Startinformatie voor september 2019
Start je in september aan De Haagse Hogeschool? Dan vind je hier handige en belangrijke informatie van
je opleiding.
Naam opleiding
Variant
Contactpersoon jaar 1

Opleiding tot verpleegkundige (HBO-V)
Voltijd
Lieke Hollander (L.D.Hollander@hhs.nl)

Fijn dat je je hebt aangemeld voor de opleiding hbo-v bij de Haagse Hogeschool. In deze brief vind je alle
informatie die je nodig hebt voor een voorspoedige start bij onze opleiding. Lees ook de bijlagen goed
door! Hierin staat o.a. informatie over het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en over
het hepatitis B-vaccinatietraject (beide heb je nodig voor je stages).
Allereerst alvast een paar tipjes van de sluier.
We willen dat je tijdens je eerste jaar een goed beeld krijgt van je toekomstige beroep in al zijn facetten,
zodat je aan het einde van het jaar zeker weet of dit beroep bij je past.
De eerste helft van het eerste jaar staat in het teken van gezondheid en preventie. De focus ligt op
kennismaking met de patiënt, het beroep van de hbo-verpleegkundige, klinisch redeneren en het
bevorderen van het voorkomen van ziekte. Met wie krijg je straks in je beroep te maken, om wie gaat het
nu eigenlijk? Wat betekent het om een hbo-verpleegkundige te zijn? En wat kan een hboverpleegkundige bijdragen aan preventie? Via het ‘stage lopen bij de patient’ in samenwerking met een
aantal organisaties (bijv. Buddy Netwerk, Vitalis, etc.) kom je vanaf de start van de opleiding in contact
met zorgvragers. Jouw ervaringen zijn input voor de lessen. Vanaf het begin van het jaar ben je bezig
met klinisch redeneren en dit wordt steeds meer uitgebreid gedurende het jaar.
De tweede helft van het eerste jaar staat in het teken van ziekte en verandering. Je gaat steeds meer zelf
klinisch redeneren en maakt je eerste complete verpleegplan. Aan het einde van het jaar ga je aan slag
met opdrachten in de praktijk, zodat je goed beeld krijgt van de taken en de werkomgeving van de hboverpleegkundige. Hier laat je in een eindgesprek ook zien welke stappen je allemaal gezet hebt in het
eerste jaar. Gedurende het gehele jaar laat je de communicatieve vaardigheden en verpleegtechnische
handelingen zien die in de lessen naar voren komen. Daarnaast krijg je medische biologielessen om
goed te begrijpen hoe het menselijk lichaam werkt en in elkaar zit.

Wanneer word je waar verwacht?
We starten op maandag 2 september 2019. De eerste week staat voornamelijk in het teken van
kennismaken met elkaar, met de docenten, met de Haagse Hogeschool, met Den Haag en met het
studeren aan een hbo-opleiding.
Op maandag starten we met een openingscollege en leer je de school en je nieuwe klasgenoten kennen.
Ook zal je een spel doen georganiseerd door de studievereniging om elkaar beter te leren kennen.
Op dinsdag gaan we naar het strand voor een spelmiddag en een gezellige barbecue. Mocht de
weersvoorspelling heel slecht zijn, dan wijken we uit naar een andere locatie. Je wordt hierover tijdig per
e-mail geïnformeerd. De activiteiten starten om 14.00u. Je mag op eigen gelegenheid naar de locatie

komen. Een routebeschrijving naar de locatie vind je in de bijlage. Als je het prettiger vindt om samen met
studenten van de introcommissie of docenten naar de locatie te reizen, dan kan dat ook. Zorg in dat geval
dat je om 13.00u voor de ingang van de hoofdvestiging van de Haagse Hogeschool bent.
Tijdens de barbecue wordt voor een volwaardige avondmaaltijd gezorgd. Je dient zelf zorg te dragen voor
drinken. Je kunt niet-alcoholische drank kopen bij de strandtent waar we gaan barbecueën. Omdat een
groot deel van jullie nog onder de 18 is, hanteren we bij de hbo-v een algemeen geen-alcoholbeleid.
Het is dus niet toegestaan om alcohol te drinken of mee te nemen. Als je speciale wensen hebt met
betrekking tot dieet, allergie of geloof, stuur dan uiterlijk voor 20 augustus een mail naar:
introcommissiehbov@gmail.com. Dan kan daarmee rekening worden gehouden.
Na de stranddag organiseert de studievereniging (GEEN STUDENTENVERENIGING!) van HBOverpleegkunde, SV Auxilium, een feest voor alle nieuwe en huidige studenten HBO-V. Dit feest zal
beginnen om 21:00 uur. Meer informatie over het feest zal later naar je toegestuurd worden.
Op woensdag staat de stad Den Haag centraal. Samen met je studiegenoten ga je een ongelofelijk leuk
stadsspel doen. Je wordt om 13:00 uur verwacht, het belooft een leuke dag te worden. In de avond staat
er weer een activiteit van SV Auxilium op het programma waarmee je Den Haag verder ontdekt. De
activiteit heet ‘nurses by night’.
Op donderdag ben je met je eigen groep op school en krijg je uitleg van je docenten over het
lesprogramma, de lesmaterialen, de manier van werken bij een hbo-opleiding en hoe je je moet
voorbereiden op de eerste echte lesweek. Daarnaast maak je op donderdag nader kennis met het beroep
dat je hebt gekozen!
Aan het einde van de week van 20 t/m 26 augustus ontvang je e-mail waarin staat in welke klas je zit.
Houd je mailbox van de Haagse Hogeschool dus goed in de gaten!
Even alle informatie op een rijtje:

