
Een zorgplan maken met Nanda NIC NOC 

Als verpleegkundige handel je niet alleen op basis van input van bijvoorbeeld een arts of medische 

gegevens, maar steeds meer op basis van je eigen verpleegkundig domein en zorgplan. 

Om te bepalen wat de cliënt aan zorg nodig heeft, maak je als verpleegkundige gebruik van je 
observaties en hetgeen de cliënt je vertelt in de anamnese. Dat is niet zómaar een gesprek, maar een 
gesprek gebaseerd op je klinische kennis over anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. Maar 
ook het gedrag van mensen en hun reacties op ziekte en problematiek spelen een rol. 
 
Je gebruikt hier niet alleen dit soort expliciete kennis, opgedaan in je opleiding, maar ook jouw 

impliciete kennis, geleerd tijdens het werk. Die klinische kennis gebruik je gedurende het gehele 

zorgproces van anamnese, diagnose, plannen van interventies en het evalueren van doelen: het klinisch 

redeneren. Om klinisch redeneren in het zorgproces te ondersteunen is het van belang om een 

classificatiesysteem te gebruiken. Op dit moment zijn Omaha en Nanda NIC NOC voor verpleegkundigen 

de meest bekende, waarbij Nanda wereldwijd de meest gebruikte classificatie is.  

 

Nanda – de verpleegkundige diagnose 

Nanda ordent verpleegkundige begrippen en maakt inzichtelijk wat er bedoeld wordt met bepaalde 

termen. Bijvoorbeeld de term misselijkheid. Het probleem misselijkheid wordt binnen Nanda verhelderd 

met behulp van een definitie. Daarnaast wordt beschreven wat de kenmerken zijn van het probleem, en 

waardoor misselijkheid kan ontstaan. Want het maakt nogal uit of de misselijkheid het gevolg is van een 

zwangerschap of van medicijngebruik.  

 



Met behulp van Nanda-diagnoses kan je als verpleegkundige een diagnose (een zorgprobleem) 

objectiveren en dus vaststellen. Met Nanda wordt het verpleegkundig domein duidelijker 

onderscheiden van het medisch domein, het domein van de arts. Deze twee domeinen hangen uiteraard 

erg vaak samen. Door een medisch probleem ontstaat vaak een verpleegkundig probleem maar steeds 

vaker ook andersom. Nanda helpt om die twee domeinen te onderscheiden van elkaar.  

Neem opnieuw de diagnose misselijkheid. Als de oorzaak van misselijkheid ligt in de behandeling van 

kanker met  chemotherapie, dan is dat van belang te weten en de arts zal dan medicatie voorschrijven 

om de klachten te verminderen. Als de oorzaak ligt in angst, dan kan de verpleegkundige aan de slag 

door zich in de interventies op die angst te richten en de oorzaak daarvan op te sporen met de cliënt. 

Nanda heeft nu in de ordening de samenhangende factoren en samenhangende aandoeningen van 

elkaar gescheiden om het diagnostisch proces nog beter te ondersteunen.  

 

NOC en NIC – de zorgdoelstellingen en interventies 

 

De NOC (Nursing Outcome Classification) is ontwikkeld om een beoogd doel binnen de zorgverlening te 

formuleren. Met de NIC (Nursing Intervention Classification) kiest de verpleegkundige de meest 

toepasselijke zorginterventie en activiteiten om dat zorgdoel te bereiken. 

Ongeveer iedere twee jaar worden de Nanda, NIC en NOC geactualiseerd op basis van nieuwe kennis, 

wetenschappelijk bewijs en maatschappelijke relevantie. Zo werden recent de diagnoses obesitas en 

kwetsbare ouderensyndroom toegevoegd.  

 

We volgen meneer De Vries 



In het ziekenhuis heeft meneer De Vries een stoma gekregen. Nu komt thuis de wijkverpleegkundige bij 
hem langs. Thuis zal de verpleegkundige zorg er voor meneer De Vries heel anders uitzien dan in het 
ziekenhuis. En dat niet alleen omdat er sprake is van andere medische omstandigheden. In het 
ziekenhuis was de verpleegkundige focus vooral gericht op het herstel van meneer De Vries na een 
ingrijpende operatie. Hij is blij dat hij naar huis mag omdat hij daar in ieder geval beter op zijn gemak zal 
zijn en in zijn eigen bed kan slapen. Dat is fijn, maar dat maakt ook dat hij zich meer bewust wordt van 
de nieuwe situatie: Een leven met een stoma. Het dagelijks leven zal blijvend veranderen. Hij moet 
nieuwe dingen leren om weer zelfredzaam te kunnen zijn. En hij maakt zich zorgen over de impact van 
de stoma op zijn sociale leven en de relatie met zijn vrouw.  
 
Uit de overdracht van je collega in het ziekenhuis blijkt dat er geen sprake meer is van pijn of ander 
ongemak, maar dat meneer nog wel moeite heeft om de stoma te aanvaarden. Hij heeft er nog niet naar 
durven kijken. De wijkverpleegkundige vraagt hiernaar in het intakegesprek en meneer geeft aan het 
eng te vinden. Ook zijn vrouw vind het moeilijk. 
  

 



 
Het eerste zorgplan voor 3 maanden wordt daarom gemaakt op basis van de verpleegkundige diagnose 
verstoord lichaamsbeeld (Nanda). Binnen de NOC (doelstelling) wordt vastgelegd dat meneer binnen 
twee maanden in staat is zijn stoma zelfstandig te onderhouden. De indicatoren (NIC) die daarin worden 
gebruikt om de voortgang hierin te monitoren kunnen zijn de mate waarin meneer alert is op 
complicaties en het minder moeite hebben het stoma te bekijken. Om dit te bereiken informeert de 
verpleegkundige meneer met uitleg over geschikte voeding en verwachtingen in uitscheiding en helpt 
hem bij het maken van een tijdschema voor de stomaverzorging (activiteiten.)  
 
 
Koppeling tussen diagnose, doelstelling en interventie 
 
In Nanda NIC NOC worden aanbevelingen gedaan bij elke diagnose (Nanda) welke doelstellingen (NOC) 
gesteld en interventies (NIC) gekozen zouden kunnen worden. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op 
wereldwijde onderbouwing en worden met de nieuwste inzichten geactualiseerd. Het blijft aan het 
inzicht van de verpleegkundige welke keuzes hierin uiteindelijk worden gemaakt.   
 
Voorheen werden de Nanda NIC en NOC in 3 aparte boeken beschreven. Met de verregaande 
digitalisering van rapportages zijn ook de Nanda NIC en NOC in 1 databank samengebracht, wat met 
name het gebruik van koppelingen vereenvoudigt en voorkómt dat teksten moeten worden overgetypt, 
of vrije velden met niet-relevante of voor meerdere uitleg vatbare teksten worden volgeschreven. Zo 
leidt Nanda NIC NOC tot heldere rapportages met concrete doelstellingen, eenheid van taal en 
uiteindelijk tot vermindering van registratiedruk.  
 
Voor meer informatie: nnn.bsl.nl 
 
 
 
 
 

 

 

 


