
 
 

Profielwerkstuk bij de opleiding Verpleegkunde  
 

Verpleging: mensenwerk 

 
Wil jij een profielwerkstuk verpleegkunde maken? De opleiding Verpleegkunde helpt jou hierbij. 
Hieronder staan vier verschillende voorbeeldrichtingen waarin je een door jezelf te kiezen 
onderwerp kan uitwerken. Per voorbeeld is aangegeven bij welke schoolvakken het onderwerp 
aansluit.  
 

 

1. Ethische onderwerpen in de verpleegkunde (filosofie, maatschappijleer, CKV, geschiedenis)  
2. Organisatie van patiëntenzorg (M&O, CKV, geschiedenis, maatschappijleer, economie, 

informatica)  
3. Voorkomen van ziekte (biologie, economie, M&O, natuurkunde, scheikunde, 

maatschappijleer, BSM, aardrijkskunde)  
4. Communicatie en samenwerking (taalvakken, maatschappijleer, filosofie, M&O, CKV, 

geschiedenis, informatica) 

 

 



Voorbeelden van opdrachten 
Onderstaande voorbeelden geven je een idee van welke onderwerpen mogelijk zijn. Je kunt 
natuurlijk ook je eigen opdracht bedenken! 
 
1. Ethische onderwerpen 
Peter is een verpleegkundige op de maag- en darmafdeling. Mevrouw Aboulihadi komt voor een 
injectie. Deze mevrouw geeft aan dat zij niet door hem geholpen wil worden.  
 
Marieke is een wijkverpleegkundige en komt op huisbezoek bij Mevrouw Smeets. Mevrouw 
Smeets is 67 jaar en heeft vergevorderde borstkanker. Mevrouw Smeets vraagt Marieke om hulp 
omdat zij niet langer wil leven. 
 
2. Organisatie van patiëntenzorg 
Henny is 46 jaar en zit al 3 jaar in een rolstoel. Hij heeft namelijk een ongeneeslijke spierziekte. 
Hij is zeer ontevreden over het feit dat hij bijna elke dag een andere wijkverpleegkundige ziet. 
 
Marjan verzorgt al jaren dagelijks haar zelfstandig wonende moeder van 87 jaar. Marjan wordt 
binnenkort opgenomen in het ziekenhuis en kan daardoor een tijdje niet meer voor haar moeder 
zorgen. Zij vraagt zich af hoe de zorg voor haar moeder verder gaat, want er is verder geen familie 
die de zorg kan overnemen.   
 
3. Voorkomen van ziekte 
Op een middelbare school heeft de schoolleiding na overleg met de oudercommissie besloten om 
tijdens de pauzes alleen nog gezonde voeding te verkopen. De leerlingenraad is hier fel op tegen. 
Je bent toch zeker zelf verantwoordelijk voor wat je koopt en eet?  
 
Hans gaat vandaag naar een schoolfeest voor de bovenbouw. Als hij binnenkomt, hoort hij dat er 
op het feest geen alcohol wordt geschonken. Hij moet een blaastest uitvoeren, maar Hans weigert 
dit. Hij vindt het belachelijk dat er zo moeilijk wordt gedaan over alcoholgebruik.  
 
4. Communicatie en samenwerking 
Mevrouw van de Kamp woont in een aanleunwoning en krijgt vandaag een beeldscherm geplaatst. 
De zorgorganisatie heeft ervoor gekozen dat hulpvragen via dit scherm gecommuniceerd gaan 
worden. Mevrouw heeft nooit met een computer gewerkt en maakt zich grote zorgen hoe dit nu 
moet. 
 
Jan heeft het syndroom van Down. Hij heeft de laatste weken last van driftbuien. Zijn moeder 
heeft samen met de begeleiders van de woongroep afspraken gemaakt over een passende 
benadering. Deze afspraken zijn in Jans dossier vastgelegd. Tijdens een bezoekje merkt moeder 
dat de begeleiding zich niet aan deze afspraken houdt.  

Wat doe je vooraf? 
Je maakt een plan van aanpak en je stelt zelf je onderzoeksvragen op. We willen namelijk dat jij 
met plezier bezig bent met een onderwerp, zonder dat wij je daar te veel in sturen. Natuurlijk kan 
een docent je wel helpen bij het opstellen van jouw hoofd- en deelvragen. 
 
 
 



Begeleiding 
Jouw middelbare school heeft voor je plan van aanpak per stap uitgeschreven wat jij moet gaan 
doen. Je moet bijvoorbeeld bijhouden wat je doet en er staat vastgelegd wanneer je welke 
producten moet opleveren. Je krijgt begeleiding vanuit jouw school, maar ook krijg je van Zuyd 
een docent toegewezen die jou helpt bij het profielwerkstuk. Je kunt bij hem of haar terecht als je 
vragen hebt, maar de docent laat jou ook kennismaken met Zuyd. 
 
Hoe doe je mee? 
Als je een hoofdvraag voor jouw opdracht hebt bedacht, meld je je aan op www.zuyd.nl via de 
aanmeldknop op de pagina profielwerkstuk. Daarna kun je je hoofdvraag sturen naar 
frank.duijzings@zuyd.nl. Hij zal dan contact met jou opnemen om af te stemmen of en hoe het 
traject van het profielwerkstuk vorm kan krijgen. 
 
Contact 
Heb je vragen over deze opdracht? Stuur een e-mail naar frank.duijzings@zuyd.nl of bel naar 045-
400 60 60. 


