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LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSTIEK  

IN 10 MINUTEN 
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VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSTIEK 

MISSIE 
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Verpleegkundige Diagnostiek 

 waar hebben we het over? 
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Verpleegkundige diagnostiek is het proces van kritisch 

redeneren dat gebaseerd is op vakinhoudelijke 

theorievorming met het doel 

gezondheidsproblemen/vraagstukken van een patiënt in 

kaart te brengen die het gevolg zijn van een ziekte om 

hier effectieve interventies op uit te kunnen voeren. 

  

Het product van verpleegkundige diagnostiek is het 

effect bij de patiënt van verpleegkundige interventies; dit 

omschrijft de unieke professionele functie van de 

verpleegkunde. 
(Dr. R.L. McManus, New Hampshire, 1950) 



Vragen uit de zorg aangaande diagnostiek 

Inventarisatie 2012-2014 
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Verpleegkundige diagnostiek: een nieuw onderzoekplatform 

(V2 + I2 + R2 = E2) 
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Validiteit & Valorisatie + 

(Meet je wat je wilt meten? Behaal je wat je wilt behalen en wat merkt de 

patiënt hier concreet van?) 

 

Informatie & Integratie + 

(Wat is ondersteunend aan verpleegkundig handelen?  (EPD, een 

Classificatiestructuur, Digital Health, Sensorontwikkeling)  

    

  

Rolontwikkeling & Relaties = 

De intermenselijke benadering, de rol van de verpleegkundige t.o.v. de 

zorgvrager en de mantelzorger in het zorgbestel – 

   

 



(V2 + I2 + R2 = E2) 
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Effectiviteit & Efficiëntie 

Bewijsbare toename van de kwaliteit van de zorg, zorgbetaalbaarheid en 

patiëntveiligheid (Minder individueel leed, groter levensgeluk van 

individuen en groepen: ‘healthy ageing’).  

 



E2 
Paans, W., Muller-Staub, M. The predictive power of nursing diagnosis in the Electronic Health Record (work in progress 2014-2015)  

 

 

 

1. Verkorte verblijfsduur in het ziekenhuis (preventie 

risicodiagnosen) 

2. Gereduceerde overlijdenskans (eerder, gerichtere interventies) 

3. Verminderd optreden van complicaties (snellere communicatie) 

4. Verminderde documentatietijd (toepassen ICT-hulpmiddelen) 

5. Verbeterde interdisciplinaire communicatie (EPD, transmuraliteit) 

6. Inzicht in de voorspellende waarde  (het effect van interventies) 

7. Snellere implementatie van (e-health) innovaties (link 

classificatie) 

 

 
 
 



Interdisciplinaire samenwerking 

    International Master Program Sensor Techniques in Healthcare 

(Hanze University of Applied Siences) 

  Linken van sensortechnieken en verpleegkundige 
diagnosen in de PES structure  (PES: signs zijn detecteerbaar 

door sensor(pleisters)  



Nursing Diagnosis, Sensor techniek, ICT en ‘excellente 
verpleegkundige zorgverlening’ 

Paans, W., Wijkamp, J.S., Wolfensberger M.V.C. (2014). What establishes an excellent nurse? A focus group and Delphi panel approach, 

Journal of Nursing Scholarship (In Review).  



Verpleegkundige diagnostiek is voorwaardelijke voor  

een discipline met eigenschappen… 
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VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSTIEK  

& 

CURRICULUM 2020 

Praktijk + Onderwijs + Onderzoek = Kwaliteit van Zorg 

 

- Valorisatie van kennis (kennis gebruiken en delen) 

- Trans-sectoraal en interdisciplinair samenwerken op 

beroepsinhoud 

- De zorgvrager in de eigen sociale context altijd centraal 

- Flexibel en onderhoudbaar curriculum: inputflexibiliteit 

- Onderzoek alleen in samenwerking met werkveld 

- Casuïstiek-ontwikkeling alleen met werkveld 

 

 

 

 

 

 



Conclusie 
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2020: 

Verpleegkundige diagnostiek markeert de 

identiteit van het verpleegkundig beroep 
Wolter Paans, 2014 
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