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Naast medische zorg door de reumatoloog en andere medisch 

special isten krijgen pat iënten met reuma ook een behande

ling of begeleiding van health professionals, zoals verpleeg

kundigen en verpleegkundig specia l is ten, fysiotherapeuten en 

oefentherapeuten, ergotherapeuten, maatschappel i jk werken

den en psychologen. Het verwerven en behouden van spec i 

fieke deskundigheden voor health professionals is belangrijk 

om de kwaliteit van de reumazorg te garanderen en verbete

ren. Een optimale bij- en nascholing zijn hierbij essent iee l . 

Een werkgroep (bestaande uit een senior onder

zoeker, uitvoerend onderzoelcer en een stuur

groep met vertegenwoordigers uit alle health 
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professionals-groepen) van de Nederlandse 

Health Professionals i n de Reumatologie (NHPR) 

doet onderzoek naar scholing voor health profes

sionals. Het onderzoek wordt gefinancierd door 

het Reumafonds. Doel van een eerste onderzoek 

was om de bestaande en gewenste situatie met 

betreldang tot het takenpakket en de scholing 

van health professionals te inventariseren, [i] Het 

huidige tweede project brengt de competentiepro

fielen van health professionals i n beeld en kop

pelt die aan de inhoud van de bestaande bij- en 

nascholing op het gebied van reumatologie voor 

deze health professionals. 

V E R A N D E R I N G E N IN DE ZORG 

In de afgelopen jaren is het aantal patiënten met 

reumatische aandoeningen zoals reumatoïde 

artritis en artrose toegenomen. De verwachting is 

dat, vanwege de vergrijzing, deze toename zich 

i n de komende tijd zal doorzetten. Het absolute 

aantal patiënten met artrose zou tussen 2007 en 

2040 met 52% Icunnen stijgen en misschien zelfs 

nog wel meer als (ernstig) overgewicht nog meer 

toeneemt. Verwacht wordt dat het aantal patiën

ten met reumatoïde artritis tussen 2005 en 2025 

met 22% zal stijgen. [2,3] 

Naast de toename van het aantal oudere patiënten 

met reumatische aandoeningen, treden ook ver

anderingen i n de zorg op door veranderingen in 

de farmacologische behandeling van reumatische 

aandoeningen. Met de huidige medicatie komen 

meer patiënten in remissie dan in het verleden. 

Toch is er een grote variatie i n de hulpvraag van 

patiënten, want bij sommigen slaat de medicatie 

niet of onvoldoende aan. Zo kan de hulpvraag 

bijvoorbeeld uiteenlopen van het krijgen van 

begeleiding bij 'het zetten van injecties' of het 

'weer naar de supermarkt kunnen lopen' tot 'hulp 

bij het organiseren van behandeling bij verblijf 
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in liet buitenland'. Voor deze hulpvragen worden 

verschillende health professionals ingezet. In de 

aanbevehngen van de European Union of Medical 

Specialists Section of Rheumatology/European 

Board of Rheumatology 2006 met betreldang 

tot gezondheidsinstellingen, wordt dan ook 

aangegeven dat de volgende health professionals 

beschikbaar dienen te zijn voor een reumatologie-

afdeling: een reumatoloog, een gespecialiseerde 

verpleegkundige, een gespecialiseerde fysiothe

rapeut, een gespecialiseerde ergotherapeut, een 

psycholoog, een maatschappelijk werker, een 

oithopedisch instrumentmaker, een podothe-

rapeut, een farmacoloog en een diëtist. [4] Met 

gespecialiseerd wordt bedoeld dat deze betreffen

de zorgverlener extra competenties heeft op het 

gebied van reumatologie. Het is daarom belang

rijk om de specifieke competenties die nodig zi jn 

om patiënten met reumatische aandoeningen te 

lomnen behandelen goed i n beeld te hebben. 

C O M P E T E N T I E P R O F I E L E N 

Voor verschillende health professionals is i n het 

verleden een competentieprofiel ontvnldceld. 

