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BIAZ 

We beginnen de opleiding met de BIAZ, dit is een goede 

voorbereiding op de Acute opname opleiding en zorgt er 

ook voor dat je zekerder je werk op de afdeling kan 

uitvoeren. 

 

De intensiteit van zorg op de afdelingen neemt steeds 

meer toe, waardoor het karakter van de zorg verandert. 

Voor het beheersen van het zorgproces is een proactieve 

verpleegkundige houding essentieel. Het observeren en 

juist interpreteren van de vitale functies speelt hierbij een 

belangrijke rol. 

 

Besluiten die jij tijdens het zorgproces neemt zijn 

doordacht en gebaseerd op een methodische benadering. 

Vanuit de wens om jezelf verder te ontwikkelen bij de 

toenemende complexe zorg van de patiënt is de 

leereenheid BIAZ perfect voor jou. Jij bent immers de spin 

in het ‘zorg-web’! Met de BIAZ heb jij de controle over de 

situatie én de patiënt. De leereenheid BIAZ is onderdeel 

van alle opleidingen binnen de Intensieve Acute Zorg.  

Doel en inhoud 

Na het behalen van de leereenheid BIAZ kan je de patiënt 

waarbij een vitale functie bedreigd is en overgenomen 

moet worden (behalve de ademhaling) adequaat 

verzorgen en de juiste interventies nemen. 

 

Je beheerst de ABCDE methodiek en je kan in een acute 

situatie de patiënt beoordelen en stabiliseren. 

 

Daarnaast heb je in de BIAZ ook geleerd welke samenhang 

er tussen de vitale functies is. Hierdoor kan je  vooruit 

denken en neem je geen afwachtende houding aan. 

 

Je leert bijvoorbeeld wat het effect kan zijn op de 

ademhaling en neurologische functies als de circulatie 

obstructie verslechtert. Je oefent tijdens 

praktijktrainingen met lotuspatiënten. Hiervoor gebruiken 

we reële scenario’s en creëren we een veilige 

leeromgeving. 

 

Programma  

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als 

uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met 

medestudenten samen te werken, met vakdocenten te 

discussiëren en door het opbouwen van een eigen 

portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een 

proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij 

van groot belang.  

 

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de 

praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis 

en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn 

Werken en leren op de 
Acute Opname Afdeling 
Als je start op de Acute Opname afdeling als leerling verpleegkundige krijg je eerst 

een voorwerkperiode. De eerste 6 weken van deze periode sta je boven de formatie 

gepland en krijg je op deze manier alle ruimte om het ziekenhuis, de afdeling en je 
collega’s te leren kennen. Samen met jou wordt gekeken naar het beste moment van 

starten van je opleiding. We proberen dit vaak te groeperen zodat je het 

scholingstraject samen met een collega kan doorlopen. De hele opleiding volg je in 
het Erasmus MC. 

onderdeel van 
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voor competentieontwikkeling. 

 

Deze BIAZ leereenheid richt zich, wat betreft 

voorwaardelijke kennis op de vakinhoud van Respiratie, 

Circulatie en Centraal Zenuwstelsel en alle daarmee 

verband houdende systemen die hierop van invloed zijn 

zoals o.a. zuur base evenwicht, stolling en farmacologie. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:   

 

 Professionalisering, Portfolio, POP en PAP 

 ABCDE methodiek in scenariotraining en –toetsing 

 Anatomie/fysiologie van longen, hart en hersenen 

 Zuur Base Evenwicht 

 Basis Ritme en geleiding 

 Workshops bewustzijnsstoornissen, cardioversie en 

respiratie (waaronder thoraxdrain en intubatie) 

 Vocht en elektrolyten, temperatuursregulatie en 

infectiepreventie 

 Sedatie en pijn & pijnbestrijding 

 

Duur 

De totale BIAZ bestaat uit de startdag, zes lesdagen en 

drie toetsdagen van drie uur. 

    

Afronding 

Aan deze leereenheid zijn in totaal drie kennistoetsen 

gekoppeld, namelijk: Centraal zenuwstelsel, Circulatie en 

Respiratie. Deze toetsen worden digitaal afgenomen op 

vastgestelde tijden. Een voldoende toets levert een 

certificaat op, of wordt bijgeschreven op je cijferlijst. 

Indien je een vervolgopleiding gaat doen, moet je ook de 

bewijzen uit de workshops/vaardigheidslessen opnemen 

in je portfolio.  