maandag 2-9

dinsdag 3-9

tijd
− Inloop:
o 8:30-9:00 uur
− Start 9 uur Speakers
corner
− Einde rond 16 uur

plaats
− melden bij de balie in
de hal van de
hoofdvestiging van de
Haagse Hogeschool:
Johanna
Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

zelf meenemen
− lunch
− drinken
− pen en papier
− identiteitsbewijs
− pinpas om verpleegjas
te kopen

− start: 14.00u
(studenten die samen
met
introleden/docenten
naar de strandtent
willen reizen,
verzamelen uiterlijk om
13.00u voor de ingang
van de hoofdvestiging
van de HHS)
− Einde stranddag:
21.00u
− Feest van
studievereniging
Auxilium Start: 21.00u

−

− OV-chipkaart voor als
je met het openbaar
vervoer komt
− Identiteitsbewijs
− Geld/pinpas
− Gemakkelijke
(sport)kleding voor de
zeskamp
− Eventueel zwemkleding
(+handdoek)
− Vestje/jasje voor ‘s
avonds
− Kleding voor het feest

Buena Vista Beach
Club
Strand Noord 18
2586 ZZ Den Haag
− Voor studenten die
samen met
− introleden/docenten
naar de strandtent
willen reizen
verzamelen voor de
ingang van de
hoofdvestiging van
de HHS:
Johanna
Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
− Locatie feest wordt
nog gecommuniceerd

woensdag 4-9

− Start:
13:00 uur

donderdag 5-9

- Start:
09:00 uur
− einde uiterlijk 15:00
uur

- Voor de hoofdingang
van de hoofdvestiging
van de Haagse
Hogeschool:
Johanna
Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
− HHS, Johanna
Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
exacte lokaal krijg je op
maandag te horen

− identiteitsbewijs
− trek gemakkelijke
schoenen aan

−
−
−
−

lunch
drinken
pen en papier
indien mogelijk: eigen
laptop, tablet of
smartphone

NB: houd in de week van 26 augustus t/m 1 september je mail goed in de gaten, als er nog wijzigingen
zijn t.a.v. dit schema, dan laten we je dat per mail weten.
Studievereniging SV. Auxilium
Vorig jaar is studievereniging Auxilium opgericht, dit is een verenging speciaal voor studenten HBO-V aan
de Haagse Hogeschool. Een studievereniging is heel wat anders dan een studentenvereniging. Bij een
studievereniging zijn geen verplichtingen; alles mag en niets moet! De vereniging organiseert sociale en
educatieve activiteiten. Zo organiseert de vereniging feestjes, maar organiseert ook bijlessen en komend
jaar gaan we met en groep studenten een snijzaal bezoeken. Als je lid wordt van de studievereniging kan
je je eerder inschrijven voor activiteiten die snel vol zijn (zoals het bezoek aan een snijzaal) daarnaast
krijg je korting op ALLE activiteiten die de studievereniging organiseert (zoals het feest in de introweek)
en krijg je korting op het verpleegjasje wat je dit jaar sowieso moet aanschaffen. Voor maar 10 euro per
jaar ben je lid van SV. Auxilium en ga je een hele leuke studententijd tegemoet! Wil je je alvast inschrijven
voor de studievereniging dan kan je een mailtje sturen naar sv.auxilium@gmail.com.
Maatjesproject/Stage lopen bij de patiënt
In het eerste jaar van de opleiding doe je mee aan het ‘stage lopen bij de patiënt’. Tijdens de
introductiedagen kun je je voorkeur opgeven voor een doelgroep. In de bijlage vind je meer uitleg
hierover en een overzicht van de organisaties. Mogelijk komen hier nog meer projecten bij. Bekijk
voorafgaand aan de introdagen de informatie in de bijlage, bezoek de websites van de organisaties en
denk alvast na over je top 3 van doelgroepen, zodat je in week 1 je voorkeuren kunt aangeven.
Bellen naar het faculteitsbureau met vragen hierover kan niet in de vakantie, je zult geen antwoorden
krijgen. Je krijgt aanvullende informatie en je kunt je vragen stellen tijdens de introductiedagen.
Leermiddelenlijst
In de bijlage vind je de leermiddelenlijst. De boeken en andere leermiddelen zijn vanaf begin augustus uit
voorraad leverbaar bij de studystore winkel op het plein voor De Haagse Hogeschool, Johanna
Westerdijkplein 111. Telefoon: 088-2030322. E-mail: hhs.denhaag@studystore.nl.
Je kunt de boeken ook telefonisch, per e-mail of via de bestellijsten op onze site (www.studystore.nl)
bestellen of reserveren. De boeken worden gratis thuisbezorgd.
Voor studenten met een studiekostenregeling bestaat de mogelijkheid de rekening voor de boeken
rechtstreeks naar de werkgever te sturen (informeer naar de voorwaarden).
Op Nederlandstalige studieboeken wordt in de meeste gevallen 5% studentenkorting gegeven (bij
aankoop van twee of meer verschillende boeken), op buitenlandse boeken 10%. Als een boek ook
tweedehands op voorraad is wordt het op de bestellijst getoond. In de winkel geldt dezelfde korting als
online, daarnaast is er een aparte voorraad tweedehands aanwezig die niet op de site wordt getoond.
Voor de lessen verpleegkundige vaardigheden moet je een verpleegjasje aanschaffen deze kan je bij de
studievereniging kopen (met korting als je lid bent!). op maandag 2 september kan je meteen dit
verpleegjasje aanschaffen. Hier kan je dan ook de jasjes passenJe mag uiteraard ook zelf ergens een
verpleegjasje kopen/lenen.

