
• Zet je geluid op “mute” (dat scheelt omgevingsgeluid).

• Als je iets wilt vragen kun je het geluid aanzetten door op de 
spatiebalk te drukken en die ingedrukt te houden.

• Hapert het beeld: zet je eigen beeld uit (links onder: “stop video”). 
Het uploaden van beeld kan storend werken omdat de upload 
snelheid vaak laag is t.o.v. de download snelheid.
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Inleiding Chiron Zorgplanner
De Rolls-Royce voor de NANDA-I, NOC en NIC



Wat gaan we doen?
1. Intro over Medictcare 

2. Intro van de wijze van redeneren door verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten

3. Casus behandelen uit de wijk en mogelijkheden van Chiron laten zien

4. Nadruk ligt op ‘knoppenkunde’, niet op inhoudelijke kennis

5. Vragen & feedback deelnemers

6. Toekomstmuziek (of kerstmuziek)…

Internet: Google is your best friend

Verpleging: Chiron is my best buddy
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Sinds 1999

ICD-10, ICF, DSM-IV, … EPD

www.medictcare.nl

info@medictcare.nl

024 2140066
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Waarom heeft MedIctcare Chiron gebouwd?
• Waarom? Beschikbaar maken van de verpleegkundige ‘body of knowledge and skills’ 

voor de klinische praktijk/onderwijs

• Hoe? Classificaties voor verpleegkundige beroepsgroep inzichtelijk en toegankelijk 
maken (je hoeft geen expert te zijn).

• Wat? Een software/database met uitgebreide zoekfuncties als leer- en praktijk-tool

• Men praat te veel en doet zo weinig. Wij draaien het om. Wij gebruiken Chiron zelf in de 
dagelijkse praktijk.

• Eerste versie van Chiron: 2005

• Expertise, Goedkoop (66% BSL + 21% BTW), Kwaliteit, Kennisoverdracht, Webinars, 
Cursussen, Feedback, Samenwerken

• Niet Web-based: AVG, stand-alone zonder internet, complexiteit software
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Adviseuse Thuiszorg & Wijkverpleging

NNN + goede hulpmiddelen
Omaha werkt niet lekker in de wijk

Aandacht voor speciale zaken in de wijk
- Indicatiestelling
- Cultuur
- Opleidingsniveau verzorgenden
- Complexiteiten van planning
- …

•Verpleegkundige

•Wijkverpleegkundige

•Verplegingswetenschapper

•Docent en trainer

Yolande.van.den.Brink@medictcare.nl
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• Licht
• Structuur en Overzicht
• Zoeken
• Zorgplannen, Analyseren, Bomen, 

bewaard keuzes en veel meer 7



Model Bulechek en McCloskey
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https://www.nictiz.nl/standaarden/nanda/
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Van Anamnese naar activerende gegevens/probleemlijst

Wij beginnen daarbij met alle gegevens uit de verpleegkundige 
anamnese en het lichamelijk onderzoek die niet normaal zijn 
(die noemen wij activerende gegevens) op een rij te zetten. Dit 
dwingt de verpleegkundige om naar aanleiding van de anamnese 
en het lichamelijk onderzoek zijn gedachten te ordenen en 
systeem aan te brengen in de bevindingen. Dan volgt de tweede 
stap, het samenstellen van een probleemlijst waarin al de 
gevonden activerende gegevens, samengevoegd tot problemen, 
worden ondergebracht. Er kan zodoende niets worden vergeten.

Anamnese in Chiron
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Maak lijst activerende gegevens/probleemlijst

Verpleegkundig
Rusteloos

Met opzet besmet

Angst voor mishandeling, angstig, constant gealarmeerd

Wordt vergiftigd

Slaapt weinig, onrustig, dommelt overdag in

Vergeet veel

Geen vertrouwen

Eet weinig, staat tegen

Proeft niets

Mobiliseert niet

Bang om te vallen

Spierkracht neemt af

Pijn

Hopeloosheid

Eenzaam, geen contact familie

Gestrest

Rode stuit

BMI 30,4

Geobstipeerd

Benauwd SO2 86%

Medisch
Kop-halsprothese met pijn

Hypertensie

UWI recidiverend

Obesitas

DM-2

Koorts/ COVID

Astma COPD

Probleemlijst
Verwardheid

Wanen

Angst

Slaapt slecht

Ondervoeding

Spierkracht vermindert

Valrisico

Mobiliseert niet 

Isolement

Decubitus?

Obesitas

Obstipatie

Benauwdheid 11



Empirische cirkel en klinisch redeneren

Methode
• Inductie: van concrete waarnemingen 

naar abstract niveau.

