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Voorstellen 
Wij zijn Merve, Melissa en Yasmine. Wij zijn 
derdejaarsstudenten aan Hogeschool InHolland. We volgen 
de opleiding Hbo verpleegkunde. Tevens werken we alle 
drieën naast onze studie bij een zorginstelling. 
Merve is 28 jaar oud en naast studeren vindt zij rondreizen 
leuk. Verder is zij geïnteresseerd in medische problemen 
en behandelingen. Tevens vindt zij het sociale aspect 
binnen de zorg belangrijk; Het is een plicht om voor je 
medemens te zorgen.  
Melissa is 19 jaar oud. Naast school vindt zij het leuk om 
met vrienden af te spreken en muziek te luisteren. In de 
zorg werken vindt zij leuk, omdat ze  mensen graag helpt 
en je veel nieuws leert over het menselijk lichaam.” 
Yasmine is 20 jaar oud. Zij heeft eigenlijk altijd al de zorg in 
gewild en zit erg op haar plek in verpleegkunde. Zij heeft  
vroeger erg veel getekend en vindt dit ook nog steeds af en 
toe leuk. Verder doet zij graag gewoon van alles met 
vrienden. 
 

 

Project ACP 
Vanuit het NPZA hebben wij de opdracht gekregen 
om ACP in kaart te brengen.  Het netwerk wil een 
volledig beeld hebben van wat het netwerk verstaat 
onder ACP en hoe ACP wordt toegepast in de 
praktijk door diverse zorgorganisaties.  
ACP is een proces waarbij de patiënt zijn wensen, 
normen en waarden, doelen en voorkeuren voor 
zorg rond het levenseinde en de toekomst bespreekt 
en vastlegt. Daarom is het doel van dit project in 
beeld te krijgen van de stand van zaken t.a.v. 
Advance Care Planning in Amsterdam en Diemen.  
Onze centrale vraag is; Wat verstaan de 
verschillende zorgorganisaties binnen het NPZA 
onder ACP en wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen? 
 
 
Wat kunnen jullie van ons verwachten? 
Voor ons onderzoek willen wij verschillende 
organisaties binnen het NPZA interviewen en 
verschillende disciplines een enquête toesturen. Ook 
gaan we de centrale - en deelvragen beantwoorden 
met behulp van literatuur en praktijk onderzoeken. 

  



 

 

 