Het competentieprofiel van de fysiotherapeut 

bestaat uit zeven competenties verdeeld over 

drie rollen: de rol van hulpverlener, manager en 

beroepsontwildcelaar. Het recent gepubliceerde 

nieuwe beroepsprofiel van de verpleeglcundige 

maakt gebruik van de ordening in zeven com-

petentiegebieden, gebaseerd op de systematiek 

van de CanMEDS (Canadian Medical Education 

Directions for Specialists) [5,6]: i) vakinhoudelijk 

handelen, 2) communicatie, 3) samenwerking, 

4) kennis en wetenschap, 5) maatschappelijk 

handelen, 6) organisatie en 7) professionaliteit 

en kwaliteit. Deze reeds ontwildcelde competen

tieprofielen zijn tot op heden echter nog generiek 

(met uitzondering van het competentieprofiel 

voor de reumaverpleegkundigen) en er zi jn 

verschillen met betreldang tot de opzet en termi

nologie tussen de competentieprofielen van deze 

health professionals. 

D O E L S T E L L I N G 

In de huidige scholing voor health professionals 

ligt de nadruk op het ontwikkelen van generieke 

competenties en niet op de specifieke compe

tenties die bijvoorbeeld noodzakelijk zi jn voor 

het behandelen van patiënten met reumatische 

aandoeningen. [7] Om deze reden zijn er verschil

lende bij- en nascholingen voor reumatologie 

ontvnkkeld. Denk daarbij aan de Verpleegkundige 

Vervolgopleiding Reumatologie die wordt 

aangeboden en verzorgd door de St. Antonius 

Academie en de nascholing Reumatische aandoe

ningen voor fysiotherapeuten/oefentherapeuten 

die aangeboden wordt door het Nederlands 

Paramedisch Instituut. 

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat 

de specifieke competenties zijn van health profes

sionals werkzaam in de reumatologie, in hoe

verre er overlap bestaat tussen competenties van 

beroepsgroepen en in hoeverre deze competenties 

aan bod komen i n de huidige bij- en nascholing. 

Het doel van dit project was: i) het i n beeld bren

gen van competentieprofielen voor de verschil

lende health professionals-groepen van de NHPR 

(te weten: verpleegkundigen [inclusief een apart 

profiel voor de verpleeglamdig specialisten], fysio

therapeuten/oefentherapeuten, ergotherapeuten, 

maatschappelijk werkers en psychologen en 2) het 

koppelen van deze competenties aan de inhoud 

van de huidige bi j - en nascholing op het gebied 

van reumatologie voor deze health professionals. 

METHODE 

Er zijn zes stappen gezet om de doelstelling van 

dit project te bereiken. 

Stap 1: Concept competentieprofielen 

In een eerder onderzoek is een inventaristatie 

gemaakt van de kennis en vaardigheden van 

health professionals die werkzaam zijn i n de 

reumatologie, [i] Op basis van deze resultaten en 

bestaande (concept)competentieprofielen, zoals 

het competentieprofiel van de reumaverpleeglom-

dige, zi jn conceptcompetentieprofielen opgesteld 

voor de verschillende groepen van health profes

sionals. Voor de structuur van alle competentie

profielen werden de internationaal veel toegepaste 

CanMEDS toegepast. [5,6] 

Stap 2: Consensusmeetings met stuurgroep 

In twee bijeenkomsten (i face-to-face en i tele

fonisch) en via e-mail zi jn de conceptcompe

tentieprofielen met een stuurgroep besproken en 

waar nodig aangepast. I n deze stuurgroep zaten 

vertegenwoordigers vanuit alle health professio

nals groepen, een reumatoloog en een patiënt

vertegenwoordiger. 

Stap y. Feedback van achterban 

Deze conceptcompetentieprofielen zijn vervol

gens ter feedback via e-mail of via de internetsite 

Hepicon aan de achterban voorgelegd. De feed

back van deze achterban is daarna in overleg met 

de stuurgroep verwerlct. 

Stap 4: Definitieve competentieprofielen 

In een laatste consensusmeeting met de stuur

groep zi jn de conceptcompetentieprofielen nog-
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maals besproken, aangepast waar nodig, en zi jn 

uiteindelijk de definitieve competentieprofielen 

vastgesteld en verwerkt i n een competentiematrix. 