Voor een goede start van de opleiding is het van belang dat je verplichte onderdelen van de
leermiddelenlijst voor aanvang van het onderwijs in je bezit hebt.

Rooster
Je lesrooster voor de eerste lesperiode ontvang je in de eerste week van je docenten. Wees je ervan
bewust dat je een voltijd opleiding volgt, dus gedurende ongeveer 40 uur op de hogeschool of thuis bezig
zal zijn met de studie.

Contact en bereikbaarheid van de opleiding tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

070 - 445 8380 (op werkdagen bereikbaar van 9-12 uur)
FO-gvs@hhs.nl
Op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 – 12:00 uur via de telefoon en
daarnaast via de mail.
Op vrijdag 2 en vrijdag 9 augustus is de faculteit niet bereikbaar.

Wij hebben er enorm veel zin in en zien je graag op maandag 2 september!
Namens de docenten van de hbo-v jaarteam 1:
Daan Bruisten, Ria van Dijk, Jeroen Dikken, Lieke Hollander, Saskia van Leeuwen-Prins, Tamara
Martina, Martijn Sondorp, Sam Schrevel, Keith Watkins

De introductiecommissie:
Yvanke, Debbie, Ileen, Leonie, Kimberly & Conor

Bijlagen
−
−
−
−
−
−

Routebeschrijving Buena Vista Beach Club
Traject Hepatitisvaccinaties
Gezondheidsverklaring
VOG, identificatie en Waarschuwingsregister
Leermiddelenlijst
‘Stage lopen bij de patient’ organisaties

Route-informatie Buena Vista Beach Club
Buena Vista Beach Club
Strand Noord 18
2586 ZZ Den Haag

Openbaar vervoer vanaf De Haagse Hogeschool
Opstappen:Tramhalte Leeghwaterplein (nabij Haagse Hogeschool)
Tram:1, richting Scheveningen strand
Uitstappen:Tramhalte Badhuiskade

Lopen vanaf bushalte Badhuiskade naar Buena Vista Beach Club

TRAJECT HEPATITISVACCINATIES

ALGEMENE INFORMATIE HEPATITIS B VACCINATIE
Beste student,
Door de aard van je toekomstige werkzaamheden binnen de gezondheidszorg loop je risico op
besmetting met hepatitis B. In deze brief leggen we je uit wat hepatitis B voor ziekte is, waarom wij je
adviseren je te laten vaccineren, hoe het vaccinatietraject tegen hepatitis B er uit ziet en hoe het vaccin
werkt. Het is van belang dat je deze brief aandachtig leest.
Tot slot tref je in deze brief in het kader van de “Algemene Verordening Gegevens-bescherming EU
2016/679. EU Privacywetgeving” informatie aan over de verwerking van je persoonsgegevens.
Wat is hepatitis B
Hepatitis is een leverontsteking. De lever is een groot en belangrijk orgaan in ons lichaam. De lever zorgt
bijvoorbeeld voor productie van eiwitten, energie en brandstoffen en verwerking van afvalstoffen. Zonder
lever kunnen we niet leven. Als de lever ontstoken is, worden veel processen in het lichaam verstoord en
kun je niet alleen langdurig, maar ook zeer ernstig ziek worden. Je lever kan verschrompelen en je kunt
zelfs leverkanker krijgen.
Een leverontsteking kan verschillende oorzaken hebben, waaronder bijvoorbeeld virussen. Er zijn
verschillende virussen die een leverontsteking kunnen veroorzaken. Het hepatitis A-, hepatitis B- en het
hepatitis C-virus zijn de meest voorkomende hepatitis virussen.
Alleen tegen hepatitis A en hepatitis B kun je jezelf beschermen door vaccinatie.
Hepatitis A is een reizigersziekte die je kunt oplopen door het eten en drinken van voedsel/dranken dat is
gemaakt onder onhygiënische omstandigheden.
Hepatitis B en hepatitis C zijn beroepsziekten. Je kunt ze oplopen via contact met besmet bloed en
andere lichaamsvloeistoffen bijv. via prik-, snij-, spat-, en bijtaccidenten en door onbeschermd seksueel
contact. Hepatitis B en hepatitis C komen over heel de wereld voor, ook in Nederland. Als je jezelf tijdens
stage of werk bijvoorbeeld prikt aan een naald die besmet is met het hepatitis B virus, kun je hepatitis B
oplopen. Het hepatitis B virus vele malen besmettelijker dan het hiv-virus.

