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• Wat wil je deze middag leren?
• waar werk je?

Workshop klinisch redeneren

voorstelrondje

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat willen de deelnemers aan het einde van deze les kennen en/of kunnen? (wat hopen ze mee te nemen, waar lopen ze tegen aan?)Wat is de beginsituatie waarin de deelnemers zich bevinden? (eerder studenten begeleid? Welke werksetting? Ervaring met begeleiding?Wat weten de deelnemers al?(eerder een training of opleiding over begeleiden gevolgd?)



De workshop

Workshop klinisch redeneren

1. Situationeel begeleiden van studenten

2. Bed side klinisch redeneren
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Situationeel begeleiden
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Presenter-notities
Presentatienotities
situationeel begeleiden is een eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen methode die gericht is op de ontwikkeling van studenten op stage. Een belangrijk uitgangspunt bij de theorie over situationeel begeleiden is dat er geen eenduidige manier van begeleiden is, maar dat deze van situatie tot situatie verschilt. Leren begint bij nieuwsgierigheid, motivatie, ambitie of de noodzaak om te veranderen van de student. Je kunt een student niet dwingen om te leren of om wijzer te worden. Zijn veranderingsmogelijkheden worden bepaald door persoonlijke eigenschappen als intelligentie, afkomst, leerstijl en dergelijke. Afhankelijk van de door de werkbegeleider bij de student vastgestelde begeleidingsbehoefte, kiest zij een begeleidingsstijl. Er zijn vier begeleidingsstijlen te onderscheiden die de werkbegeleider bij het begeleiden van een student kan inzetten: instrueren, overtuigen, ondersteunen en delegeren. 



Hoe stel je vast welke begeleidingsstijl je moet inzetten?

• Whiteboard discussie
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Presenter-notities
Presentatienotities
Online en fysiek vragen wat voor vragen ze aan de student stellen om vast te stellen welke ontwikkelingsfase de student zich bevindt. Om ze op weg te helpen zijn dit goede vragen/suggestiesStijl 1, INSTRUEREN: “Ik vertel aan jou wat en hoe je dat moet gaan leren.”Wanneer de begeleidingsstijl instrueren toepassen?Dit werkt het beste:- In het begin van de (praktijk)leerperiode;- Bij het leren van een nieuwe vaardigheid;- Bij het uitvoeren van onbekende (deel)taken;- Bij beginnende studenten;Als de student ‘onbewust – onbekwaam’ isStijl 2, OVERTUIGEN:“Ik geef je inspraak op wat en hoe je dat gaat leren.”Wanneer de begeleidingsstijl overtuigen toepassen? Dit werkt het beste:- Bij het leren van nieuwe methoden;- Bij studenten die enigszins ervaring hebben;- Als de student de (deel)taak al eens heeft uitgevoerd en/of geoefend;- Als de student ‘bewust – onbekwaam’ is;- Als de student gemotiveerd is.Stijl 3, ONDERSTEUNEN: “We bepalen samen wat en hoe je dat gaat leren.”Wanneer de begeleidingsstijl ondersteunen toepassen? Dit werkt het beste:- Bij geoefende studenten;- Als de student ‘bewust – bekwaam’ is, maar niet gemotiveerd;Stijl 4, DELEGEREN: “Je mag dat van mij zelf gaan doen, graag hoor ik hoe het gaat en als je me nodig hebt, dan kun je me daar vinden.”Wanneer de begeleidingsstijl delegeren toepassen? Dit werkt het beste:- Bij startcompetente en gevorderde studenten;- Bij het laten uitvoeren van eenvoudige taken/vaardigheden;- Als de student ‘bekwaam’ is en gemotiveerd.



Bed site klinisch redeneren.

• Wat versta je onder klinisch redeneren? (mentimeter)
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Code: 7943 5612

Presenter-notities
Presentatienotities
stellingen waar de deelnemers met mentimeter antwoord op kunnen geven (eens, oneens, geen mening)Klinisch redeneren zijn vooral moeilijke en ingewikkelde modellen Het klinisch redeneren wat studenten aanleren in de theorie is niet toepasbaar is in onze praktijkStudenten kunnen eenmaal in de praktijk maar slecht klinisch redenerenAls praktijkinstelling moeten we studenten ‘heel veel bijbrengen’ over klinisch redeneren voor onze eigen praktijk.



Definitie

• “Klinisch redeneren is het continue proces van kritisch denken, 
gegevensverzameling en analyse, gericht op de vragen en 
problemen van een individu en diens naasten, in relatie tot ziekte 
en gezondheid, om tot het beste besluit over de verpleegkundige 
zorg voor deze (individuele) zorgvrager te komen. Bij klinisch 
redeneren wordt via logische denkstappen kennis over anatomie, 
fysiologie, pathologie, farmacologie, psychologie, sociologie en 
algemene verpleegkundige kennis gecombineerd met observaties 
en interpretaties”
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4 vragen 

Bron; J. Dobber redeneren en evidence-based pratice. 