Stap j : Koppeling naar huidige bij- en nascholingen 

reumatologie 

De resultaten van een eerder rapport van de 

NHPR met betreldang tot de huidige en gewenste 

inhoud van de bi j - en nascholingen voor health 

professionals i n de reumatologie [i] zi jn vervol

gens gekoppeld aan de competenties die vermeld 

staan i n de verschillende profielen. Zodoende ont

stond een overzicht waarin naar voren komt welke 

competenties wel, en welke niet, voldoende aan 

bod komen i n de huidige bij- en nascholingen. 

Stap 6: Verpleegkundig specialisten 

De afgelopen jaren heeft een taalverschuiving 

plaatsgevonden waarbij nu verpleeglamdig spe

cialisten meer voorbehouden handelingen, zoals 

het voorschrijven van medicatie, mogen uitvoeren. 

Voor verpleegkundig specialisten is een algemeen 

competentieprofiel ontwildceld en gepubliceerd 

(www.venvn.nl/dossiers/beroepsprofielen). Binnen 

de reumatologie is een werkgroep verpleegkundig 

specialisten reumatologie samengesteld. Deze 

werkgroep heeft een eigen competentieprofiel ont

wildceld (zie bijlage i van het fase-II-rapport van dit 

NHPR-project op www.nhpr.nl). Vervolgens is de 

competentiematrix voorgelegd aan een afvaardiging 

van deze werkgroep om aan te geven wat de speci

fieke competenties zijn van deze beroepsgroep. 

RESULTATEN 

Competentiematrix 
I n tabel i zi jn de verschillende competenties van 

health professionals werkzaam i n de reumatolo

gie weergegeven. 

Bij- en nascholing 
We geven hieronder de resultaten weer van de 

inventarisatie van de behoefte aan bi j - en nascho

lingen. De gedetailleerde uitwerking is te vinden 

in bijlage 2 t / m 6 van dit NHPR fase-II-project op 

www.nhpr.nl. 

Verpleegkundigen 

Over het algemeen blijken verpleegkundigen 

behoefte te hebben aan meer gedetailleerde 

bij- en nascholing op het gebied van assessment, 

behandeling, voorlichting/communicatie, weten

schappelijk onderzoek en afstemming. Op het 

gebied van basiskennis blijlct een deel van de 

onderwerpen al voldoende gedekt te zi jn i n de 

huidige bi j - en nascholing maar ook een deel nog 

niet (voldoende). 

Verpleegkundig specialisten 

Over het algemeen blijken verpleegkundig specia

listen behoefte te hebben aan meer gedetailleerde 

bij- of nascholing op het gebied van basiskennis 

en behandeling. Op het gebied van assessment, 

voorhchting/communicatie, wetenschappelijk 

onderzoek en afstemming blijlct het overgrote 

deel van de onderwerpen voldoende gedekt te zi jn 

i n de huidige bij- en/of nascholing. 

Fysiotherapeuten/oefentherapeuten 

Over het algemeen blijken fysiotherapeuten/ 

oefentherapeuten behoefte te hebben aan meer 

gedetailleerde bij- en nascholing op het gebied 

van behandeling, voorlichting/communicatie, 

wetenschappelijk onderzoek en afstemming. Op 

het gebied van basiskennis en assessment blijlct 

een deel van de onderwerpen al voldoende gedekt 

te zi jn i n de huidige bij- en nascholing, maar ook 

een deel nog niet (voldoende). 

Ergotherapeuten 

Over het algemeen blijken ergotherapeuten 

behoefte te hebben aan meer algemene scholing 

op het gebied van wetenschappelijk onderzoek 

en afstemming. Op het gebied van basiskennis, 

assessments en behandeling blijkt een deel van 

de onderwerpen al voldoende gedelct te zijn in de 

huidige bi j - en nascholing, maar ook een deel nog 

niet (voldoende). Voorlichting en communicatie 

blijken over het algemeen voldoende aan bod te 

komen in de huidige bi j - en nascholingen. 

Maatschappelijk werkers 

Over het algemeen blijken maatschappelijk 

werkers behoefte te hebben aan meer algemene 

scholing op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek. Op het gebied van basiskennis, assess

ment, behandeling, afstemming, voorlichting 

en communicatie blijlct een deel van de onder

werpen al voldoende gedelct te zi jn i n de huidige 

bij- en nascholing maar ook een deel nog niet 

(voldoende). 

