
Aansluitingstoets VH2 Acute zorg 

Gegevens student 
Voornaam:    

Achternaam:   

Geb. datum:   

Emailadres:   

Telefoonnummer:  

 
Datum afname toets:  Klik hier als u een datum wilt invoeren. 
 

Uitslag toets 

Deelgebied Behaalde aantal punten (60 in totaal) 

Respiratie  

Circulatie  

Milieu Interne  

 

Toetsanalyse en advies 
Is er een kennistekort vastgesteld?    ☐ ja    ☐nee  (indien ja, specificeer in de bijlage (leerdoelen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op welke wijze wordt een (eventueel) kennistekort bijgespijkerd? 

 

☐  In eigen beheer (bronnen adviseren) 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. het resultaat hiervan wordt niet getoetst 

 

Er is een kennistekort vastgesteld op verschillende gebieden: 

 

 



☐ Het volgen van lessen in module VH1 (plan deze lessen direct in. Let op: deze moeten plaatsvinden voor de start van VH2) 

 

 

 
 
 
 
 
N.B. het resultaat hiervan wordt niet getoetst 

Ondertekening 

 

Akkoord student 

 

 

 

…………………………………………………… (naam)   …………………………………………………… (handtekening) 

 

 

 

 

 

Akkoord leidinggevende 

 

 

 

…………………………………………………… (naam)   …………………………………………………… (handtekening) 

 

 

 

 

 

 

 De docent stuurt de uitkomst van de toets en de uitkomst van het advies naar: 

 

☐ de student  

☐ de leidinggevende 

☐ de cursusadministratie 

☐ de EVD van de betreffende lesdag(en) 

☐ de opleidingscoördinator

 



Bijlage: leerdoelen module VH1 

 

Respiratie 

 Onvoldoende Voldoende Goed 

uitleggen welke rol de ademhaling speelt bij de homeostase.  ☐ ☐ ☐ 

uitleggen hoe de luchtstroom gedurende de gehele ademcyclus tot stand komt en waardoor deze wordt beïnvloed. De begrippen flow, druk, volume, weerstand, 

compliance, metabolisme frequentie, teugvolume en ademarbeid worden hierin meegenomen. 

☐ ☐ ☐ 

uitleggen hoe de gaswisseling in de gezonde longen tot stand komt. De invloed van de verschillende longvolumes, diffusie, ventilatie, oxygenatie, shunting en dode 

ruimte worden hierin meegenomen.  

☐ ☐ ☐ 

beschrijven hoe O2 en CO2 door het lichaam getransporteerd worden en welke belangrijkste mechanismen hierop van invloed zijn.  ☐ ☐ ☐ 

de oxygenatie van het hemoglobine beschrijven met behulp van de theorie over de zuurstofdissociatiecurve.  ☐ ☐ ☐ 

aangeven welke gegevens hij moet verzamelen om de ademhaling van de patiënt te evalueren en problemen hierbij tijdig op te sporen. ☐ ☐ ☐ 

de zelfstandige ademhaling van de patiënt analyseren op basis van bovengenoemde items. ☐ ☐ ☐ 

benoemen welke compensatiemechanismen het lichaam heeft om disfunctioneren van het respiratoire systeem op te vangen.   ☐ ☐ ☐ 

benoemen hoe de weergave van parameters en de meting (ECG, SpO2, ademhaling) tot stand komt. Hij weet hoe de kwaliteit van de weergave geïnterpreteerd moet 

worden en hoe een optimale registratie bereikt kan worden. 

☐ ☐ ☐ 

een arterieel bloedgas analyseren. Hij kan hierbij aangeven wat de invloed is op de ademprikkel van de patiënt, wat de oorzaak van de eventuele afwijking is en op 

welke wijze deze afwijking gecompenseerd dient te worden.  

☐ ☐ ☐ 

de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het reguleren van het zuurbase evenwicht benoemen en deze analyseren en beargumenteren op basis van casuïstiek: 

hierbij komen de principes van chemische buffering, respiratie en nierfunctie aan bod. 

