Verpleegkundig Specialist
Aangeboren + erfelijke hartaandoeningen
voor (jong) volwassenen
Michèle de Hosson

WERKTERREIN EN DOELGROEP
De patiëntenpopulatie omvat adolescenten en (jong) volwassenen met aangeboren en erfelijke hartaandoeningen. De
meesten zijn op jonge leeftijd één of meerdere malen geopereerd. Opereren is echter niet genezen. Daarom hebben deze
patiënten een levenslange follow-up nodig. Zij kunnen immers levenslang complicaties krijgen, die het best tijdig ontdekt
worden. De verpleegkundig specialist (VS) begeleidt de jongeren bij de overgang van de kinderkliniek naar de volwassen
zorg. Dit om de levenslange follow-up te garanderen. Gedurende de verdere follow-up is de verpleegkundig specialist het
aanspreekpunt voor zowel patiënten als hulpverleners en fungeert als een brug tussen de verschillende betrokken
partijen/partners.

OPDRACHTEN in woorden

PARTNERS
Huisarts

Zorgbeleid en innovatie
• Ontwikkelen transitieproject
• Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal
• Opzetten database
• Ontwikkelen protocol acute aortasyndromen

Cardioloog

Kindercardioloog

Psycho
-loog

VPK

PATIËNT

Onderwijs
• Geven bijscholingen aan studenten
• Presentaties op symposia
• Stagebegeleiding aan Masterstudenten
Wetenschappelijk onderzoek
• Kwantitatief onderzoek i.k.v. transitieproject
• Dataverzameling Registry Of Pregnancy And Cardiac
disease
• Faciliteren artsen (in opleiding) bij wetenschappelijk
onderzoek
• Begeleiding Masterthesissen Verpleegwetenschap Bachelor
Directe patiëntenzorg
• Continuïteit van zorg en bereikbaarheid voor
patiënten/familie
• Zorgcoördinatie (zowel ambulant als tijdens hospitalisatie)
• Gezondheidsvoorlichting (hartaandoening, medicatie,
voorzorgsmaatregelen, zwangerschap)
• Verpleegkundige transitieconsultatie
Expert guidance en coaching
• Zelfstandigheidstraining jongeren
• Adviseren patiënt en familie

Gynaecoloog

Ouders

VS
Vaatchirurg

Hartchirurg

PROJECT IN DE KIJKER
Transitie met een
•
•
•

Voorbereiding jongeren op overgang naar volwassen zorg
Continuïteit van zorg – lost to follow-up minimaliseren
Gezamenlijke transferconsultatie

Jongere centraal in zorg
• Communicatie
• Activiteiten  ADO-dag
Zelfstandigheidsbevordering
• Voorbereiden consultatie
• Alleen met de arts praten

OPDRACHTEN in cijfers

Ethische beslissingen
• Deelname aan teambespreking over advies
zwangerschapswens
Samenwerking
• Transitiecoördinator (kinder-volwassen cardiologie)
• Coördinator Cardio-Gynaeco-overleg
• Verpleegkundig coördinator Aortateam UZ Gent
• Lid Turnerteam UZ Gent
• Bestuurslid Belgian Working Group Cardiovascular Nurses
• Bestuurslid Kinderhartfonds

Ethische beslissingen
Onderwijs
Expert guidance en coaching
Wetenschappelijk onderzoek
Zorgbeleid en innovatie
Directe patiëntenzorg
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CONTACT
Michele.dehosson@uzgent.be
09 332 5015
Verpleegkundig specialist vanaf mei 2013– Voltijds tewerkgesteld
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