Psychologen 

Over het algemeen blijken psychologen behoefte 

te hebben aan meer zowel algemene als gedetail

leerde scholing op het gebied van basiskennis, 

behandeling, afstemming en wetenschappelijk 

onderzoek. Op het gebied van assessment en 

voorlichting en communicatie blijlct een deel van 

de onderwerpen al voldoende gedekt te zijn i n de 

huidige bi j - en nascholing, maar ook een deel nog 

niet (voldoende). 
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Tahd 1. Competenties van healthprofessionals werkzaam in de reumatologie {een kruisje geefl aan dat de beroepsgroep vindt dat 

men over de competentie moet beschikken). 

Y = veiyleegkundigen, VS = verpleegkundig specialisten, F/O = fysiotherapeuten en oefentherapeuten, MW= maatschappelijk 

werkers, P = psychologen 

Valdnhoudelijk handelen 

1. De HP dient over de volgende Icennis te bezitten: 

Etiologie, epidemiologie, zielcteverloop en pathofysiologie van reumatische aandoeningen 

(zie leerboek: Reumatologie en Immunologie van J.W.J. Bijlsma) 

Globale kennis over reumamedicatie 

Toegepaste medicatie: 
• Doel van het middel 
• Werldng 
• Bijwerldngen 

Medicatie Reumatologie: 
• Werkzame stof 
• Werking en eigenschappen: 

- Farmacokinetiek 
- Farmacodynamiek 

• Bijviferldngen en interacties 
• Interventies bij bijwerldngen/interacties 
• Evaluatie van effectiviteit van de medicatie 
• Evaluatie van interventies bij bijwerkingen/interacties 
• Dosering 

- Toegestane maximale dosering indien relevant 
- Oplaaddosis indien nodig 
- Gebruikelijke onderhoudsdosering 
- Afbouwschema indien relevant 

• Toediening 
• Indicaties 
• Contra indicaties 
• Voorzorgen en waarschuwingen 
• Medicatie of actieve metabolieten semmspiegels: 

- Tijdstip/ dal/top 
- Acties: 

> Bij hoge spiegel 
> Bij lage spiegel 

• Overdosering en bijbehorende acties 
• Altematieven / alternatieve behandelmethode 
• Evidenced-based standaarden 

• Literatuur 

De impact van reumatische aandoeningen op alle aspecten van het leven (alle componenten van de ICF) 

Comorbiditeit en comedicatie 

Veelvoorkomende operaties 

Basis diagnostische testen 

GespeciaKseerde diagnostische testen 

Competenties van andere zorgverleners 

Nationale en internationale richtlijnen 

Evidentie met betreldang tot medische en paramedische behandelvormen 

2. De HP dient de volgende items i n kaart te Icunnen brengen i n de assessment: 

Zielctegeschiedenis (comorbiditeit, behandelingen) 

De behoeften van de zorgvrager en de verandering hierin 

Gezondheidsbedreigende factoren (bijv. werk of therapieontrouw) 

Gezondheidsbedreigende comorbiditeit 

Potentiële en feitelijke reacties op gezondheids- of daaraan gerelateerde bestaansproblemen 

(bijv. ineffectief copinggedrag) 

Pijn 

Zielcteactiviteit (d.m.v. DAS) 

Zielcteactiviteiten van andere reumatologische aandoeningen dan RA, o.a. o.b.v. gevalideerde meet-
instmmenten 
Vermoeidheid 

Problemen met verschillende functies (spierlcracht, deformiteiten, ochtendstijfheid, gewrichtsmobiliteit, 
_coördinatie/balans, gezwollen en pijnlijke gewrichten)  

V VS F/O E M W P 
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COMPETENTIEMATRIX V VS F/O E M W p 

Problemen met andere functies dan die van het bevs^egingsapparaat alléén (nl. die functies die samen X 
hangen met de verschillende tractussen en inwendige organen en die kunnen worden beperkt door een 
reumatologische aandoening) 

Beperkingen in activiteiten X X X X X X 

Beperkingen i n participatie (o.a. werk, school) X X X X X X 

Fysieke activiteit i n dagelijks leven (Nederlandse norm voor gezond bewegen) X X X X 