 

De leereenheid is onderdeel van het systeem van 

vervolgopleidingen en als zodanig ook geaccrediteerd 

door het CZO (vanuit het pakket van de ICV, CCV en SEH 

opleidingen). Behaalde certificaten blijven 5 jaar geldig 

(indien men eerder een andere opleiding gaat volgen 

wordt vrijstelling verleend).  

 

Als je de BIAZ succesvol heb behaald ga je verder met de 

AOA-opleiding. 

 

De inhoud van de AOA-opleiding wordt na de BIAZ (Basis 

Intensieve Acute Zorg) bepaald door het karakter van de 

afdeling waar je werkt. Er zijn verschillende 

mogelijkheden!  

 

 
 

Programma 

Het vervolg na de BIAZ is gericht op zelfstandig, 

zelfsturend en zelfverantwoordelijk ontwikkelen in je 

vakgebied. Ondersteunt door nieuwe kennis en kunde. 

Natuurlijk in samenwerking met experts uit het veld, 

klasgenoten en jouw praktijk. 

 

Onderdelen die aan de orde komen zijn: 

 

 Circulatie 23 deel 1 en 2, de leereenheid vormt het 

verdiepende vervolg op de Inleiding ritme in de BIAZ 

Circulatie. Je beoordeelt naast ritmestroken ook 

ECG’s. Workshops vormen de kern van dit onderdeel. 

De duur is 2 dagen met een interval van 14 dagen. De 

totale tijdsinvestering is 32 SBU. 

 Respiratie 37, je bouwt voort op de Basis van de BIAZ 

Respiratie. De zorgvrager met Astma, COPD in de 

verschillende fasen van het ziekte proces staat 

centraal. De duur is 1 dag. De totale tijdsinvestering is 

11 SBU. 

 Centraal Zenuwstelsel/stroke 15, is de 

vervolgleereenheid na de BIAZ CZS. In kaart brengen 

en bewaken van zorgvragers met hoofdpijn, 

neurologische klachten, Stroke, TC en epilepsie 

evenals vroege neurorevalidatie. De duur is 1 dag. De 

tijdsinvestering is 18 SBU. 

 Trauma 49, je leert waar opvang van traumapatiënten 

volgens de landelijke richtlijnen aan moet voldoen. 

Inclusief de ABCDE-SIM game, die bekroond is met de 

Smarter E-learning award, voor serious gaming 

(ontwikkeld door artsen en verpleegkundigen van het 

Erasmus MC). Jouw volgende stap in je professionele 

ontwikkeling?! De totale tijdsinvestering is 28 SBU. 
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 Vaatchirurgie 87, je bent drie dagen in de dynamische 

en snel veranderende wereld van dit vakgebied. 

Anatomie, de diabetische voet en geavanceerde 

behandelmethoden; ontmoet de experts van de 

vakgroep Vaat uit het Erasmus MC. Totale 

tijdsinvestering 24 SBU. 

 Specialistische reanimatie 67 is het logische vervolg 

op BLS en AED vaardigheden met reële scenario’s 

training en toetsing. 

 Thema leereenheden waarin opgenomen: klinische- 

en zorgethiek, orgaandonatie, wettelijke kaders, 

bejegening en agressie training. Je neemt actief deel 

aan discussies, workshops en training(en). zodat je 

leert te zorgen voor jezelf en de ander, en groeit als 

professional. De duur is 3 dagen. Totale 

tijdsinvestering 30 SBU. 

 Verantwoorde zorg, je schrijft een Critical Appraissed 

Topic (CAT) in samenwerking met medestudenten en 

doet op basis van jullie CAT een voorstel tot een 

verbetering van zorg.   

 

Duur 

De totale opleiding varieert in duur door de verschillende 

mogelijkheden, de BIAZ duurt 6 dagen. Er is een 

gezamenlijk startmoment ongeveer een maand 

voorafgaand aan de BIAZ. Je bereidt je voor op de BIAZ en 

haalt zodoende het maximale uit groepsbijenkomsten en 

trainingen.  

 

Afronding 

Afhankelijk van de door jou, in samenspraak met je 

praktijk, gemaakte keuze ontvang je een diploma of 

certificaten voor losse leereenheden. Volg je binnen vijf 

jaar een andere opleiding dan leiden de behaalde 

leereenheden tot vrijstellingen.      

 

Start 

De opleiding start 4 x per jaar in januari, april, september 

en november. De sluitingsdatum van de aanmelding is één 

maand voorafgaande aan de introductiedag. 


