zieke
kinderen, kinderen met een levensbedreigende aandoening, met psychosomatische problematiek en met acute en geplande opnames. Bovendien spelen ouders een belangrijke rol op een kinderafdeling. Zij participeren in de zorg voor hun kind en kunnen 24 uur per dag aanwezig zijn. Dit betekent voor de verpleegkundige dat zij naast de zorg voor het kind, een taak heeft in de begeleiding van de ouders.
Studieboek, bedoeld voor opleiding tot bachelor in de verpleegkunde en als voorbereiding op de opleiding tot academische master in de verpleegkunde en de vroedkunde.
Alle facetten van de neurologische verpleegkunde aan bod. In deel I worden de verschillende fasen van het verpleegkundig proces besproken, met de nadruk op het verwerven van de specifieke vaardigheden, nodig om het verpleegkundig proces gestalte te kunnen geven. Deel II beschrijft de belangrijkste neurologische ziektebeelden, met aandacht voor de oorzaak, de verspreiding, het beloop en de prognose. Deel III is in feite een synopsis van hetgeen eerder in de opleiding is
behandeld op het gebied van de anatomie en fysiologie. Deze 10e druk is ten opzichte van de vorige druk aanzienlijk geactualiseerd en aangepast aan de nieuwste kennis en inzichten. Met name is het hoofdstuk over vaatziekten van de hersenen grotendeels herschreven, met aandacht voor de recente ontwikkelingen bij de behandeling, preventie en zorgverlening, en de rol van de verpleegkundige bij de acute opvang van de patiënt met een beroerte en bij neurorevalidatie.
Daarnaast zijn de inzichten over multiple sclerose, epilepsie en pijnbestrijding geactualiseerd.
Zakboek ziektebeelden Oncologie
Vitale functies en reanimatie
Uitscheiding / Docentenhandleiding / deel kwalificatieniveau 4 / druk 1 / ING
NANDA Nursing Diagnoses
Willem Joosten

Vaardigheden in inhoudelijke analyses: het meten van de lichaamslengte het meten van het lichaamsgewicht het serveren van en assisteren bij de maaltijd op bed het serveren van en assisteren bij de maaltijd op bed het geven van sondevoeding (bolusmethode)Vaardigheden in
studieopdrachten: het in kaart brengen van de voedingstoestand het serveren en begeleiden van de maaltijd in groepsverband hulp bij misselijkheid en braken het hanteren van een vocht- en voedingslijst het geven van sondevoeding per druppelsysteem (continu) het geven van
sondevoeding via een PEG-sonde. Belangrijkste wijzigingen: Nog beter afgestemd op de hudige inhoudelijke en vakdidactische inzichten en behoeften van de gebruikers.
In dit cahier komen het uitvoeren van een venapunctie voor bloedafname, het inbrengen van een perifeer infuus, het toedienen van medicatie continue intraveneus, het toedienen van een bolusmedicatie intraveneus en het toedienen van continue spinale pijnbestrijding aan de
orde. Dit zijn voorbehouden handelingen die in de Wet BIG zijn opgenomen. Daarnaast komen de zogenoemde risicovolle handelingen aan de orde als het verzorgen van een centraal-veneuze katheter en het aansluiten van een infuus op een centraal-veneuze katheter met een
implanteerbaar poortsysteem. In dit cahier zul je je tevens gaan verdiepen in het voorkomen van complicaties en het waarom van de genoemde handelingen. Dit cahier bevat de thematische cd-rom Infusie en de SkillsProf cd-rom Voorbehouden en risicovolle handelingen
In het najaar van 2003 kwam het beroepscompetentie– en kwalificatieprofiel van de eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV) tot stand. Dit profiel vormt de basis van de eerste branche–erkende opleiding voor verzorgenden, de EVV–opleiding. Het boek 'De eerstverantwoordelijk
verzorgende geeft een theoretische basis aan alle verzorgenden die als EVV of zorgcoördinator (gaan) werken. Het boek informeert u over de dertien beroepscompetenties van de EVV en is door deze volledigheid uniek in zijn soort. Thema's die behandeld worden zijn: de
zorgvrager centraal de zorgvrager centraal methodisch werken coördinatie en continuïteit van zorg kwaliteitszorg en professionalisering wonen en leven in een groep
Ester de Groot / druk 1 / ING
Nicolien Van Den Broeken
Wondverzorging
Lichaamshouding
Observatietechnieken
OmschrijvingDe ontwikkelingen in de medische wetenschap en de verpleegkunde gaan erg snel. Het is als verpleegkundige of praktijkondersteuner dan ook onmogelijk om volledig op de hoogte blijven van alle ins en outs op jouw vakgebied. Maar het is wel noodzakelijk om bij te blijven binnen je eigen deelspecialisatie.De makers van het bekende Verpleegkundig Vademecum hebben daarom nu een reeks zakboeken ontwikkeld met een medisch én
verpleegkundig deel: Zakboeken Ziektebeelden. Handzame boekjes met praktische informatie over de belangrijkste ziektebeelden in jouw werkveld. De zakboeken hebben een overzichtelijke medicatietabel en zijn goed leesbaar. Alle informatie is bovendien snel en gemakkelijk te vinden, omdat alle ziektebeelden volgens hetzelfde stramien zijn beschreven: ziektedefinitie, oorzaak, verschijnselen, diagnostiek, behandeling, complicaties en prognose.Voor
wie?Dit handzame boekje is onmisbaar voor iedere verpleegkundige professional of student en een aanrader voor andere medische professionals die ge nteresseerd zijn in infectieziekten.
Meneer Van Zanten
Medische diagnose (05/07)
Kind- en kraamzorg deelkwalificatie 413
Neurologie voor verpleegkundigen
Mevrouw Teunissen.
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