Behoefte aan hulpmiddelen X X X X X 

Potentiële problemen die zich kunnen voordoen door het ziekteproces of de leefstijl van de patiënt X X X X X X 

Predisponerende factoren voor disfunctioneren in arbeid, sport, hobby's en ADL-activiteiten X X X X X X 

Veranderingen i n psychologische status van patiënt en hoe de patiënt omgaat met de aandoening X X X X X X 

Kiezen en toepassen van meetinstrumenten X X X X X X 

Psychosociale situatie X X 

Psychologische situatie, stemming, distress X X 

Aard en mate van de aangereikte psychosociale problematiek X X 

Aard en mate van de aangereilcte psychologische problematielc X 

Omgang met de aandoening, verwerldng, zelfbeeld en zelfwaardering, lichamelijk beeld X X 

Invloed op het systeem waarin de patiënt leeft (en visa versa) X 

Premorbide persoonlijlcheidskenmerken en psychische Idachten die invloed hebben op de gevolgen van X 
de aandoening 

Signaleert welke disciplines betrokken dienen te z i jn bij de zorg van de desbetreffende patiënt X X 

Signaleert wanneer zorg van andere disciplines noodzakelijk is (bv. bij rode vlaggen) X X X X 

Signaleert rode vlaggen en weet naar welke andere disciplines daarvoor verwezen moet worden en op X 
welke termijn de patiënt dan ook gezien moet worden 

3. De HP is in staat om op basis van de assessment een behandelplan op te stellen: 

Indiceert, interpreteert en evalueert farmacologische en niet-farmacologische interventies bij patiënten X 
met reumatische aandoeningen 

Delegeert medicamenteuze toediening X 

Signaleert wanneer zorg van andere medische en paramedische disciplines noodzakelijk is en verwijst X 
daarnaar door 

Indiceert, interpreteert en evalueert aanvullend onderzoek dat noodzakelijk is voor de diagnostiek. X 
behandeling en follow-up van de reumatologische aandoening 

Opstellen indicaties voor eigen vakinhoudelijke interventies X X X X X X 

Opstellen behandelstrategie X X X X X X 

Opstellen doelgerichte behandeling (bv. met behulp van SMART doelen) X X X X X X 

Ontwikkelt relevante managementstrategieën ten aanzien van specifieke ziekteprocessen X X 

Kent de farmacologische en niet-farmacologische mogelijkheden bij patiënten met reumatische aandoeningen X X 

Begrijpt en evalueert labwaarden die noodzakelijk zi jn voor het monitoren van de ziekte progressie en het X X 
ondersteunen van de farmacologische zorg 

Ontwildcelt en implementeert een toxicity screening tooi om de medicamenteuze behandeling te monitoren X X 

Gebmikt relevante meetinstrumenten met betreldang tot dagelijks functioneren van de patiënt X X X X 

Begrijpt de psychologische factoren die gerelateerd kunnen zi jn aan het ziekteproces X X X 

Evalueert de capaciteiten en de motivatie van de patiënt met beh'elddng tot het zorg-/behandelpIan X X X X X X 

Identificeert relevante preventieve en therapeutische mogelijkheden die eventueel nodig zijn om het X X 
functioneren van de patiënt te verbeteren 

Integreert principes van zelfmanagement X X X X X X 

Interpreteert resultaten van meetinstmmenten X X X X X X 

Herkent veranderingen i n de ziektestatus en kan het zorg-/behandeIplan aanpassen X X X X X X 

Indiceert machtigingen t.b.v. hulpmiddelen en behandelingen X 

Opstellen indicatie voor orthesinologie en vervnjzen naar wie deze orthese zou kunnen aanmeten en X X 
maken. 