Het vaccinatietraject
Door school word je nu in de gelegenheid gesteld om je te laten vaccineren en je zo te beschermen tegen
hepatitis B. Deze hepatitis B vaccinatie wordt door school betaald. De vaccinaties starten aan het begin
van het schooljaar.

Het vaccinatieschema bestaat uit 3 vaccinaties en een bloedafname. Je start met de eerste vaccinatie.
Ongeveer een maand na de 1e vaccinatie krijg je een 2e vaccinatie en ongeveer 6 maanden na de 1e
vaccinatie krijg je de laatste. Na de 2e vaccinatie kun je al goed beschermd zijn, maar pas na de 3e
vaccinatie ben je langdurig, waarschijnlijk levenslang, beschermd. Dus zorg ervoor dat je alle drie de
vaccinaties op school haalt. Indien je een vaccinatie hebt gemist, dan kan het zo zijn dat je deze gemiste
vaccinatie zelf moet regelen en betalen. Om er zeker van te zijn dat je beschermd bent, wordt er vier tot
acht weken na de derde injectie bloed afgenomen om te kijken of er voldoende antistoffen zijn gevormd.
Dit heet titerbepaling(anti HBsAg bepaling).

De hoogte van de titer laat zien of je beschermd bent of niet.
Mogelijke uitslagen kunnen zijn van die titerbepaling kunnen zijn:
a. anti HBsAg > 10 IE/l (internationale eenheden)/liter: er zijn voldoende antistoffen aanwezig ofwel er is
immuniteit opgebouwd en je bent langdurig, waarschijnlijk levenslang beschermd.

b. anti HBsAg < 10 IE/l: je hebt niet voldoende bescherming opgebouwd; uit het bloedmonster dat bij je is
afgenomen wordt extra bloedonderzoek gedaan om te kijken of je wellicht in het verleden in aanraking is
geweest met het hepatitis B virus en/of je wellicht “drager” bent van het virus.
Soms is er een nieuw vaccinatietraject nodig (weer 3 vaccinaties gevolgd door titerbepaling) waarmee
geprobeerd wordt alsnog een beschermende titer op te bouwen.
Als je beschermd bent maken wij een vaccinatiebewijs (pvc-titerpas) voor je waarop de titeruitslag
vermeld staat. Je ontvangt je pas van school. Bewaar deze goed (maak eventueel een foto) want je
(toekomstige) werkgever zal daarnaar vragen.
Dit bewijs wordt eenmalig verstrekt. Bij vermissing van de oorspronkelijke paskunnen wij een nieuwe pas
voor je maken tegen betaling van € 25.
Als je denkt dat je al gevaccineerd bent tegen hepatitis B neem dan het vaccinatiebewijs of
vaccinatieboekje dan wel de titeruitslag mee naar je eerste afspraak, dan kan de vaccinatie
verpleegkundige dit noteren/registreren. Als je al gevaccineerd bent tegen hepatitis B maar geen bloed
hebt laten afnemen of geen bewijs meer hebt dan bepalen we bij het eerste vaccinatiemoment wat er nog
nodig is om je te beschermen. Neem alle informatie mee naar het eerste vaccinatiemoment.
Zorginstellingen stellen hepatitis B vaccinatie bijna in alle gevallen verplicht. Dit betekent dat je
veelal uitgesloten wordt van een stageplaats als je niet gevaccineerd bent!

Het hepatitis B vaccin
Voor vaccinatie wordt gebruik gemaakt van recombinant hepatitis B vaccin. Dit vaccin bootst het virus na,
zonder dat het virus bevat. Het vaccin bevat alleen dat deel dat nodig is om een afweerrespons op te
roepen. Over het algemeen wordt het vaccin goed verdragen. In het zeldzame geval dat een bijwerking
optreedt, is er meestal sprake van lichte koorts en/of plaatselijke roodheid en lichte zwelling.

Het vaccin mag niet toegediend worden als je flinke koorts hebt of wanneer je weet dat je overgevoelig
bent voor een bestanddeel van het vaccin of wanneer bij eerdere toediening van het vaccin sprake is
geweest van een allergische reactie. Dat weet je je meestal van jezelf.