☐ ☐ ☐ 

de uitslagen van een arterieel bloedgas analyseren en benoemen naar stoornis. Dit op basis van de aangeleerde systematiek. Daarnaast kunnen oorzaken hiervoor 

worden benoemd en beargumenteerd of verklaard vanuit de pathologie. De oorzaak en compensatie kunnen hierbij worden onderscheiden. 

☐ ☐ ☐ 

beschrijven wat op respiratoir en circulatoir gebied de mechanismen zijn die kunnen leiden tot respiratoire insufficiëntie.  ☐ ☐ ☐ 

respiratoire insufficiëntie beschrijven vanuit de mechanismen oxygenatie- en ventilatiestoornissen (type I en II).  ☐ ☐ ☐ 

respiratoire insufficiëntie beschrijven vanuit persfusiestoornissen.   ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

  



Circulatie 

 Onvoldoende Voldoende Goed 

de inhoud van de vier fasen binnen de hartcyclus beschrijven. ☐ ☐ ☐ 

de factoren die van invloed zijn op de zuurstoftransportcapaciteit benoemen. ☐ ☐ ☐ 

beschrijven door welke factoren de bloeddruk in het lichaam tot stand komt. ☐ ☐ ☐ 

verklaren welke invloed een veranderde vaatweerstand heeft op de bloeddruk in het vaatstelsel. ☐ ☐ ☐ 

verklaren hoe een veranderende hartfrequentie de cardiac output in het lichaam kan beïnvloeden. ☐ ☐ ☐ 

beschrijven door welke factoren het slagvolume van het hart tot stand komt. ☐ ☐ ☐ 

verklaren hoe een veranderende preload het slagvolume kan beïnvloeden. ☐ ☐ ☐ 

verklaren welke mechanismen de afterload kunnen veranderen en daarmee het slagvolume beïnvloeden. ☐ ☐ ☐ 

beschrijven welke factoren de contractiliteit van het myocard positief en negatief kunnen beïnvloeden.  ☐ ☐ ☐ 

de consequenties van systolisch en diastolisch hartfalen voor de hemodynamiek beschrijven. ☐ ☐ ☐ 

de functie van de sinus- av-knoop, bundel van His en de vezels van Purkinje benoemen.  ☐ ☐ ☐ 

de verschillende stappen voor een systematische interpretatie van een ecg in chronologische opnoemen.  ☐ ☐ ☐ 

de frequentie per minuut van de p-toppen en qrs complexen op een ecg bepalen. ☐ ☐ ☐ 

een sinusritme en afwijkingen, daarin te weten aritmie, sinusbradycardie en –tachycardie, op een ecg kunnen herkennen. ☐ ☐ ☐ 

de geleidingstijden, te weten pq tijd, qrs duur en qtc tijd, op een ecg volgens de in de les aangereikte waarden, kunnen bepalen.  ☐ ☐ ☐ 

een eerste, tweede (alleen type 1 en 2) en een derde graads AV blok op een ecg, volgens de daarvoor bekende criteria, kunnen herkennen. ☐ ☐ ☐ 

afwijkende ritmes vanuit het atria, te weten atriaal ritme, AV junctional ritme, atriumfibrilleren, atriumflutter, op een ecg kunnen herkennen.  ☐ ☐ ☐ 

ectopische activiteit, te weten (geblokte) prematuur atriaal en ventriculair complex, op een ecg kunnen herkennen. ☐ ☐ ☐ 

ventriculaire hartritmes, te weten ventrikeltachycardie, ventrikelfibrilleren en een (accelerated) idio ventriculair ritme, op een ecg  kunnen herkennen.  ☐ ☐ ☐ 

de gevolgen van de in de leerdoelen voorkomende electrocardiografische afwijkingen voor de hemodynamiek kunnen benoemen. ☐ ☐ ☐ 

de oorzaken van de vier vormen van shock (hypovolemische, obstructieve, cardiogene, distributieve) benoemen. ☐ ☐ ☐ 

de (vroegtijdige) klinische verschijnselen (vanuit de ABCDE methodiek) van de vier vormen van shock beschrijven. ☐ ☐ ☐ 

de uitwerking van de verschillende vormen van shock op de hemodynamiek beschrijven vanuit meetbare waarden (Hf, ABP, CVD, CO, SVR, PVR, SvO2).   ☐ ☐ ☐ 

