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Kwalificerende Eindtaken (EPA’s) KRH 

1. Het preconceptionele consult verrichten. 

2. Het prenatale spreekuur verrichten. 

3. Het telefonische spreekuur verrichten. 

4. De partusdienst verrichten. 

5. De kraamvisites verrichten. 

6. De nacontroles verrichten. 

7. Het anticonceptieconsult verrichten. 

8. De (dreigende) miskramen begeleiden. 
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‘De praktijk’ 

BOKS: kennis 

BOKS: vaardigheden 

oefentaken 

oefentaken 

oefentaken 

studietaken 

studietaken 

studietaken 

Kwalificeren

de eindtaak 

Contextualiseren 

In leer/werksetting 

   inhoud taak 

   begeleiding 

   beoordeling 

voorbereiden

de taak 

Vereenvoudigen 

    inhoud taak 

    simpeler context 

    meer begeleiding 

    feedback 

voorbereiden

de taak 

Vereenvoudigen 

    inhoud taak 

    simpeler context 

    meer begeleiding 

    feedback 

Kwalificeren

de eindtaken 

Bespreek met een 

angstige cliente 

de redenen van de 

langdurige  

ontsluiting bij haar 

vorige baring 

Leg aan patiënte uit 

wat  

Het onderscheid is 

tussen  verschillende 

contracties 

Leg een 

simulatiepatiënte 

uit wat het 

onderscheid  is in de 

verschillende 

contracties van de 

uterus 

Beoordeel  van 

10 casus de 

Partogrammen. 

VHO: VT 

Beschrijf het pathofysiologisch 

mechanisme van contracties van 

dwarsgestreept en glad spierweefsel 

Retrograde programmering vanuit KET:  principe 

 

Het prenataal 

spreekuur 

verrichten 

 

docent ontwerper 
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Niveau deel- en eindtaken  

Na voldoende beoordeling is student in staat om zelfstandig 

taak te verrichten met supervisie op afstand 
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Deeltaken jaar 1 Prenataal 



Een volledig anamnesegesprek voeren in de prenatale 

periode bij een ongestoord verloop, resulterend in het 

formuleren van de zorgvraag in samenspraak met cliënte en 

eventuele partner. 

De bevindingen benoemen, behorend bij een ongestoord 

verloop in de prenatale periode. Hierbij voorlichting en 

advies geven volgens geldende richtlijnen en proactief 

inspelen op de wensen en behoeften van de vrouw. 
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Deeltaken jaar 1 Nataal 

De bevindingen benoemen, behorend bij een normaal 

verloop en voorlichting en advies geven volgens geldende 

richtlijnen t.a.v. plaats baring, baringsverloop, pijn, 

pijnmedicatie en hygiëne. 
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Deeltaken jaar 1 Postnataal 

Het lichamelijk onderzoek uitvoeren bij een kraamvrouw en 

hierbij de afwijkende bevindingen benoemen. Voorlichting 

en advies geven t.a.v. een normaal verloop en de meest 

voorkomende klachten in de postnatale periode. 
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Opbouw KRH 

 

 

 

Handelen:  

Taakklassen 

Redeneren:  

Gehele methodiek klinisch redeneren (KR) in introductiemodule.  

Van gedeeltelijk naar volledig gebruik  

Van enkelvoudig naar meervoudig probleem 

Van enkelvoudige naar complete holistisch/bio-psycho-sociale context 

Van veelvoorkomend naar zeldzaam probleem 

Van ziektescripts naar aandoening naar klacht 

Van voorbeeld naar zelf doen, van beginner naar expert 
(zelfstandigheid) 

 

Toepassen en oefenen :  binnen- en buitenschools. 
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Vaardigheden bij deeltaken Prenataal 

Jaar 1: Anamnese, Consultvoering, Uitwendig onderzoek, 

RR, VP, vingerprik 

Jaar 2: SDM, motiverende gespreksvoering, Counseling 

J.Boxem/ L.Kool  

AVAG symposium 2014 11 28 13 



Handelen:  5 Taakklassen 
Taakklasse / 

Complicerende factoren 

 I II III IV   V 

Tijdsdruk Geen tijdsdruk Beperkte tijdsdruk  Authentieke tijdsdruk 

Organisatie van materialen 

(voorbereiding / hygiëne) 

