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1600 verpleegkundigen op rekenles 
 

28 okt 2008 

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam 

stuurt als eerste ziekenhuis in Nederland alle 1600 

verpleegkundigen op reken- en meetles. Ook de 

vijfhonderd artsen van het AMC en honderden studenten 

geneeskunde moeten eraan geloven. 

  

Daarna wordt jaarlijks hun medische rekenvaardigheid 

getest. Dit moet medische fouten helpen voorkomen. 'De 

reken- en meetlessen zijn nodig omdat rekenvaardigheid 

veelal de zwakke schakel vormt in de behandeling', 

bekent verpleegkundig bestuurder Robert Simons van 

het AMC in de Telegraaf.  

Volop negatief nieuws … 



Vraagtekens … 

Schiet de rekenvaardigheid werkelijk tekort? 

 Vormen de onderzochten een  

representatieve steekproef uit de populatie 

verplegenden/verzorgenden? 

 Wat is de kwaliteit van de gebruikte 

meetinstrumenten? 

 Is helder gedefinieerd wat  

‘voldoende rekenvaardigheid’ is? 



100% norm   

 Alle vragen goed beantwoorden! 

 Moeilijke en makkelijke opgaven. 

 100% makkelijke opgaven goed? 

of 

 100% moeilijke opgaven goed? 

 

 Wat zegt dat over de rekenvaardigheid? 

 Wat is dan een makkelijke en wat is dan 
een moeilijke opgave? 

 

Proef op de som? 



Eenvoudige vraag 

 

Een patiënt moet per dag 2 gram Ceftazidim verdeeld over 4 gelijke doses 

toegediend krijgen.  

 

Aanwezig is 1000 mg Ceftazidim poeder op te lossen in 4 ml water voor 

injecties. 

 

Hoeveel ml moet de patiënt per injectie toegediend krijgen? 

 

A 0,8 ml 

B 2 ml 

C 8 ml 

Voorbeeldopgave 1 



Gemiddelde vraag 

 

Een neonaat moet per dag intraveneus Ceftazidim 100 mg / kg / dag in 3 

gelijke doses toegediend krijgen. De neonaat weegt 2500 gram. 

 

Aanwezig zijn flacons met een poeder 500 mg Ceftazidim, op te lossen 

in 5 ml aquadest waarna 1 ml 90 mg Ceftazidim bevat. 

 

Hoeveel ml moet deze neonaat per keer toegediend krijgen? 

 

A 0,83 ml 

B 0,93 ml 

C 2,5 ml 

D 2,8 ml 

Voorbeeldopgave 2 



Moeilijke vraag 

 

Een patiënt moet intraveneus per uur 12,5 mg Ranitidine toegediend 

krijgen via een spuitinfusor. 

 

De spuit in de infusor bevat een oplossing van: 

- 250 mg Ranitidine 25 mg / ml; 

- 35 ml NaCl 0,9%. 

 

Op hoeveel ml per uur moet deze spuitinfusor worden ingesteld? (afronden 

op 1 decimaal) 

 

A op 0,4 ml / uur 

B op 1,8 ml / uur 

C op 2,3 ml / uur 

Voorbeeldopgave 3 



Oplossing 

Eenvoudige vraag (moeilijkheid -0,014, sleutel is B) 

 

Gemiddelde vraag (moeilijkheid 0,466, sleutel is B) 

 

Moeilijke vraag (moeilijkheid 0,737, sleutel is C)  

 



Onderzoek Nulmeting van Cito 

 Onderzoek naar 

 de moeilijkheidsgraad van opgaven voor de 

doelgroep (mbo 4 + hbo 5) 

 wat de norm moet zijn 

 of er werkelijk een probleem is 

 Onderzoek door middel van 

 opgaven ontwikkeld door beroepsgroep 

 standard setting om norm boven tafel te krijgen 

 een nulmeting bij 2661 verpleegkundigen 

 



Meetlat van vragen 

Alle vragen kunnen worden geordend van heel 

makkelijk naar heel moeilijk. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Makkelijke opgaven  

  

weinig vaardigheid   

opgave 456   opgave 258   opgave 364 

0   0,50   1,50   1,00   - 0,50   - 1,0 0   - 1,50   

moeilijke  opgaven   

Weinig  

  

veel vaardigheid   

  

Hans Jody 



Meetlat van vragen 

Op de meetlat kan ook een norm gezet worden. 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Makkelijke opgaven  

  

weinig vaardigheid   

opgave 456   opgave 258   opgave 364 

0   0,50   1,50   1,00   - 0,50   - 1,0 0   - 1,50   

moeilijke  opgaven   

Weinig  

  

veel vaardigheid   

  

Hans Jody 

Norm (0,78) 

gemiddelde vaardigheid Verpleegkundigen (0,48) 



Resultaten nulmeting 

 Een bank met 495 geschaalde opgaven 

 Een door deskundigen vastgestelde norm 

voor de rekenvaardigheid van 

verpleegkundigen op niveau 4 en 5. 

