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5 VRAGEN

Leerdoelenoverzicht voor
ondervoedingsonderwijs
Door de onderwijsexpertraad van de Stuurgroep Ondervoeding is een onderwijshulpmiddel
ontwikkeld, het zogenaamde leerdoelenoverzicht, dat bij kan dragen aan de verbetering van
het ondervoedingsonderwijs in de Bachelor Verpleegkunde. De expertraad beoogt hiermee
toekomstige verpleegkundigen voor te bereiden op het leveren van adequate voedingszorg
aan zorgvragers om ondervoeding te voorkomen en te behandelen. Vijf vragen aan drie van
de zes ontwikkelaars, Jellie Zuidema, Canan Ziylan en Debbie ten Cate.
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Heeft de verpleegkundige nog te
weinig oog voor ondervoeding?

‘Ondervoeding komt nog veel voor, met negatieve
gevolgen voor de zorgvrager, de gezondheidszorg
en de maatschappij. Hierom is preventie en behandeling van ondervoeding van groot belang.
Verpleegkundigen hebben een centrale rol in de
voedingszorg aan zorgvragers. Zij hebben het meeste contact
met zorgvragers en zijn hun eerste aanspreekpunt. Het signaleren, monitoren, screenen en uitvoeren van interventies binnen
voedingszorg zijn essentiële verpleegkundige activiteiten.
Maar verpleegkundigen pakken om verschillende redenen
nog te weinig hun verantwoordelijkheid op dit gebied. Om
adequate voedingszorg te kunnen leveren is het belangrijk dat
toekomstig verpleegkundigen tijdens hun opleiding voldoende
bagage meekrijgen. Leidt het onderwijs van de bachelor
Verpleegkunde wel voldoende op voor de uitvoer van die rol
bij ondervoeding? Meer inzicht was nodig in het huidige
ondervoedingsonderwijs.’

kundigen met betrekking tot voedingszorg, konden we een
overzicht maken van relevante leerdoelen. Om praktisch aan
te sluiten bij onderwijsontwikkeling zijn de leerdoelen
beschreven onder de CanMEDS-rollen. Het overzicht bestaat
uit kennis-, houdings- en vaardigheidsleerdoelen, nodig om
tot competentieontwikkeling te komen. Er zijn generieke
voedingsgerelateerde leerdoelen beschreven, die de basis
vormen voor onderwijs ten behoeve van álle verpleegkundige voedingszorg. Daarnaast beschreven we specifieke leerdoelen rondom ondervoeding. Bij de beschrijving van de
leerdoelen doen we suggesties volgens de taxonomie van
Bloom en voor Dreyfus vaardigheidsniveaus. Ook zijn voorstellen gedaan voor een plaats binnen het onderwijs en voor
onderwijs- en toetsvormen. Het hulpmiddel biedt handvatten om tot samenhang te komen binnen het voedingsonderwijsontwerp (constructive alignment). Het leerdoelenoverzicht is te downloaden via: www.stuurgroepondervoeding.nl/
toolkits/ondervoedingsonderwijs-in-de-verpleegkunde.
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Hoe ziet het huidige onder
voedingsonderwijs eruit?

‘Uit één van de onderzoeken van de expertraad
bleek dat minder dan 0,4 procent van het
hele curriculum wordt besteed aan (onder)
voedingsonderwijs. Uit een ander onderzoek
van de expertraad naar de attitude van verpleegkundedocenten en curriculumcommissieleden ten aanzien van het geven van (onder)voedingsonderwijs bleek dat men
dit onderwijs heel belangrijk vindt, maar er onvoldoende naar
handelt. Onvoldoende inzicht in taken en verantwoordelijk
heden van verpleegkundigen bij (onder)voedingszorg, maar
ook gebrek aan eigen opleiding en expertise m.b.t. voedingszorg
liggen hieraan ten grondslag. Dit leidde tot het ontwikkelen
van het leerdoelenoverzicht, een handreiking ter ondersteuning
van beter (onder)voedingsonderwijs.’

Wat is het leerdoelenoverzicht
precies?
‘We wilden een zo praktisch mogelijke hand
reiking maken voor het ontwikkelen van (onder)
voedingsonderwijs. Mede op basis van eerder
gedaan onderzoek door Jellie Zuidema, naar de
taken en competenties van hbo-verpleeg

Hoe kan het overzicht
worden ingezet in het
onderwijs?

‘Het uitgangspunt is om het ondervoedings
onderwijs, waar kán, te integreren binnen
al bestaand (casus-, probleemgestuurd of
interprofessioneel) onderwijs. Het onderwerp ondervoeding kan terugkomen in alle opleidingsjaren,
omdat het risico hierop speelt bij vele gezondheidsproblemen, in vele werkgebieden. En omdat het past bij de vele
verpleegkundige activiteiten, zoals vroegsignalering,
preventie en behandeling.
Het docententeam van de verpleegkundeopleiding kan met
het overzicht bepalen welke expertise voor het geven van
voedingsonderwijs het al in huis heeft, nog moet bijspijkeren
of wil uitbesteden aan een gespecialiseerde voedingsdocent.’

Is het leerdoelenoverzicht
ook breder inzetbaar?

‘Het leerdoelenoverzicht is bedoeld voor
het Bachelor-onderwijs, maar kan ook
mbo-verpleegkunde-opleidingen onder
steunen. Daarnaast kan het worden
gebruikt bij andere optimalisaties van
voedings- en leefstijlonderwijs.’
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