PreventVaccins
Het hepatitis B vaccinatieprogramma wordt in opdracht van school door PreventVaccins verzorgd.
PreventVaccins is een officieel erkend vaccinatiebureau dat gespecialiseerd is in hepatitis B vaccinatie op
locatie. PreventVaccins is vanaf 2001 aangesloten bij het Landelijk Centrum Reizigersadvisering (LCR)
en bij de uitvoering van de dienstverlening worden de kwaliteitseisen, de protocollen en de richtlijnen van
het LCR gehanteerd.

PreventVaccins gebruikt voor de registratie van de vaccinaties een QR-code. Deze code wordt gescand
tijdens de vaccinaties en bloedafname. Deze vind je in de bijlage van de e-mail. Dit scannen gebeurt om
een snelle doorstroom tijdens de vaccinatierondes te waarborgen. Tijdens de eerste vaccinatieronde
worden de QR-codes aan de studenten uitgereikt.

Van: de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke): PreventVaccins
Doel: deze informatie kan worden verstrekt aan iedere cliënt.
Basis: Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacywetgeving.

Uw privacy en uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te
kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy-en dataveiligheidsbeleid.
U gaat met die opslag (verwerking) akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Zo gaan
wij met uw persoonsgegevens om:
• Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
• Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg.
• Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
• U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
•Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk
vragen om uw gegevens aan te passen.
• U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15
jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar
voor de normale gebruiker.
• U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij slaan uw
gegevens in dat geval op in een inactief archief. (Zie boven)
• U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken.
• U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
• Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons
aan de bewaartermijnen van de WGBO.
• Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
Meer informatie over ons privacy beleid treft u aan op onze website www.preventvaccins.nl

Gezondheidsverklaring Hepatitis B-vaccinatie
Naam: M/V
Geboortedatum:
Telefoon:
Onderwijsinstelling:
Locatie:
Groep/klas:
In verband met de door u te ontvangen hepatitis B vaccinaties vragen wij u onderstaande vragen naar
waarheid te beantwoorden en deze verklaring ingevuld mee te nemen naar uw afspraak.
Heeft u op dit moment (hoge) koorts ? 0 ja 0 nee
Gebruikt u medicijnen tegen trombose (“bloedverdunners”) of
heeft u een stollingsstoornis ? 0 ja 0 nee
Bent u ergens allergisch voor en zo ja waarvoor ? 0 ja 0 nee
Voor:
Heeft u wel eens problemen ondervonden bij eerdere vaccinaties? 0 ja 0 nee
Door ondertekening van deze verklaring geeft u toestemming om eventueel noodzakelijk vervolg
bloedonderzoek te laten doen en uitslagen te communiceren met uw organisatie. Tevens gaat u akkoord
met het verwerken van persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in de informatiebrief hepatitis b.
Ik ben WEL/NIET in het bezit van een (geel) vaccinatieboekje. Indien in het bezit van dit boekje, deze
meenemen !
Datum:
Handtekening leerling * :
* Indien de leerling jonger dan 16 jaar is dienen tevens de ouders/voogd hieronder hun handtekening te
zetten, waarmee zij zich akkoord verklaren met het toedienen van de vaccinaties tegen hepatitis B. Naam
en Handtekening student/ouders/voogd:
Datum: ……/……/……

Lever dit formulier in tijdens de 1e vaccinatie
Let op: zonder dit formulier word je niet gevaccineerd!

VOG, IDENTIFICATIE EN WAARSCHUWINGSREGISTER
Aan:

de studenten van De Haagse Hogeschool

Beste student,
Tijdens je studie HBO Verpleegkunde ga je een aantal keren stagelopen. De eerste keer dat je als
stagiaire werkzaam bent in de zorg is in het aankomende schooljaar 2017-2018
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Het beleid van een aantal stageverlenende instellingen is dat je bij aanvang van de stage een VOG
(Verklaring omtrent Gedrag) dient te overhandigen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel
bekend als bewijs van goed gedrag. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit
blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een
nieuwe baan, het lopen van een stage of het verrichten van vrijwilligerswerk. Je krijgt een VOG wanneer
je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor het lopen van een stage in de zorg. Als stagiair
kom je namelijk in aanraking met vertrouwelijke gegevens van cliënten of patiënten, met kwetsbare
personen in de samenleving, met geld en eventueel kostbare goederen. Het uitgangspunt hierbij is dat
kwetsbare mensen recht hebben op veiligheid.
De kosten voor het aanvragen van een VOG worden niet door school betaald.
Voorafgaand aan je stage word je verder geïnformeerd over de te nemen stappen voor het verkrijgen van
een VOG.
Identificatie
Op 1 juni 1994 is de Wet op de identificatieplicht in werking getreden. Dit betekent dat je je als student op
de eerste dag bij de kennismaking of op de eerste stagedag moet kunnen legitimeren door middel van
paspoort, toeristenkaart, gemeentelijke identiteitskaart of verblijfsdocument.
N.B. Houd er rekening mee dat wanneer je identificatie niet voldoet aan de eisen, je door de zorginstelling
kan worden geweigerd.
Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn
Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is bedoeld als aanvullend instrument op de VOG, het
instrument is door het veld ontwikkeld en draagt bij aan de integriteit van zorgmedewerkers en kwaliteit
van zorg. In het Waarschuwingsregister kunnen zorgwerkgevers uit de VV&T, GGZ en
Gehandicaptenzorg – die actief preventie – en veiligheidsbeleid voeren – nagaan of van een stagiaire
strafbaar gedrag bekend is. Binnen de regio Haaglanden is het dan ook mogelijk dat instellingen
deelnemen aan het register. Dit betekent dat zij eventueel stagiaires checken in het
Waarschuwingsregister.