1. Wat is er aan de hand met de patiënt? (diagnostische vraag)
2. Waardoor komt dat? (oorzakelijke of etiologische vraag)
3. Hoe loopt het waarschijnlijk af met dit probleem? Wat denken we 
te kunnen bereiken? (prognostische vraag)
4. Wat denken we eraan te kunnen doen? (therapeutische vraag) 
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Presenter-notities
Presentatienotities
Bijvoorbeeld, waarom heeft de patiënt koorts, dikke enkels of is hij kortademig (wat is er aan de hand) oorzaak infectie, hartfalen of COPD/pneumonie. Prognose infectie kan bestreden voor met AB. Hartfalen met medicatie en gedragsregels bijv. kortademigheid door COPD is kijken naar methode die de klachten dragelijk kunnen maken. een pneumonie kan wel worden verholpen met AB oid. Therapeutisch vraag zijn ook de verpleegkundige interventies. Wat kunnen we doen om de patiënt beter te maken of/en wat kunnen we doen om het de patiënt comfortabel te maken.



3 O’s van redeneren 

Bron: Bakker. M., Pro Active Nursing: klinisch redeneren in 6 stappen
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Observeren

Ordenen

Oordelen

In het denkproces van redeneren -> 
3 O’s 

Een extra ‘O’ staat voor overdenken

Presenter-notities
Presentatienotities
In het denkproces van het redeneren zijn 3 onderdelen te onderscheiden. Herkennen jullie deze  O’s in je dagelijkse werk? Heeft er iemand een voorbeeld van? Onbewust doe je dit dagelijks! Casus: stel we hebben een patiënt die is net terug na een OK, waarbij een deel van zijn lever is verwijderd ivm levercarcinoom. Deze patiënt heeft een drain en ineens merk jij op dat de drain helderrood bloed laat aflopen. Observeren: feiten die je waarneemt, zoals: klinische symptomen, klachten, controles, lab waarden, etc. Heel belangrijk! Niet voor niets dat bij EWS ook 1 punt kan aanvinken voor onderbuikgevoel. Ordenen: adhv observaties ga je je gedachten ordenen. Waar zit het probleem? Wat is het probleem? Zijn er verbanden? = moeilijkste onderdeelOordelen: diagnosticeren, constateren of vaststellen -> stoplichtsysteem (goed, bedreigd, fout) 



Aan de slag

• Met de vier vragen
• Ordeneren volgens de 3 O’s
• Klinisch redeneerhulp van de PAN methodiek
• Groepjes een casus maken
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Systemen
 Mentale functies;
 Sensorische functies en pijn;
 Stem en spraak;
 Ademhaling;
 Circulatie;
 Zuurstofvoorziening van het hart;
 Urogenitale functies;
 Spijsverteringsfuncties;
 Huid en afweerfuncties;
 Bloedwaarden;
 Neurologische functies;
 Bewegingsapparaat;
 Thermoregulatiesysteem;
 Hormonaal stelsel;
 Activiteiten en participatie.

Presenter-notities
Presentatienotities
 Conclusie De urogenitale functies zijn bedreigd omdat door de afgenomen innamebehoefte, verslechterde nierfunctie en afgenomen mictie. n Vochtinname, want onvoldoende intake waardoor uitdroging n Osmolariteit, want symptomen kunnen ook zwangerschap gerelateerd zijn maar zijn ook passend bij uitdroging n Totale watermassa, want verslechterde huidturgor maar nog een goed hematocriet n Nierfuncties, want de nierfuncties in het laboratorium vertonen allen afwijkingen zoals beschreven n Mictie, want beperkte en geconcentreerde mictie met oog op verbetering Conclusie Het psychosociaal functioneren is bedreigd doordat de huidige lichamelijke situatie een grote impact heeft op het psychosociaal functioneren van Mw. Khan: n Biopsychosociaal: Mw. is emotioneel instabiel en wordt hierdoor belemmert in haar leven n Copingmechanisme: Mw. haar copingmechanisme is bedreigd omdat zij emotioneel en depressief gedrag vertoont.  Conclusie De spijsverteringsfuncties zijn minimaal bedreigd door de slechte voedselintake. Momenteel geen acuut probleem maar op langer termijn zal dit wel een bedreigend probleem vormen. Spijsverteringsfuncties hebben een aantal relaties met andere orgaansystemen, zoals urogenitaal stelsel, circulatie, hormonaal etc en deze zullen dan ook disfunctioneel worden.  n Voedselinname, want Mw. heeft vrijwel geen intake door de misselijkheid en het braken n Afbraak en vertering, want er is een ongestuurde functie van de orgaansystemen n Transport, want het braken zorgt voor een verstoord transport vanwege de antiperistaltiek waardoor er onvoldoende in de darmen kan komen n Absorptie, want er is geen disfunctie op de werking van organen alleen het aanbod om te kunnen absorberen is onvoldoende.  n Verwerking, want er is geen disfunctie op het gebied van de functie. Eventueel ook verstoord circulatie, mw is immers tachycard. En bloed klinisch chemie is verstoord met name Na en K.




































evaluatie

• Via Forms
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Zakkaartje als PDF:

• Via Forms
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