Opstellen indicatie voor orthesiologie en kan een orthese aanmeten en maken X 

Opstellen indicatie voor hulpmiddelen voor het dagelijks functioneren, kan de patiënt hiervan voorzien X X 
en ermee Ieren omgaan 

Opstellen indicatie voor loophulpmiddelen, kan de patiënt hiervan voorzien en ermee Ieren omgaan X 

Indiceert gewrichtspuncties, intralaesionale puncties, gewrichtsinjecties en laesionale infiltraties X 

4. De HP is i n staat (op een veilige, effectieve en efficiënte manier) het behandelplan uit te voeren: 

Voert gewrichtspuncties, intralaesionale puncties, gewrichtsinjecties en laesionale infiltraties uit X 

Voert volgens voorschriften verpieegtechnische handelingen uit voor het eigen diagnostische en thera X X 
peutische handelen en die van andere disciplines 

Dient medicatie toe X X 
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COMPETENTIEMATRIX V VS F/O E M W P 

Eigen interventies bepalen en prioriteren 

Handelt probleemoplossend bij complexe reumazorg, als gevolg van complicaties t.b.v. ziekte, medicatie 
of plotseling afnemende ADL 

Draagt zorg voor machtigingen t.b.v. hulpmiddelen en behandelingen 

Bewaaict vitale functies van de zorgvrager 

Neemt geheel of gedeeltelijk de zorg over die de zorgvrager anders zelf zou hebben uitgeoefend om i n zi jn 
persoonlijk functioneren te kunnen voorzien, waarbij de HP creatiefis i n z i jn zorgverlening als de situatie 
daarom waagt 

Betrekt het sociale netwerk van de zorgvrager bij de zorgverlening 

Maalct gebmik van verschillende instmmenten om de zorg aan zorgvragers te standaardiseren en over
draagbaar te maken. 

Oefentherapie (eventueel i n een groep) met een intensiteit die aansluit bij de belastbaarheid van de 
patiënt(en) 

Integreren van gedragsmatige aanpak i n de behandeling 

Postoperatieve behandeling 

Behandeling van (eenvoudige) handproblemen 

Het behandelen van complexe handfunctieproblematiek (gerelateerd aan reumatische aandoeningen) 

De patiënt Ieren zich bewust te z i jn van de manier waarop h i j / z i j beweegt en handelt en de invloed hiervan 
op zijn/haar lichaam 

De patiënt alternatieve, gewrichtsbeschermende beweeg-/handeIingsmethoden aan te leren 

De patiënt te leren omgaan met z i jn beperkingen i n het (dagelijks) handelen door het aanleren en trainen 
van vaardigheden en/of compensatietechnieken 

Het indiceren, aanmeten en vervaardigen van een orthese, hulpmiddel of aanpassing en de patiënt 
ermee leren omgaan. 

Verleent zelfstandig psychosociale hulp gericht op het verwerken van en omgaan met de aandoening 
aan patiënt als diens directe omgeving 

Verlenen van praktische hulp bij het oplossen van reumagerelateerde problematiek 

Uitvoeren van (team) programma's die leefstijlverandering tot doel hebben 

Bemiddelen en begeleiden van de patiënt bij het bepalen en benaderen van voorzieningen die nodig 
zijn om het persoonlijk functioneren te optimaliseren 

Behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen i n de levenssfeer en de psychische aspecten 

die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. 

Communicatie 

5. De HP is i n staat de patiënt en de directe omgeving adequaat voorlichting te geven over: 

Het omgaan met de gevolgen van hun aandoening 

Lichaamsbeweging in het dagelijks leven 

Het adequaat verdelen van energie over de dag en gewrichtsbescherming 

Verschillende hulpmiddelen 

Relevante instellingen, verenigingen etc. i n de omgeving 

Adequaat kunnen communiceren met patiënten, collega's, vervtijzers, andere health professionals en 
beleidsmakers betrokken bij de zorg 

Verschillende modaliteiten zoals warmte- en koudeapplicaties, TENS en massage 

ProfessionaHteit en Icwaliteit 

6. De HP oefent zi jn of haar beroep op een ethisch verantwoorde manier uit: 

Werkt op een ethische manier, respecteert patiënten en neemt de professionele gedragscodes van de 
beroepsgroep in acht 

Toont vertrouwen i n zelforganisatie/zelfmanagement, zelfbewustzijn en kennis van eigen grenzen/ 
beperkingen 

Baroepsontwikkelaar 

X X X X 

Organisatie 

7- De HP houdt ontwikkelingen binnen de zorg van patiënten met reimiatische aandoeningen i n de gaten: 