• Deductie: van abstract gegeven 
redeneren naar specifieke 
beweringen 

• Hypothetico-deductieve of inductief-
deductieve methode combineert 
inductie en deductie middels stellen 
van hypothesen en testen ervan 
(Evers,1994) (de Jongh, 2019)

• ...

Diagnostische strategie
Sleepnetmethode

Patroonherkenning

Toetsen van meerdere, mogelijke 
diagnosen tot de meest waarschijnlijke 
overblijft: inductie en deductie worden 
gecombineerd.
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Deductief redeneren (Patroon herkenning)

• Wat de meeste opleiders doen en ook wordt gepubliceerd (Carpenito)

• Wat EPD systemen doen (EPD = registratie, niet een redeneer proces)

• Veelvuldig gebruik van NNN-koppelingen

• Zie het als een Jazzbandje: er wordt muziek gemaakt en jij met je 
jaren ervaring en instrument beheersing doet lekker mee.

Jammer dat de meeste studenten/verpleging daar nog niet aan toe zijn. 
Je kunt beginners niet in een Jazzbandje zetten dat is demotiverend en 
frustrerend.
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Inductief Redeneren (sleepnetmethode)
Hypothetico-deductieve methode 
• Chiron gaat je helpen om een Jazzmuzikant te worden.

• Spelenderwijs ga je meer en meer begrijpen van NNN

• Je kunt ook meteen zinvolle zorgplannen maken

• Je kunt met collega’s overleggen en verbeteren

• De ouderwetse muziekschool aanpak: toonladdertjes oefenen, 
kinderliedjes spelen en uitgroeien tot virtuoos… Dat kost tijd en 
oefenen, oefenen en oefenen.
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De NNN koppelingen zijn bijgehouden tot 2016

• In de NANDA-I 2018-2020 zijn er 42 (van de 244 = 17%) diagnosen die 
geen koppeling hebben met NIC (2020) en NOC (2020), in de 2020 
versie van NIC zijn er 15 (van de 565) nieuwe interventies en de NOC 
heeft 52 (van de 540) nieuwe zorgresultaten. 

• Al deze nieuwe elementen hebben géén koppeling met diagnoses uit 
de NANDA-I. 

• Let op!: als je alléén koppelingen tussen NNN gebruikt voor het 
maken van een zorgplan dan bekijk je niet alles en mis je juist de 
nieuwe ontwikkelingen.

• Ook alle aanpassingen van oude NNN items zijn niet in de 
koppelingen verwerkt.

• Conclusie: STOP ERMEE om ze te gebruiken gebruik Chiron Analyseer
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Casus uit de wijk (simpele)

Korte situatieschets stoma uit anamnese

Man van 67 jaar wordt vandaag ontslagen uit ziekenhuis met een ileostoma, dubbelloops. De stoma is 

aangebracht vanwege een ontsteking en hij is onder behandeling voor de ziekte van Crohn (colitis ulcerosa). 

Dhr. is niet bekend met de verzorging van het stoma, vindt dit nog eng en vies. In zijn directe omgeving thuis is 

er niemand, die hem hiermee kan en wilt helpen. Wanneer hij meer gewend is, wil dhr. de verzorging zelf 

aanleren, maar nu nog niet. Het ziekenhuis geeft in de overdracht mee dat de wond slinkende is, maar nog niet 

volledig genezen. Het verzorgingsmateriaal zal een dezer dagen afgeleverd worden thuis. Voor de eerste dagen 

krijgt dhr. zijn stomamaterialen mee.
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Activerende gegevens: Stoma & Zelfzorg

Geen goede diagnose (of helemaal geen diagnose)
1. Definitie verpleegkunde: behandelen de menselijke reacties op ziektes en levensprocessen

2. Bekijk NOC en NIC en zoek voor nieuwe activerende gegevens

3. Ga naar website belangen vereniging etc. en zoek op activerende gegevens: https://www.stomavereniging.nl/

VPK Diagnose is moeilijk te vinden voor stomazorg. Spelen met wond, huid, weefsel, operatie, chirurgische ingreep. Woorden 
waar iemand niet zomaar op komt. Uiteindelijk kies ik voor diagnose: Weefseldefect.  

Wat MedIctcare hieruit leert: we maken Koppelwoorden

#stoma  wond

#stoma huid

#stoma weefsel

#stoma      operatie
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Casus wijkverpleging

Casus: wat met een insuline injectie begon

Casus: SHV
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Wijkverpleging met een werkbare NNN 

• Advanced Chiron knoppenkunde (wil je echt leren dan hebben we 
een cursus).