beargumenteren in hoeverre een gedane meting representatief is voor de prestatie van het hart en de circulatie.   ☐ ☐ ☐ 

de werking van therapeutische interventies en hun effectiviteit bij de verschillende vormen van shock beschrijven.  ☐ ☐ ☐ 

de werking van therapeutische interventies en hun effectiviteit bij de verschillende vormen van shock kunnen evalueren. ☐ ☐ ☐ 

verklaren hoe de infusie vloeistoffen (NaCl 0,9%, Gluc 5%, Gluc/NaCl, Gluc 20% en albumine) zich verdelen over de lichaamscompartimenten. ☐ ☐ ☐ 

de keuze voor de inzet van een infusievloeistof, binnen een aangereikte patiëntencasuïstiek, beargumenteren.  ☐ ☐ ☐ 

de uitwerking van lactaat op het zuur-base evenwicht en daarmee de homeostase verklaren. ☐ ☐ ☐ 

bepalen op een ecg of de hartas in de extremiteitafleidingen normaal of afwijkend is. ☐ ☐ ☐ 

een linker en een rechter bundeltakblok, volgens de daarvoor bekende criteria op een ecg kunnen herkennen. ☐ ☐ ☐ 

de bij ischemie en infarcering behorende afwijkingen op een ecg kunnen interpreteren, in relatie tot de locatie (anterior, inferior, posterior, lateraal). ☐ ☐ ☐ 

de evolutie van het st-segment bij een patiënt met een myocard infarct kunnen beschrijven. ☐ ☐ ☐ 



na interpretatie van een ecg, in vergelijking met een eerder ecg van de patiënt, een conclusie trekken. ☐ ☐ ☐ 

vanuit de conclusie van een ecg de gevolgen voor de hemodynamiek kunnen benoemen. ☐ ☐ ☐ 

vanuit de conclusie van een ecg een risico-analyse maken. ☐ ☐ ☐ 

de werking van de groep geneesmiddelen die invloed uitoefenen op het RAAS-systeem beschrijven. ☐ ☐ ☐ 

de werking van de groep bèta-receptor blokkerende geneesmiddelen beschrijven. ☐ ☐ ☐ 

de werking van de afzonderlijke vaso-actieve geneesmiddelen kunnen beschrijven.  ☐ ☐ ☐ 

de werking van de afzonderlijke inotrope geneesmiddelen kunnen beschrijven. ☐ ☐ ☐ 

van bovenstaande geneesmiddelengroepen drie belangrijkste bijwerkingen kunnen benoemen. ☐ ☐ ☐ 

de uitwerking van bovenstaande geneesmiddelengroepen op de circulatie kunnen evalueren.  ☐ ☐ ☐ 

benoemen bij welke verstoringen in de gezondheidssituatie bovenstaande geneesmiddelen worden ingezet. ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

  



Milieu interne 

Uitleggen welke rol de vocht- en elektrolytenbalans spelen bij het in stand houden van de homeostase. Onvoldoende Voldoende Goed 

Een onderscheid maken tussen het intravasculaire-, de intracellulaire- en het interstitiële compartiment. ☐ ☐ ☐ 

De normale concentratie van natrium en kalium in de verschillende compartimenten benoemen. ☐ ☐ ☐ 

Uitleggen wat er wordt verstaan onder begrippen osmose, diffusie, filtratie en colloïd osmotische druk. ☐ ☐ ☐ 

Beschrijven wat de rol van natrium-, kalium- en albumineconcentratie is  met betrekking tot de vochtverdeling tussen de compartimenten. ☐ ☐ ☐ 

Beschrijven van het mechanisme van actief transport van natrium en kalium over de celmembraan. ☐ ☐ ☐ 

Beschrijven wat er wordt verstaan onder een hypotone-, isotone-, en hypertone oplossing ☐ ☐ ☐ 

Uitleggen welke rol hormonen spelen bij het in stand houden van de homeostase. ☐ ☐ ☐ 

Uitleggen op welke wijze cellen in het lichaam communiceren. Gebruik hierbij de begrippen positieve en negatieve terugkoppeling en endocriene hormonen. ☐ ☐ ☐ 

Uitleggen op welke wijze de glucoseregulatie tot stand komt. Hierbij kan de student aangeven welke verschijnselen duiden op een hypo- of hyperglykemie. ☐ ☐ ☐ 

De werking uitleggen van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. Hierbij worden de hormonen ACTH, cortisol, adrenaline, noradrenaline en de rol van de nervus 

sympathicus meegenomen. 