Is op de hoogte van de nieuwe ontwildcelingen binnen de reumazorg 

Weet welke (lokale/regionale/nationale) organisaties een rol spelen bij de zorg voor patiënten met 
reumatische aandoeningen 

Weet welke organisaties/lcetenzorg/samenwerldngsverbanden er z i jn (regionaal en nationaal) 

Kent het beleid en de regelgeving die betreldcing hebben tot de reumazorg 

Kennis en wetenschap 

8. De HP is bezig met wetenschappelijk onderzoek: 

Leest wetenschappelijke artikelen en kan deze interpreteren 

Past relevante resultaten uit wetenschappelijke studies toe in de dagelijkse pralctijk 

participeert i n wetenschappelijk onderzoek  

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X X X X 

X 

X X X 

X 

X X X X 

X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X X X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 
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COMPETENTIEMATRIX V VS F/O E M W P 

Is i n staat de behoefte (noodzaak) aan onderzoek naar kwesties met betrekking tot de verpleegkundig X X X X X X 
specialist te identificeren en relevante onderzoeksvragen te formuleren. 

Initieert wetenschappelijk onderzoek X 

1 Manager | 
Samenwerken 

9. De HP stemt zorg af op de andere geboden zorg: 

Fungeert als contactpersoon mssen relevante disciplines of instellingen (vaak functie van case manager) X X 

Stemt eigen behandeling af op behandeling van andere disciplines (indien van toepassing) en werkt samen X X X X X X 
om een goed resultaat te behalen (zowel intern als extern) 

Verwijst patiënt eventueel door naar collega en/of andere discipline (als h i j / z i j niet de nodige X X X X X X 
competenties bezit) 

Kent de mogelijlcheden en werkwijze van gespecialiseerde multidisciplinaire behandelteams i n de X X X X X X 
reumatologie 

Heeft een overzicht van het zorgaanbod op het gebied van reumatologie i n de directe regio (inclusief X X X X X X 
aanbod lokale patiëntenverenigingen etc.) 

Kent de huidige mogelijkheden van het begeleiden van patiënten met reumatische aandoeningen op X X X X X X 
afstand (telefoon, internet) 

Heeft kennis over het voordeel/belang van, het opzetten van en het werken i n een netwerk X X X X X X 

Maatschappelijk handelen 

10. Het bevorderen van de kwaliteit van de geboden zorg: 

Vervult een proactieve rol i n de ontwikkeling, de verbetering en de bevordering van de beroepsgroep X X X X X X 

Onderzoekt relevante ontwildcelingen i n gezondheid, de maatschappij en de wetgeving op internationale, X X X X X X 
nationale en lokale niveaus 

Is in staat documentatie rond de medische reumatologische zorg voor te bereiden, bij te houden en te herzien X 

Is in staat documentatie rond het behandelproces voor te bereiden, bij te houden en te herzien X X X X X X 

Levert door middel van levenslang leren/bijscholing een bijdrage aan het bevorderen van de beroepsgroep X X X X X X 

Om uitwisseling van kennis te bevorderen op het gebied van reumatische aandoeningen is de health X X X X X X 
professional l id van de NHPR of V&VN sectie reumatologie (en zodoende ook l i d van de NHPR) of is 
bekend met het bestaan van deze sectie 

OVERZICHT COMPETENTIES 

In dit project is een overzicht gemaalct van de 

competenties van de verschillende health profes

sionals secties van de NHPR en daarnaast is 

gekeken naar de deldcing van deze competenties 

in de hiüdige bi j - en nascholingsmogelijlcheden. 

Met betielddng tot de huidige inhoud van deze 

scholingen blijkt over het algemeen de compe

tentie Wetenschappelijk onderzoek als meest 

slecht te scoren, dat wi l zeggen dat het merendeel 

van de health professionals heeft aangegeven 

dat deze competentie meer aan bod dient te 

komen in de schoting. Ook is er een behoefte aan 

opleiding over Afstemming en Behandeling. De 

competenties die door de meeste health profes

sionals als beste wordt gescoord zijn Basiskennis, 

Assessment en Voorlichting/communicatie. 