OVERZICHT LEERHULPMIDDELEN OPLEIDING HBO-V 2019-2020
LEERHULPMIDDELEN PROPEDEUSE VOLTIJD
Verplichte bronnen (met eventueel ISBN):
Combi pakket boek met de online omgeving https://www.noordhoffuitgevers.nl/webshop: HBOV Haagse hogeschool Voltijd jaar 1. Code: 8717927125885(gebruik zoekfunctie in webshop).
Inclusief Achterberg, Th. van, Bours, G.J.J.W., & Eliens, A.M. (2016). Effectief Verplegen deel 1
(5de druk). Dwingeloo: KAVANAH (ISBN: 9789057401466). Boek hoeft niet los aangeschaft te
worden.
Beneken Kolmer, D ( red.) ( 2017). Mensbeelden . Oefeningen in interprofessioneel werken.
Bussum: Coutinho (ISBN:9789046905845). Wordt verstrekt door school.
Carpenito, L.J. ( 2017) Zakboek verpleegkundige diagnosen (5e druk). Groningen: Noordhoff
Uitgevers.(ISBN 9789001886752)
Dobber, J.T.P., Harmsen, J.M. & Iersel, M., van. (2015). Klinisch redeneren en evidence based
practice. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (ISBN: 9789036811996).
Ende, J. van den (2017). Snelle start in het hbo. Coutinho (ISBN 9789046905746).
Emmers G., Meulen, S. van der (2019) verpleegkundige gespreksvoering. Amsterdam: Boom
uitgevers. (ISBN 9789024421367)
Gafni, A., Heesterbeek, E. (2017) ABCDE voor verpleegkundigen.Amsterdam: Pearson Benelux
B.V. (ISBN 9789043035903)
Hesselink, J. (2015) Klinisch redeneren. Groningen: Noordhoff. (ISBN 9789001866167)
Martini, F.H. & Bartholomew, E.F. (2017). Anatomie en fysiologie (6de editie). Amsterdam:
Pearson Benelux B.V. (ISBN 9789043035873).
McCloskey, J.C. (2016): app verpleegkundige interventies (ontwikkelaar: Springer Media B.V. OF
het boek Bulechek, G. M., Butcher, H.K., Dochterman, J.M., Wagener, C.M. (2016)
Verpleegkundige interventies. Springer media B.V. ISBN(9789036811521) (semester 2, jaar 1)
Moorhead, S. (2016): app verpleegkundige zorgresultaten (ontwikkelaar: Springer Media B.V. OF
het boek Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L., Swanson, E. (2017) Verpleegkundige
zorgresultaten Bohn Stafleu van Loghum. ISBN(9789036811583 )(semester 2, jaar 1)
Nevid, J.S., Rathus, S.A., Greene, B, Bos, A, Adel van den H., Chevalking, H.(2018) Psychiatrie
in de verpleegkunde (9e editie). Amsterdam: Pearson Benelux B.V. (ISBN: 9789043036412).
Sassen, B. (2018). Gezondheidsbevordering en zelfmanagement voor verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten (8ste herziene druk). Amsterdam: Reed Business (ISBN:
9789036820110).
Straalen L, van, Schuurmans M. (red.) (2016). Klinisch redeneren voor verpleegkundigen.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (ISBN: 9789036811088)
Stuurgroep Bachelor of NursingBachelor of Nursing 2020. (2015). Een toekomstbestendig
opleidingsprofiel. Te downloaden via
o.a.:http://www.vereniginghogescholen.nl/system/profiles/documents/000/000/180/original/Bach
elor_of_Nursing_2020_-_Toekomstbestendig_opleidingsprofiel_4.0.pdf 1449493532 De uitgave
is tevens in boekvorm te koop bij Bohn Stafleu van Loghum (ISBN: 9789036809283).
V&VN. (2015). Beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Te downloaden via o.a.:
http://www.venvn.nl/Themas/Beroepscode
Vilans protocollen, zie http://www.vilans.nl
Vuuren, A. van, Dijkstra P., Smeets, B. (2017). Inleiding tot de gezondheidszorg (2e druk).
Amsterdam: Pearson Benelux B.V. (ISBN 9789043035576).
Aanbevolen bronnen zijn (met eventueel ISBN):
ExpertCollege. (2016). Deficiëntieprogramma biologie voor hbo-v studenten. Aan te schaffen via:
http://www.expertcollege.com/product/e-xpert-biologie-deficientieprogramma
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€64,95
€56,95
€34,95
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Doolaar , A. e.a., De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding
in het hoger onderwijs. Een gedrukte versie is als ringband te koop voor €3,95 via Studystore.
Gratis te downloaden via o.a.: https://www.auteursrechten.nl/binaries/content/assets/subsitesdiensten/auteursrechten/surf_de-apa-richtlijnen-uitgelegd.pdf
Haaren van E., Mast J. Graaf-Waar de H. ,Martijn R. (2017). Klinisch redeneren en
verpleegkundige classificaties Werken met Omaha System, Nanda-I/NIC/NOC. Houten: Bohn
Stafleu van Loghum. (ISBN: 9789036817073).
Vermaat, J.H. & Weierink, J.J.H. (2016). Rekenen in de gezondheidszorg. Dwingeloo:
KAVANAH (ISBN: 9789057401459).
Zakwoordenboek der Geneeskunde (hardcopy of digitaal, iPhone-app; bijv. die van Coëlho)
Verder hebben studenten het volgende nodig tijdens de studie hbo-v:
Oefenmateriaal verpleegkundig rekenen (exacte kosten worden nog bekend gemaakt, betaling
verloopt via de opleiding).
Juf Daniëlle academie (met korting via HHS)
Witte verpleegjas (te koop via SV. Auxilium)
Tentamencalculator (Studystore, ISBN: 9789990007024). Let op: alleen deze calculator, te koop
bij boekhandel Studystore, is toegestaan tijdens de toetsen!
In het onderwijs wordt verder gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
Acland’s video atlas of human anatomy, zie http://aclandanatomy.com (via HHs)
De Merck Manual: online medisch handboek, zie http://www.merckmanual.nl
Farmacotherapeutisch kompas, zie https://www.farmacotherapeutischkompas.nl
The biodigital human (3D animaties van het menselijk lichaam), zie www.biodigital.com
Ten aanzien van reflectie: bronnen op internet en Blackboard