☐ ☐ ☐ 

uitleggen op welke manier hersenschade op kan treden. Hierbij moeten de begrippen primaire en secundaire hersenschade worden toegepast.  ☐ ☐ ☐ 

verklaren welke gevolgen de neurologische toestand van de patiënt heeft op de overige vitale functies.  ☐ ☐ ☐ 

verklaren welke gevolgen veranderingen in de vitale functies van de patiënt hebben op diens neurologische toestand.  ☐ ☐ ☐ 

drie neurologische en vier -niet neurologische oorzaken benoemen en verklaren van verlaagd bewustzijnsscores. ☐ ☐ ☐ 

de begrippen isocoor en anisocoor omschrijven en mogelijke oorzaken van anisocorie verklaren.  ☐ ☐ ☐ 

Uitleggen welke rol het zintuigelijk systeem speelt bij het in stand houden van de homeostase. ☐ ☐ ☐ 

De kenmerken en behandeling van nociceptieve en neuropathische pijn beschrijven. ☐ ☐ ☐ 

De (contra)indicaties en (bij)werkingen van de meest gebruikte analgetica op zijn afdeling benoemen, ten minste: paracetamol, NSAID`s, clonidine, ketamine en 

opioïden. 

☐ ☐ ☐ 

Het werkingsmechanisme van epidurale- en peridurale pijnbestrijding benoemen. ☐ ☐ ☐ 

Beschrijven wat de kenmerken, risicofactoren en verschillende behandelingen zijn van een delirium ☐ ☐ ☐ 

Verpleegkundige interventies beschrijven om het risico op het ontstaan van een delirium zo laag mogelijk te houden ☐ ☐ ☐ 

benoemen in welke situaties er een te hoge warmteproductie voor het lichaam ontstaat. ☐ ☐ ☐ 

benoemen in welke situaties er een te lage warmteproductie voor het lichaam ontstaat. ☐ ☐ ☐ 

beschrijven hoe het lichaam vanuit centrale aansturing de lichaamstemperatuur reguleert. ☐ ☐ ☐ 

de invloed van hypo- en hyperthermie op de gezondheidstoestand van de patiënt beschrijven.   ☐ ☐ ☐ 

interventies benoemen die uitgevoerd kunnen worden om de lichaamstemperatuur van een patiënt te beïnvloeden  ☐ ☐ ☐ 

Benoemen wat de hoofdfasen van de stolling zijn. ☐ ☐ ☐ 

De rol van  de “von willebrand factor”, de trombocyten en de stollingseiwitten in de stollingsfasen benoemen ☐ ☐ ☐ 

De werking en belangrijkste bijwerkingen van de verschillende groepen anticoagulantia en fibrinolytica benoemen 

De verschillende laboratoriumtesten die betrekking hebben op de stolling benoemen 

☐ ☐ ☐ 

Benoemen wanneer er sprake is van massaal bloedverlies ☐ ☐ ☐ 



Benoemen wat de indicatie is van het geven van bloedproducten. ☐ ☐ ☐ 

De anatomie en fysiologie van de lever benoemen. ☐ ☐ ☐ 

De verschillende functies van de lever benoemen ☐ ☐ ☐ 

Uitleggen welke rol de nierfunctie speelt bij het in stand houden van de homeostase. ☐ ☐ ☐ 

De anatomie van de nieren benoemen ☐ ☐ ☐ 

De volgende items van de fysiologie van de nieren beschrijven: 

 Functies 

 Glomerulaire Filtratie Ratio 

 Osmoregulatie 

 Volumeregulatie 

 Bij nierfalen aangeven: 

 Wanneer er sprake is van nierfalen 

 Wat de oorzaak kan zijn 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 
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☐ 

☐ 

☐ 
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