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BSL:3 diagnosen als we zoeken op ‘Suïcide’

- Risico op geweld 
jegens zichzelf (140)

- Verkrachtings-
syndroom (142)

- Risico op suïcide (150)



Chiron:4 diagnosen als we zoeken op ‘Suïcide’

Koppelwoorden 
van suïcide (zelf 
uit te breiden)

woorden die 
suicide bevatten

4 !! NANDA 

diagnosen

Zoeken in de 

NOC (N=12)

Zoeken in de NIC 

(N=4)



BSL: 1 diagnose als we zoeken op suicide + angst



Chiron: Suicide + Angst: 

Chiron geeft meer resultaten 
omdat AND + OR wordt 
gebruikt; dus combi en 
afzonderlijk.

Zoeken op koppelwoorden



Waarom vindt BSL ‘Verstoorde 
Stemmingsregulatie’ niet?

Waarom wordt 
deze diagnose niet 
gevonden als ik 
zoek op suicide?





BSL: Zoeken op Stemming en Psychose



Chiron: Zoeken op stemming + psychose

-Verstoorde stemmingsregulatie

+ 10 diagnosen met ‘stemming’

+ 2 diagnosen met Psychose

NOC: 23 hits

NIC: 15 hits



1 zoeken NANDA

• BSL mist diagnosen en vooral in het gebruik van combinaties van zoekwoorden 

• Accenten bij BSL kappen woord af (su ipv suïcide)

• Volgorde van gevonden diagnosen bij BSL onduidelijk, Chiron sorteert op aantal 
hits of op alfabet

• Bij meerdere woorden: BSL heeft een AND filter en niet een OR filter

• Chiron: laat zoekresultaten zien in:
• Bepalende kenmerken, 
• Samenhangende factoren en Risico factoren,
• Samenhangende aandoeningen

• BSL: je kunt de afzonderlijke onderdelen niet aanvinken en bij bepalen diagnose 
alles zelf overschrijven (of kopiëren en plakken). In Chiron kun alle onderdelen 
van de PES zelf aanvinken (en zelfs aanpassen). 

• Chiron kan tegelijk zoeken in NANDA-I, NOC en NIC zodat je zelf koppelingen 
kunt beredeneren

• Chiron heeft woord-jokers om zoekopdracht te verfijnen

• Een goed zoeksysteem is de basis voor goed onderwijs en de mogelijkheid om 
NNN te leren kennen en begrijpen.



BSL kent deze subgroepen niet



BSL gebruikt niet de juiste database?



Chiron heeft de tekst uit het boek wel:



BSL vindt ook wat je niet wilt hebben



Chiron: vindt meer, laat zien en laat weg

• We hebben veel meer zoekresultaten 56 diagnosen, 

45 zorgresultaten en 82 interventies tov 29 diagnosen.

• We kunnen zien op welke woorden we zoeken en 
we kunnen woorden verwijderen (bv ontvangst)



BSL-koppelingen

• Standaard wordt gezocht in de NANDA-NOC koppelingen. 
Deze hebben geen prioriteit aanduiding.

• Je kunt “Zoeken in alle zorgresultaten” aanvinken maar 
dan wordt het erg traag.



Chiron-koppelingen

Het Chiron koppelscherm geeft meteen alle NOC en NIC 
koppelingen en deze koppelingen hebben een prioriteit. 
In blauw staan de NOC zorgresultaten die ook in het 
Analyseer scherm zijn gevonden. 



BSL: werken met zorgresultaten



Chiron: werken met zorgresultaten

Meer informatie en betere structuur 
in de Chiron schermen. Veel sneller in 
te vullen en te kiezen.



Chiron:  zorgresultaten en diagnosen

Het Een blauwe O geeft aan dat “Beheersing van suïcidale 
neigingen” een NOC koppeling heeft met blauwe “Risico op 
geweld jegens zichzelf” NANDA-I diagnose



Chiron laat zoekwoorden zien



Zoeken in NOC na keuze NANDA-I diagnose

• BSL geeft na jouw keuze van de diagnose standaard de optie om te 
kiezen uit de NOC zorgresultaten die een koppeling hebben met de 
NANDA-I diagnose. Gezien het feit dat koppelingen sinds 2016 niet meer 
worden bijgehouden en er sinds dien van alle classificaties een nieuwe 
uitgave is gekomen is dit zeer af te raden om op basis van de ‘oude 
koppelingen de zorgresultaten te kiezen. Alle nieuwe NOC en NIC items 
(2020) zijn niet gekoppeld aan NANDA 2018-2020, maar zijn 
waarschijnlijk wel interessant.