 Inzicht in de huidige rekenvaardigheid van 

verpleegkundigen op niveau 4 en 5.  

 Op basis van representatieve steekproef van 2661 

praktiserende verpleegkundigen. 

 Ankering aan de Meijerink-niveaus. 
 



Meijerink referentieniveau HBO 3F 

 

 

Figuur 2: de gemiddelde vaardigheid van de verpleegkundigen (0,48), de norm voor 

verpleegkundigen (0,78)  en het hbo niveau 3F (0,47) 

 

 

 

 

 

 

  

Gemiddelde vaardigheid verpleegkundigen 

makkelijke 

opgaven 

weinig vaardigheid 

norm 

opgave 456 opgave 258 opgave 364 

0 0,50 1,50 1,00 -0,50 -1,00 -1,50 

Hans Jody 

moeilijke  opgaven 

Weinig 

vaardigheid 

veel vaardigheid 

1F 2F 3F 



Verantwoording 

Tabel 1 Toetsmatrijs met % opgaven per domein, vastgesteld door klankbordgroep. 

 

Domein toetsmatrijs % 

Vaste medicatie (tabletten, capsules, dispers, zetpillen) 
dosering per 24 uur, dosering per toediening 25 

Vloeibare medicatie (oraal, via injectie ( IM, SC, IC, IV) toevoeging aan infuus, 
vernevelen) 
dosering per toediening, concentraties berekenen, verdunnning maken/ oplossing, 
concentratie/ volume per tijdseenheid, gewicht en volume 40 

Transfusie (bloedproducten) 
druppelsnelheid, inlooptijd 5 

Infusie (perifeer infuus, CVC, TPV via spuitinfusor) 
druppelsnelheid, inlooptijd, instellen infuuspomp 15 

Gassen (zuurstof) 
is voorraad toereikend?) 5 

Vochtbalans 
in & output registratie 10 

Totaal 100 
 



Voorbeeld voorlopige rapportage Quickscan 



Proces 

Samenstellen klankbordgroep 

 V&VN 

 LEVV 

 NVZ 

 MBO Raad 

 HBO Raad 

 

Taak: construeren en vaststellen toetsmatrijs. 

 

Constructie opgaven: verpleegkundigen uit de praktijk. 

Toetstechnische ondersteuning: Cito. 

 

Nulmeting najaar 2010 onder 2661 verpleegkundigen. 

 

Standard setting procedure. 



Vooruitzicht 

Er is een serieus probleem:  

80,8% van de verpleegkundige voldoet niet aan de norm. 

Er moet door de beroepsgroep worden nagedacht over hoe dit probleem aan te pakken. 

Perspectief: 

Voornemen V&VN (civiel effect)  April 2011 wetenschappelijk artikel O&G Augustus 2011 pilot bij drie ziekenhuizen Mei 2012 uitrol adaptieve toets Verpleegkundig Rekenen Samenwerking Noordhoff Health e-learning modulen April 2014 uitrol Rekenen op Maat Ziekenhuizen gaan beleid maken 



S T E L L I N G E N 



Stelling 1 

 

Iedere verpleegkundige die bij het  

toedienen van medicatie berekeningen  

maakt, moet hierin bekwaam zijn.  



Stelling 2 

Alle verpleegkundigen dienen een keer  

per vijf jaar hun rekenvaardigheid  

aan te tonen. 



Stelling 3 

Deelname aan de Toets Verpleegkundig  

Rekenen met de landelijke norm is  

verplicht voor alle verpleegkundigen. 



Stelling 4 

Bij het niet halen van de landelijke norm  

op de rekentoets, mag de verpleegkundige  

alleen onder toezicht medicatie geven. 



Stelling 5 

Zijn de kosten voor de toets en twee  

herkansingen voor rekening van de  

werkgever.  



Stelling 6 

a) Is de medewerker zelf verantwoordelijk  

 om weer op het goede rekenniveau te  

 komen.  

 

b) Zijn tijd en middelen hiervoor voor  

 rekening van de medewerker. De 

kosten  

 voor een 3e en 4e hertoets zijn dus 

voor 

 de medewerker.  

 

 



Stelling 7 

Indien er binnen anderhalf jaar na de eerste  

toetsing niet voldaan wordt aan de landelijke  

norm, wordt overgegaan tot een procedure  

waarin herplaatsing mogelijk is.  

 



Website Cito 



Website Bedrijven en branches 



Website Toets Verpleegkundig Rekenen 



Dank voor uw aandacht! 

Vragen? 

 

 

Verdere informatie op 

www.cito.nl   > Bedrijven en branches 

     > Toets Verpleegkundig Rekenen 

http://www.cito.nl/

