Zijn studenten voorbereid op
verslagleggen via classificatie?
Zo’n 80 procent van de organisaties in de wijkverpleging en rond de vijftig verpleeghuizen gebruiken
het Omaha System voor verslaglegging van de zorg. Veel studenten en net afgestudeerde verpleegkundigen zijn hier nog niet vaardig mee, blijkt wanneer ze na hun studie in de praktijk aan de slag
gaan. Espria, de hogescholen VIAA en Windesheim en stichting Omaha System Support (met Vilans
als uitvoerder) sloegen daarom de handen ineen. Rianneke Mulder (Vilans) en Marleen Versteeg
(projectleider Omaha System) vertellen over het werken met een classificatiesysteem en het
ontwikkelde lesmateriaal voor zorg én onderwijs.

1

Wat is een classificatiesysteem?

‘Een classificatie is een terminologiestelsel waarin
begrippen en termen op basis van gemeenschappe
lijke kenmerken zijn ingedeeld. Hierdoor ontstaat
eenheid van taal. Classificaties voor de zorg helpen
het vak van de verpleging en verzorging te beschrij
ven. Zo wordt zichtbaar wat het vak inhoudt en
kun je het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden
onderbouwen. Er zijn verschillende classificatiesystemen,
elk met een eigen achtergrond. Het Omaha System is een
classificatiesysteem dat vooral in de wijkverpleging en deels in
verpleeghuizen wordt gebruikt. Het onderbouwt alle stappen
van het zorgproces, de zorgvraag van de cliënt, de uitkomsten
van de zorg en de interventies.’

2

Wat is de waarde van een classificatiesysteem voor de zorg?

‘Door de zorg eenduidig en volgens de stappen
van het zorgproces in het ECD vast te leggen
kan veel informatie uit het primaire proces
zinvoller en effectiever gebruikt worden. Door
het gebruik van een classificatie ontstaat:
• transparantie over de zorgverlening: wat speelt er bij de cliënt,

wat doet de zorgverlener en wat bereikt men uiteindelijk
gezamenlijk;
• een snellere en betere manier om informatie uit te wisselen
tussen zorgverleners en organisaties;
• vergelijkbaarheid van de gegevens waardoor je gegevens kunt
gebruiken voor reflectie op je vak en voor leren en verbeteren
van de zorg.’

3

Wat is de meerwaarde van het
oefenen met het Omaha System?

‘Leren werken met het Omaha System is leren
denken in stappen. Klinisch redeneren is de
basis: kun je niet goed klinisch redeneren, dan
kun je ook niet goed werken met het Omaha
System. Maar het kan ook worden omgekeerd:
het Omaha System kan helpen om klinisch redeneren onder
de knie te krijgen. Het helpt om via een vaste systematiek en
terminologie het hele verpleegkundig proces te doorlopen
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en dwingt om te beargumenteren waarom je bepaalde keuzes
maakt. Leren doe je door theorie eigen te maken maar ook
door theorie toe te passen in de dagelijkse praktijk. Afstemming
en uitproberen van oefenmateriaal in onderwijs en praktijk
helpen daarbij.’
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Hoe zit het met de afstemming
tussen onderwijs en praktijk?

‘De afgelopen vijf jaar heeft stichting Omaha
System Support samen met (wijk)verpleegkun
digen, verzorgenden en beleidsmedewerkers
veel lesmateriaal ontwikkeld. Op verzoek
van Espria heeft de stichting samen met de
hogescholen VIAA en Windesheim het lesmateriaal verbeterd
en meer afgestemd op de praktijk van zorg en onderwijs.’

Welk lesmateriaal is er?

‘Casuïstiek uit de praktijk van alledag, met daar
bij in de uitwerking uitleg over welke stappen je
als zorgverlener maakt in het zorgproces en
waarom. Vooral dat leren beargumenteren van
de zorg die je wil geven, is waardevol. Zowel voor
(beginnende) zorgverleners als voor studenten.
Het lesmateriaal heeft veel voorbeelden en neemt de student en
zorgverlener mee in het zorgproces. Op www.omahasystem.nl
vind je:
• video’s en digitale colleges;
• een handleiding met uitleg en tips;
• lesmateriaal voor opleiders en docenten, zoals zelf te
bewerken presentaties en casuïstiek;
• een spel waarmee je op een interactieve manier samen
een zorgplan maakt;
• de toolkit ‘Welbevinden’: hoe gebruik ik het Omaha System
om de zorgvraag naar welzijn in kaart te brengen en te
beantwoorden?
• voorbeeldzorgplannen, gebaseerd op landelijke richtlijnen.’

Gedownload van https://onderwijsengezondheidszorg.nl op 16-5-2022 om 20:01. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2022 BPM Medica.

5 VRAGEN

