
Achtergrondinformatie nascholing  
Acute Opvang Pediatrie 

 

 

 
In ziekenhuizen wordt op verschillende manieren een goede opvang voor acuut zieke kinderen 
georganiseerd. Daarbij worden zowel kinderverpleegkundigen als spoedeisende hulp verpleegkundigen 
ingezet.  Voor deze beide groepen is deze nascholing geschreven.  
 
Doelstellingen van de nascholing AOP 
De kinderverpleegkundige of SEH verpleegkundige:  
• past een systematische gegevensverzameling toe volgens de ABCDE methode en PAT classificatie 
• kent veelvoorkomende acute ziektebeelden van het kind met bijbehorende symptomen. 
• kan op basis van symptomen en verschijnselen bij het acuut zieke kind de pathofysiologie 

beschrijven. 
• kan op basis van informatie over het traumamechanisme anticiperen op mogelijke letsels. 
• kan in ieder stadium van onderzoek en behandeling prioriteiten vaststellen en bijstellen op basis van 

nieuwe gegevens over de gezondheidssituatie van het kind.  
• kan de juiste interventie kiezen bij de bedreiging van vitale functies of overname van vitale functies. 
• kan de juiste materialen kiezen met behulp van een PRILL lint 
• kan snel een juiste dosering van een medicament klaar maken voor gebruik. 
• kan bepalen welke parameters gebruikt worden om de gezondheidssituatie te bewaken 
• kan bepalen  of de toegepaste interventies effectief zijn geweest. 
• neemt actief rol in het teamwork bij de opvang van een acuut ziek kind of kind met trauma. 
• communiceert duidelijk en effectief op basis van de SBAR methodiek. 

 
Leeractiviteiten 
• Voorbereiding naar aanleiding van de uitnodiging en toegang tot elektronische leeromgeving  

(8 week tevoren beschikbaar)  
• Deelname aan de contactdagen 

 
Programma contactdagen 
1e dagdeel: doelgroepspecifieke theorie 
2e dagdeel: practica en deelvaardigheden 
3e dagdeel: scenariotraining en gerichte feedback 
4e dagdeel: scenariotraining en gerichte feedback 
5e dagdeel: scenariotraining, toetsing en evaluatie 
Er wordt in cursusgroepen  van 12 deelnemers geleerd, en in deelgroepen getraind. 
 
Accreditatie  
Het programma is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal punten vindt u in het online 
register. Bij het succesvol afsluiten van deze cursus ontvangt de deelnemer een certificaat.  
 
Toetsing  
Er vindt toetsing plaats van kennis en getoond gedrag in de training. Bij voldoende toetsing ontvangt de 
deelnemer een certificaat.  
 