Materialen liggen op tafel, 

moeten gebruiks-klaar 

worden gemaakt 

Materialen moeten zelf worden verzameld en gebruiksklaar worden gemaakt 

Communicatie met cliënt Fictieve communi-catie 

met de cliënt door 

benoemen instructies 

zonder interactie 

Communi-catie met een 

gespeelde cliënt   

Communicatie met echte cliënt  Communicatie met echte  cliënt  en systeem  

Interdisciplinair overleg Interdiscipli-nair overleg 

door benoemen  

relevante gegevens 

zonder interactie 

Interdiscipli-nair overleg met 

beperkt aantal disciplines 

gespeeld door medestuden-

ten 

Interdisciplinair overleg met 

eigen en andere discipline 

Interdisciplinair overleg  

Complexiteit van de casus: 

Medisch-inhoudelijk 

Niet- complexe casus Casus met enige   complexiteit Complexe casus 

Aantal te combineren 

vaardigheden 

Eén à twee vaardig-

heden  

Combinatie van meerdere  vaardigheden Combinatie van meerdere   

complexe vaardigheden 

Combinatie van alle mogelijke 

vaardigheden 
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Module 

.. 

 
Onderliggende kennis verwerven 

Vaardigheden oefenen 

Module 

.. 

 

Module 

... 

 

VRH weken/modules  

Oefenen en toetsen in authentieke 

beroepssituatie  / KPB 

Toetsing binnenschools   

Toetsen in gesimuleerde 

beroepssituatie in stations / rubrics 

Taakklasse  

 

 

1 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4/ 5 

Stage 

Oefenen en toetsen in 

gesimuleerde beroepssituatie 

/KPB 

Oefenen met fictieve cliënt/  

reader + rubrics  

Stage interdisciplinair 

Stage afstuderen  

Oefenen en toetsen in 

interdisciplinaire setting / 

KPB 

Oefenen en toetsen eindniveau /  

KPB 

VHO onderwijs/ toetsing in 

taakklassen 
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WAT IS EEN RUBRIC? 

Een rubric maakt gebruik van 

precieze criteria om  

prestaties te  evalueren of te 

beoordelen 

Analytische rubrics hebben 

meestal een vaste vorm: 

  

verticaal: een overzicht van 

criteria  

horizontaal: een aantal 

niveaus van beheersing  
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Toetsing in VHO: rubrics 

Verwachtingen en prestatiecriteria expliciet (niveaus): 

betrouwbaarheid (Jonsson, 2007) 

Authentiek taalgebruik: validiteit (Onrock et al., 2014) 

Feed up, Feedback (3x) en feed forward (Burghout 2013) 
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Toetsing redeneren en handelen in stage: KPB 

 

Behandelingsstrategie bepalen,uitvoeren (inclusief 

vaardigheid), contact cliente, overleg/overdracht,  

organisatie gehele zorgtaak 

Criterium op level = gedefinieerd 

Deeltaak bepaalt moeilijkheid (bijvoorbeeld 

ongestoord/gestoord) 

Beoordeling op, boven of onder level 
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Samenvatting: 

 Kwalificerende eind – en 

deeltaken 

 Opbouw vaardigheid: 

taakklassen 

 Toetsing binnenschools: 

rubrics 

 Integratie redeneren en 

handelen: vooral stage 

 Toetsing:KPB 

 



Aan het werk! 

Rollenspel deeltaak 2 
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Evaluatie formulier 

Wat zijn de ervaringen? 

In hoeverre biedt het formulier kwaliteit?:  

Criteria eenduidig 

Niveau op level eenduidig  

Bij functioneren op dit niveau vertrouwen in zelfstandigheid 

voor deze deeltaak 

Logische opbouw 

Compleet 

 

Tips? 
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Vragen? 

Dank! 