• Uitwerking van casussen wijkverpleging (meer inzicht in NNN en hoe 
die gebruikt kan worden). Geen knoppenkunde maar inhoud.  

• Wat heeft de wijkverpleging nodig om met NNN te kunnen werken 
(Agenda/Planning/Rapportage).

• Hoe kunnen we Chiron gebruiken met andere tools/EPD.
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Mogelijkheden software aardig af:
• 55.000+ regels code = 700 pagina's
• 50+ schermen
• MS-Windows

Willen nu naar inhoud:
• Koppelwoorden
• Beroepsgroep/Onderwerp Bomen
• Webinars & Cursussen

Van software naar inhoud
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There is no cure without care, 
but there is care without cure. 



Verpleegkunde

Artsen behandelen ziektes. Zij gebruiken o.a. de International Classification of

Diseases (ICD) of de International Classification of Functioning, Disability and

Health (ICF) voor de beschrijving en codering van de medische problemen die zij

behandelen. Psychologen, psychiaters en andere hulpverleners in de GGZ

behandelen psychische stoornissen en maken daarbij gebruik van de Diagnostic

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Verpleegkundigen

behandelen de menselijke reacties op ziektes en

levensprocessen. Hiervoor gebruiken zij de beschrijving en codering van

verpleegkundige diagnoses van NANDA International Inc. (NANDA-I). Al deze

kenniskaders zijn internationaal ontwikkelt en wetenschappelijk onderbouwd.

23

https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icd-10
https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf
https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/dsm-5
https://stichtingvdir.nl/beheer/


Een verpleegkundige diagnose is…

…een klinisch oordeel aangaande een menselijke 
reactie op gezondheidscondities of levensprocessen, 
of een verhoogde kwetsbaarheid voor die reactie, bij 
een persoon, gezin, groep of gemeenschap. Een 
verpleegkundige diagnose vormt de basis voor de 
selectie van verpleegkundige interventies waarmee
zorgresultaten worden bereikt waarvoor de 
verpleegkundige verantwoordelijkheid draagt.
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Menselijk reacties op gezondheidscondities

Verpleegkundigen behandelen geen ziektes. Verpleegkundigen 
kunnen wel vroeg signaleren of risico’s inventariseren om 
(verergering van) een ziekte in de toekomst te voorkomen.

Wat doen verpleegkundigen dat wel? Ze behandelen de 
menselijke reactie op gezondheidscondities. Anders gezegd: 
verpleegkundigen behandelen de respons van het menselijk 
lichaam op de ziekte en de gevolgen die deze ziekte heeft op het 
leven van de patiënt en omgeving.
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Levensprocessen

Het is echter niet alleen aan een ziekte gerelateerd, het kan ook te 
maken hebben met een toestand of een levensfase, zoals leeftijd 
(jong of oud), laaggeletterdheid, hoogbegaafdheid, verlies van 
een dierbare, emoties, waarden, overtuigingen, beleving.

Tot slot staat in de definitie dat verpleegkundigen zich niet alleen 
zorgen voor het individu, maar ook om de omgeving van de 
cliënt. Dat kan zijn de partner, het gezin, de familie en wellicht de 
hele gemeenschap.
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Definitie Verpleegkundige Zorgresultaat (NOC)

‘Een resultaat van verpleegkundige zorg is een op een

tijdscontinuüm gemeten of een geobserveerd resultaat,

in reactie op verpleegkundige zorg voor een persoon,

geregistreerd op specifieke momenten tijdens of na de

verleende zorg. ‘
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Definitie Verpleegkundige Interventie (NIC)

‘Elke behandeling die een verpleegkundige op grond van haar

deskundig oordeel en klinische kennis uitvoert ten behoeve van

een patiënt.

Een verpleegkundige interventie kan de directe- of indirecte

zorg betreffen en een autonoom verpleegkundige

behandeling, een gedelegeerde medische handeling of een

door andere zorgverleners voorgeschreven behandeling zijn.’
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Chiron zorgplanner schermen
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Analyseer
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NANDA-I



NOC
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NIC
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Reflecteren

Vragenlijst die je helpen met reflecteren op de diverse fasen in het 
verpleegkundig proces. Bijvoorbeeld:

- Juiste aanmelding/ context van zorg?

- Juiste meetinstrumenten gebruikt?

- Relevante richtlijnen toegepast? Afgeweken? Waarom? 

- Vragen over de wijze waarop je de zorgresultaten hebt gekozen (PES)

- Vragen waarop je de interventies hebt gericht (PES)

- Etc..
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