• BSL koppelingen hebben geen prioriteiten! (geen onderscheid in resultaten 
gericht op diagnose, bepalende kenmerken of samenhangende factoren).  
Die zijn wel belangrijk.

• Als je bij BSL de optie “Zoeken in alle zorgresultaten” kiest, wordt het 
geheel erg traag omdat BSL web-based werkt…

• Bij BSL kun je voor elke indicator een tekst toevoegen. Chiron alleen voor 
zorgresultaat (maar dan kun je ook foto’s etc. toevoegen)



BSL: Koppelingen zijn niet actueel

Dit geldt voor:

- 17 nieuwe diagnosen, 

- 52 nieuwe  zorgresultaten

- 15 nieuwe interventies



BSL: Interventie zoeken…



Chiron: Interventies zijn geprioriteerd



4 Zoeken in NIC na keuze NANDA-I diagnose

• BSL geeft na keuze diagnose standaard de optie om te 
kiezen uit de NIC interventies die een koppeling hebben 
met de NANDA-I diagnose. Gezien het feit dat 
koppelingen sinds 2016 niet meer worden bijgehouden en 
er sinds dien van alle classificaties een nieuwe uitgave is 
gekomen is het zeer af te raden om van deze oude 
koppelingen gebruik te maken. Zie de opmerkingen bij de 
NOC en aan einde van deze presentatie.

• Als je de optie “Zoeken in alle interventies” kiest wordt 
het geheel erg traag omdat BSL web-based werkt…

• Bij BSL kun je voor elke activiteit een tekst toevoegen. 
Chiron alleen voor zorgresultaat (maar dan kun je ook 
foto’s etc. toevoegen)



5 Uitvoer

• Bij BSL kun je van alles wat je hebt gekozen een MS-Word 
docx maken (inclusief casus anamnese). Er is maar een 
soort uitvoer.

• In Chiron kun je losse onderdelen naar MS-Word of 
klembord kopiëren en foto’s, links etc in een EPD kopiëren.

• Chiron heeft een zorgplan docx uitvoer en die is naar 
eigen inzicht aan te passen (via template).

• Chiron heeft templates voor het afnemen van anamnese, 
wijkverpleging etc.

• Chiron heeft een eigen patiënten EPD



6 Extra’s

• Chiron Analyseer is zeer uitgebreid en met name de 
Koppelwoorden is voor onderwijs erg belangrijk.

• Chiron Analyseer is zo krachtig dat je NNN koppelingen niet 
nodig hebt. Zie handleiding.

• Chiron houdt statistieken van gebruik bij: zo weet je wat veel 
gebruikt wordt (Managementinfo, Onderzoek).

• Chiron kost €87,50/jaar en BSL studietool kost €59,95/jaar Het 
prijsverschil komt door afdrachten aan BSL. Wij zien graag                                     

prijs Chiron = (10 euro MedIctcare + Afdracht BSL)* 1.21 door BTW

• Geven gratis Webinars gebruik Chiron 

• Cursus Verpleegkundig Redeneren op Masterniveau ook 
eventueel maatwerk op locatie

https://medictcare.nl/assets/files/Analyseren-vandeNNN.pdf


Is dit juist? Vraagt om 
onderbouwing.



Lijkt onjuist!

Dus wel als je het goede woord zoekt!



NNN koppelingen: stop ermee

In de NANDA-I 2018-2020 zijn er 42 (van de 244) diagnosen die 
geen koppeling hebben met NIC (2016) en NOC (2016), in de 
2020 versie van NIC zijn er 15 (van de 565) nieuwe interventies 
en de NOC heeft 52 (van de 540) nieuwe zorgresultaten. 

Al deze nieuwe elementen hebben géén koppeling met 
diagnoses uit de NANDA-I. 

Let op!: als je alléén koppelingen tussen NNN gebruikt voor 
het maken van een zorgplan dan bekijk je niet alles en mis je 
juist de nieuwe ontwikkelingen.

Ook alle aanpassingen van oude NNN items zijn niet in de 
koppelingen verwerkt.



