
Opleiding  CARDIACCAREVERPLEEGKUNDIGE 

Inleiding 
De cardiaccareverpleegkundige werkt in de meeste gevallen op de 
Coronary Care Unit (CCU), afdeling Eerste Hart Hulp (EHH) of 
gecombineerde IC/CC-afdeling. De EHH wordt gebruikt voor screening en 
kortdurende behandeling op het gebied van chest pain. Patiënten met 
complexe zorg worden opgenomen op de Coronary Care Unit (CCU; ofwel 
de afdeling Hartbewaking). 

Doel van de opleiding 
De opleiding tot cardiaccareverpleegkundige is gericht op het behalen van 
competenties om (hoog) gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen aan 
volwassenen en adolescente patiënten met een (acute) cardiale 
aandoening.  
Voor cardiaccareverpleegkundigen die werken op een zogenaamde CC/IC 
afdeling bestaat de mogelijkheid een CC+ opleiding te volgen. (incl. 
invasieve beademing) 

Het College Ziekenhuis Opleidingen(CZO) is verantwoordelijk voor 
landelijke accreditatie en diplomaregistratie.  
Voor verdere info hieromtrent zie: www.CZO.nl.opleidingen 

Onderwijsvorm 
De Academie Zorgopleidingen MUMC+ biedt het onderwijs 
competentiegericht aan. 
Onder competentiegericht onderwijs wordt verstaan:  
‘onderwijs dat gericht is op het verwerven van bepaalde competenties 
bij een persoon zodat deze persoon in staat is om professioneel te 
handelen in alle voorkomende beroeps- en/of probleemsituaties’. 
In alle vormen van competentiegericht onderwijs staat de relatie met de 
beroepspraktijk centraal. Het onderwijs wordt niet gezien als iets dat los 

staat van de werksituatie, maar die werksituatie wordt vanaf het begin de 
opleiding binnengehaald.  

Werkplekleren 
Uit voorgaande wordt duidelijk dat de MUMC+ Academie de werkplek 
beschouwt als de belangrijkste leerplek; daar moet de transfer plaats 
vinden tussen theorie en praktijk; daarom moet er veel aandacht zijn voor 
de werkomgeving als leeromgeving. Het is belangrijk dat er op de 
werkplek een heldere begeleidingsstructuur is. 

Toetsing  
Competentiegericht onderwijs richt zich niet op het opdoen van losse 
kennis en vaardigheden maar op het laten zien en toepassen van kennis, 
vaardigheden en houdingen in beroepsrelevante situaties. Toetsing vindt 
plaats door middel van transferopdrachten welke zowel  in school alsook 
in de praktijk vorm krijgen alsook via individuele case-based-assessments 
en simulatie-assessments. 

Studentenrol 
Tijdens de onderwijsbijeenkomsten werk je als student samen met 
medestudenten van verschillende Verpleegkundige Vervolg Opleidingen 
(VVO). 
De inrichting van het onderwijs vereist dat je als student tijdens de 
onderwijsbijeenkomsten actief participeert, samenwerkt en initiatieven 
ontplooit. Daarnaast vereisen de voorbereidingen op de 
onderwijsbijeenkomsten dat je in staat bent zelfstandig te studeren.  

Duur   
Minimum aantal praktijkuren: 1200  
Minimum aantal theorie-uren: 160 
Aantal studie belastinguren per week: 12 

http://www.czo.nl.opleidingen/


Instroomeisen 
De student staat in het BIG-register geregistreerd als verpleegkundige en 
heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een ziekenhuis van 
minimaal 24 uur. 

Kosten 
Informatie over de kosten vind je in de Prijslijst Verpleegkundige 
Vervolgopleidingen. 

Start opleiding 
Voor meer info (zoals: data en startmomenten) neem contact op met de 
verantwoordelijke opleidingscoördinator Bea van Asselt en/of het 
secretariaat van de Academie Zorgopleidingen MUMC+. 

Bea van Asselt 
T: 043-3877412 
E-Mail: ec.van.asselt@mumc.nl

Secretariaat 
T: 043-3872100 keuze 4 
E-Mail: academie.zorgopleidingen@mumc.nl
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