In vergelijlcing met de door de American College 

of Rheumatology ontwildcelde competentiepro

fielen (www. rheumatology, org/practice/ clinical / 

standards/index.asp) blijken onze competentie-

profielen uitgebreider te zijn. De competenties 

samenwerking, maatschappelijk handelen en 

professionaliteit zi jn niet of zeer beperlct mee

genomen in de ACR-competentieprofielen. Dit 

verschil is, naar alle waarschijnlijlcheid, ontstaan 

doordat i n ons project de structuur van de 

CanMEDS is toegepast. De vraag bl i j f t of deze 

competenties daadwerkelijk meegenomen hadden 

moeten worden aangezien het over het algemeen 

meer generieke competenties zi jn i n plaats van 

specifieke competenties voor de reumatologie. 

Verpleegkundigen, de health professionals die over 

het algemeen veel bettokken zijn bij de zorg van 

patiënten met reumatische aandoeningen, heb

ben de meeste behoefte aan nog meer specifieke 

nascholing, gevolgd door fysiotherapeuten/oefen

therapeuten. Mogelijk kunnen verpleegkundigen 

de opgedane kennis en vaardigheden direct toepas

sen. Psychologen blijken ook behoefte te hebben 

aan nascholing op het gebied van reumatische aan

doeningen. Dit kan verldaard worden doordat er 

momenteel geen bij- en nascholing op het gebied 

van reumatische aandoeningen is voor psycholo

gen. Maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en 

ook verpleegkundig speciahsten blijken de minste 

behoefte te hebben aan meer nascholing. Dat ver

pleegkundig speciahsten minder behoefte hebben 

aan scholing, kan mogelijk liggen aan het feit dat 

deze groep health professionals twee maal per jaar 

eigen scholingsdagen organiseert die zijn afge

stemd op hun behoeften zodat ze up-to-date blij

ven. Met betielddng tot maatschappelijk werkers 

en ergotherapeuten is het mogelijk dat de gene

rieke competenties van deze health professionals 
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al toereikend zijn om patiënten met reumadsche 

aandoeningen te lomnen behandelen. Deze health 

professionals zullen maar zelden uitsluitend voor 

patiënten met reumatische aandoeningen werken. 

KOPPELING TAKEN EN C O M P E T E N T I E S 

Bij het koppelen van de gewenste competenties 

met bij- en nascholingen, is een algemene, 

samenvattende conclusie getroldcen. Er zijn voor 

de verschillende health professionals echter vaak 

meerdere mogelijldieden om zich bij te scholen. 

Bijvoorbeeld bij verschillende instanties of zowel 

intern als extern. Zodoende kunnen de resultaten 

niet specifiek aan één bij- of nascholing per groep 

van health professionals worden toegeschreven. 

Aanbevolen wordt daarom dat scholingsaanbie

ders de resultaten van dit project gebruiken om 

het eigen aanbod van bi j- en nascholing mee te 

vergelijken. 

Bij het koppelen van de competentieprofielen 

aan de scholingsresultaten van het eerste project 

konden twee competenties helaas niet meege

nomen worden, namelijk professionaliteit en 

maatschappelijk handelen. Dit komt doordat deze 

competenties niet zijn meegenomen in het eerste 

faseproject als mogelijke taken van de health 

professionals. Helaas kan er dus geen uitspraak 

over worden gedaan of deze competenties i n de 

huidige bij- en nascholingen aan bod komen. I n 

de toekomst zullen scholingsaanbieders dus nog 

apart moeten evalueren of deze competenties 

voldoende gedelct worden in de eigen bi j- en 

nascholing. 

CONCLUSIE 

Dit onderzoek geeft inzicht i n de verschillende 

competenties van verpleegkundigen, fysiothera

peuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, maat

schappelijk werkenden en psychologen werlczaam 

in de reumatologie. Daarnaast geeft het inzicht 

in de mate waarin competenties door alle health 

professionals, dan wel door specifieke health 

professionals beheerst dienen te worden. Dit 

overzicht kan in de huidige bij- en nascholingen 

worden gebruilct om scholing te evalueren en aan 

te passen waar nodig. Verder kan dit overzicht 

worden gebruilct om onderwerpen te identifice

ren voor (nog te ontwildcelen) multidisciplinaire 

nascholingen. 

DANKWOORD 

Met dank aan de leden van de stuurgroep die in 

de afgelopen jaren een bijdrage leverden. 
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