Gratis
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€22,50
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€3,95
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Gratis
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Gratis
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OVERZICHT ‘MAATJESPROJECT/STAGE LOPEN BIJ DE PATIËNT’
In het eerste jaar op de hbo-v word je als studenten gekoppeld aan een maatje, een medemens in de
samenleving die behoefte heeft aan contact. Deze koppeling vindt plaats in samenwerking tussen de
HHS en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Van jou als studenten wordt verwacht dat je dit
maatje om de week het gehele jaar bezoekt, tot aan de zomervakantie. Deze uren zijn onderdeel van de
studiebelasting van 40 uur per week. Het goed volbrengen van het maatjesproject/stagelopen bij de
patiënt wordt beloond met 1 ECTS.
Het ‘Maatjesproject/stage lopen bij de patiënt’ draagt bij aan het inzicht van jou als toekomstig
verpleegkundige aan patiëntperspectief en patiëntparticipatie. Je leert hoe het is voor jouw maatje, om
ondanks een beperking op lichamelijk, psychisch of sociaal/emotioneel gebied, te zoeken naar
levensgeluk en zo volwaardig mogelijk mee toen aan onze samenleving. En je leert ook hoe je contact
legt, communiceert, afspraken maakt met een medemens die je niet zelf hebt uitgezocht, maar wel een
jaarlang een verbondenheid mee aangaat.
Naast het bezoeken van je maatje heb je ook verplichtingen betreffende het bezoeken van de start-,
intervisie- en slotbijeenkomsten georganiseerd door de samenwerkingsorganisatie.
Je zal in de eerste weken je voorkeur voor een doelgroep mogen doorgeven. Afhankelijk van het aanbod
van de organisaties zal een koppeling gemaakt worden door de school. Je kunt geen rechten ontlenen
aan de doorgegeven voorkeur.
De doelgroepen waar je je voorkeur voor aan kan geven zijn:
- Mensen die leven in eenzaamheid
- Mensen die chronisch ziek zijn
- Mensen met beginnende dementie
- Mensen met psychische kwetsbaarheid
- Jongeren met een beperking (lichamelijk of sociaal)
- Kind (en gezin, bij dit Maatjescontact zijn ook de ouders altijd betrokken)
Let op! : In de koppeling met kinderen en jongeren wordt een wekelijkse inzet van je verwacht, in plaats
van een tweewekelijkse. Dit vraagt daarmee een extra hoge studiebelasting.
Verdere informatie over de inhoud van het maatjesproject, hoe je voorkeur door te geven, waar op te
letten, enz. volgt in de eerste weken van het studiejaar.
Het heeft geen zin om in de vakantie al te bellen over het maatjesproject. De mensen die de telefoon
opnemen zullen geen vragen over het maatjesproject beantwoorden. Bewaar je vraag tot de
kennismaking met je groep en docenten in week 1.
Je kunt je alvast voorbereiden op het maatjesproject door de websites van de verschillende organisaties
door te nemen en te lezen over de verschillend doelgroepen.
Organisaties waar wij mee samenwerken zijn:

