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Handleiding : Klinische lessen in de PI’s 

 

Voor wie is deze handleiding bedoeld? 

medTzorg huisartsen die binnen een justitiële instelling werken 

Klinische lessen 

Als huisarts in de PI’s streven we ernaar om 10x per jaar (elke maand, uitgezonderd vakantieperiode) 

een klinische les te geven aan het verpleegkundig team. 

Dit kan een casuistiekbespreking zijn, terugkoppeling over een onderwerp dat je opvalt bij de 

toegeleiding of een klinisch onderwerp waarbij je merkt dat er vraag of behoefte aan is!  

medTzorg kan deze klinische lessen accrediteren voor de verpleegkundigen – zij krijgen dan 

herregistratie-punten voor het “Kwaliteitsregister V&VN”. Verpleegkundigen zijn zélf verantwoordelijk 

om zich in te schrijven bij dit kwaliteitsregister – staan ze er niet in, dan kunnen wij geen punten 

toekennen. Bij vragen daarover kun je ze naar V&VN verwijzen. (Beroepsvereniging 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). 

Hoe organiseer en accrediteer je een klinische les ?  
1. Stel in samenspraak met het hoofd zorg een jaarplanning met data op. 

2. Maak voor jezelf een concept lijstje met onderwerpen. Deze kunnen nog wisselen n.a.v. 

actualiteit of meegemaakte casus! 

3. Neem naar elke les het ingevulde V&VN formulier (zie pagina 2 en 3) mee. 

a. Op de voorzijde geef je de datum, jouw naam en functie, titel van de klinische les en 

aantal jaar dat jij werkzaam bent als arts. 

b. Zet er ook de LOCATIE bij (welke PI). 

c. Laat op de achterzijde verpleegkundigen hun naam, BIG-nummer en handtekening 

zetten voor aanwezigheid. 

d. Zonder deze gegevens: geen punten. Dus moedig je team aan hun BIG nummer te 

kennen of mee te nemen!  

e. Teken het formulier af. 

f. Scan het in.  

g. Mail het naar scholingen@medtzorg.nl  onder vermelding “klinische les 

verpleegkundigen” 

h. medTzorg zorgt verder voor het bijschrijven van de punten 

       

Vragen over de logistiek en afhandeling? scholingen@medtzorg.nl  

Vragen over de inhoud? tpeeters@medtzorg.nl 
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Klinische les  

Invullen voorafgaand  aan de klinische les 

Vul deze pagina in en stuur het formulier op naar scholingen@medtzorg.nl ovv “klinische lessen 

verpleegkundigen” 

Naam en plaatsnaam zorginstelling  

Naam/onderwerp klinische les  

Datum klinische les  

Naam professional die de klinische 

les geeft*  

 

Functie professional*   

Jaren praktijkervaring professional*  

 

Wat is het doel van de klinische les?  

(Wat leren de deelnemers van deze klinische les? 

Formuleer dit toetsbaar en beroepsgericht!) 

(doelstelling) 

 

Wat is de specifieke vraagstelling of actuele 

probleemsituatie waarop deze klinische les 

betrekking heeft? 

(deelonderwerpen en programma opbouw) 

 

De klinische les krijgt één punt toegekend.  

Is dit een Zorgvrager-, Organisatie- of 

Professiegebonden punt?  

 

 Z, omdat 

 O, omdat 

 P, omdat 

Doelgroep   Verpleegkundigen      Verzorgenden      Beiden 

Is de les specifiek gericht op een 

deskundigheidsgebied? (zoals dialyse, oncologie, 

reumatologie e.d. Voor verdere uitleg zie laatste pagina.) 

 

Wat is de informatiebron van de lesstof die 

gebruikt wordt voor de kennis en/of 

vaardigheden?  (Bronvermelding) 

(overige informatie) 
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Invullen tijdens de klinische les  

Leesbaar in laten vullen door de deelnemers en vervolgens kopiëren voor iedere deelnemer. Deze lijst 

fungeert als bewijs van deelname voor het Kwaliteitsregister V&V. De klinische les levert één 

geaccrediteerd punt op in het Kwaliteitsregister V&V. Bewaar zelf ook de ingevulde lijst, wanneer er 

een steekproef plaatsvindt door het Kwaliteitsregister V&V moet je deze lijst kunnen overhandigen.  

 

Naam Deelnemer Handtekening  

deelnemer 

Handtekening professional 

die de klinische les geeft*  

 

 

  

 

 

 ………………………………. 

 

 

 Naam klinische les 

………………………………. 

 

 

 ………………………………. 

 

 

 Datum klinische les 

……………………………… 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

*) Indien een stagiaire / leerling de klinische les verzorgt, laat dan de lijst ondertekenen door de professionele 

begeleider.  
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