Buddies@handicap.nl

Jongeren met een licht verstandelijke beperking
Samen met de jongere ga je leuke activiteiten ondernemen, die passend
zijn bij jouw maatje.
https://handicap.nl/buddies

Buddy-netwerk

Volwassenen en ouderen in de omgeving van Den Haag
Inzet voor de ondersteuning van volwassenen met een chronische en/of
levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer
gering sociaal netwerk hebben en mensen met geheugenproblemen en hun
mantelzorgers. Tijd, aandacht en versterking staan centraal in de dienstverlening.
http://buddynetwerk.nl

GGZ Rivierduinen

Cliënten met psychiatrische problematiek
Vrijwilligerszaken: Cliënten met psychiatrische problematiek die
opgenomen zijn; je gaat bij de cliënt in de instelling langs
Vriendendienst: Cliënten die thuis wonen en ambulant begeleid worden. Mensen die een psychiatrische
achtergrond hebben en zich eenzaam voelen. Het gaat om zelfstandig wonende mensen.
http://vriendendienst. info/Home/Algemeen
https://www.rivierduinen.nl/werkenbij/vrij willigerswerk/wat- kun-je-doen

Jong Perspectief

Kinderen en jongeren tussen de 6 en 24 jaar . Deze kinderen en jongeren
hebben een steuntje in de rug nodig. Dat kan verschillende oorzaken hebben.
De één heeft bijvoorbeeld een ouder verloren, een ander is het mikpunt van
pesterijen op school of ondervindt last van een scheiding. Ze willen houvast
bij het omgaan met voor hen belangrijke mensen
http://www.jongperspectief.nl/index.html

Pieter van Foreest
Pieter van Foreest ondersteunt mensen zodat zij zo lang mogelijk
zelfstandig hun eigen leven kunnen leiden op de manier die zij
wensen. We hebben daarvoor de kennis, ervaring én de mensen.
Onze organisatie bestaat uit zo’n 25 locaties in de regio Delft,
Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Verpleeghuis zorg en thuiszorg. Wat we vragen is affiniteit
met ouderen, enthousiasme, gezelligheid en goede sociale vaardigheden. En soms ook het nodige geduld.
https://pietervanforeest.nl/vrijwilliger-bij/home

Stichting Vitalis

Vitalis Maatjes richt zich op het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5
tot 12 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare
positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken. Dit ter
voorkoming van intensieve professionele jeugdhulpverlening.
https://www.vitalismaatjes.nl/

Vriendendienst Reakt Parnassia groep
Voor mensen met een psychiatrische en/of psychosociale achtergrond, kan
het lastig zijn om de draad weer op te pakken. Ook het contact met
familieleden en vrienden is vaak niet meer zo vanzelfsprekend als
voorheen. De kans op een sociaal isolement is groot.
Vriendendienst brengt vrijwilligers in contact met mensen die psychische of psychiatrische problemen
hebben (of hebben gehad) om samen leuke dingen te doen.
https://www.reakt.nl/vriendendienst
https://www.parnassiagroep.nl/werken-en-leren/vacatures/vacature-beschrijving/-/vid-50781-vrijwilligervriendendienst

VTV regio Delft
VTV Den Haag VTV werkt nauw samen met Stichting MEE

Kinderen en jongeren met een beperking. Sinds een aantal jaar bemiddelt
Vrijwillige Thuishulp ook volwassenen. Broertjes, zusjes en mantelzorgers
kunnen ook een beroep doen op VT.
Beperking: • Verstandelijke beperking; • Autisme ;• (lichte) GGZ problematiek
• Chronische ziekte;• Lichamelijke beperking ;• NAH [niet aan geboren
hersenletsel]
https://www.stichtingvtv.nl/

WZH Woon Zorg Haaglanden
WZH heeft 12 woonzorgcentra in Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Den HaagLeidschenveen en Zoetermeer en biedt een diversiteit aan
specialismen, zorgproducten en diensten. Daarnaast bieden wij zorg aan mensen
die zelfstandig thuis wonen en beschikken wij over een activiteitenbank waarin wij
(eenmalige) wensen van individuele cliënten koppelen aan talenten van
vrijwilligers. Voor u is er dus een ruime keuze aan vrijwilligerswerk.
https://www.wzh.nl/wzh/werken-bij-wzh/vrijwilligerswerk-de-zorg-u-maakt-hetverschil

Young connection
Jongeren zetten zich in voor kwetsbare mensen in Pijnacker- Nootdorp.
Wij werken samen met maatschappelijke organisaties, scholen, kerken,
verenigingen en hulpverleners. Zo zien we waar hulp nodig is. We kijken
welke vraag het best past bij de student. Met de inzet van de studenten
zijn we aanvullend op wat hulpinstanties zelf al doen.
www.Youngconnection.nl

De Zonnebloem
Voor iedereen van af 18 jaar met een fysieke beperking waardoor deelnemen aan de
samenleving niet vanzelfsprekend is.
https://www.zonnebloem.nl/
https://www.zonnebloem.nl/denhaag