Updates na 2016
NANDA-I updates 2019:
Actie aantal
Vervallen 7
Def gewijzigd 78
Label gewijzigd; def gewijzigd 9
Klasse gewijzigd fout db 2016 7
Label gewijzgd 1
Diagnose vervallen 8
Nieuwe diagnose 17

NOC updates 2020:
Actie aantal
Ongewijzigd 432
Definitie gewijzigd 9
Definitie gewijzigd, schaal gewijzigd 1
Klasse gewijzigd 43
Label gewijzigd, definitie gewijzigd 1
Nieuw zorgresultaat 52
Omschrijving gewijzigd 2
Zorgresultaat is vervallen 4

NIC updates 2020:
Actie aantal
Ongewijzigd 502
Definitie gewijzigd 44
Definitie gewijzigd, domein gewijzigd, klasse gewijzigd 1
Definitie gewijzigd; klasse toegevoegd 1
Interventie vervallen 5
Klasse gewijzigd 1
Label gewijzigd 2
Nieuwe interventie 15
Omschrijving gewijzigd; definitie gewijzigd 5
Omschrijving gewijzigd 4



Nieuwe NANDA-I diagnosen

262 Bereidheid tot verbetering van de gezondheidskennis

269 Ineffectieve eetdynamiek bij de adolescent

270 Ineffectieve eetdynamiek bij het kind

271 Ineffectieve voedingsdynamiek van de zuigeling

263 Risico op stofwisselingsstoornis-syndroom

273 Verstoord energieveld

267 Risico op instabiele bloeddruk

260 Risico op gecompliceerde immigratietransitie

258 Acuut middelen-onttrekkingssyndroom

259 Risico op acuut middelen-onttrekkingssyndroom

264 Neonataal abstinentiesyndroom

266 Risico op infectie van het operatiegebied

261 Risico op uitdroging van de mond

268 Risico op veneuze trombo-embolie

272 Risico op vrouwelijke genitale verminking

265 Risico op arbeidsletsel

274 Risico op ineffectieve thermoregulatie

17 nieuwe diagnosen



Nieuwe NOC zorgresultaten
1217 Paniekniveau

1312 Herstel: gepest als kind

1412 Paniek, persoonlijke beheersing

1636 Participatie: hartrevalidatie

1637 Participatie: revalidatie van het bewegingsapparaat

1638 Betrokkenheid van de patiënt 

1639 Zelfsturing van instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL)

1867 Kennis: diagnostische en therapeutische verrichtingen

1935 Risicobeheersing: aspiratie

1936 Risicobeheersing: pesten van kind

1937 Risicobeheersing: uitdroging

1938 Risicobeheersing: milieugevaren 

1939 Risicobeheersing: valincidenten

1940 Risicobeheersing: allergie bij zuigelingen 

1941 Risicobeheersing: obesitas

1942 Risicobeheersing: decubitus 

2014 Financieel vaardig gedrag

2015 Gezondheidsvaardigheden

2116 Chemotherapie: verstorende lichamelijke gevolgen

2117 Lymfoedeem, ernst

2118 Insult, ernst

2212 Familie: functioneren dementiezorg 

2611 Familie: normalisering bij dementie

2612 Gezinsrisicobeheersing: pesten

2613 Gezin: normalisering bij autismespectrumstoornis

2811 Gemeenschap: risicobeheersing van pesten

2812 Gemeenschap: risicobeheersing van milieugevaren

2813 Gemeenschap: risicobeheersing van suïcide

3112 Zelfmanagement: artritis

3113 Zelfmanagement: autismespectrumstoornis

3114 Zelfmanagement: kanker

3115 Zelfmanagement: coeliakie

3116 Zelfmanagement: chronische anemie

3117 Zelfmanagement: humaan immunodeficiëntievirus (hiv)

3118 Zelfmanagement: infectie

3119 Zelfmanagement: inflammatoire darmziekten (IBS)

3120 Zelfmanagement: bekende allergie

3121 Zelfmanagement: lymfoedeem

3122 Zelfmanagement: longontsteking

3123 Zelfmanagement: cerebrovasculair accident (CVA)

3124 Zelfmanagement: wond

3200 Kennis: allergiemanagement 

3201 Kennis: management van autismespectrumstoornis

3202 Kennis: hartrevalidatie

3203 Kennis: management van coeliakie

3204 Kennis: management van chronische anemie

3205 Kennis: management van epilepsie

3206 Kennis: management van humaan immunodeficiëntievirus (hiv)

3207 Kennis: management van lymfoedeem

3208 Kennis: revalidatie bewegingsapparaat

3209 Kennis: wondbehandeling

804 Metabole functie

52 nieuwe zorgresultaten



Nieuwe NIC interventies

1410 Pijnbestrijding: acuut

1415 Pijnbestrijding: chronisch

1665 Functioneringsvermogen, bevordering

2125 Hyperlipidemiebeleid 

2420 Fytotherapie

2865 Pneumatisch tourniquet, beleid

4162 Hypertensiebeleid 

4175 Hypotensiebeleid

4367 Danstherapie

5305 Coaching gezondheid

6675 Visusscreening

6965 Ondersteuning bij een klinische procedure: zuigeling

7615 Samenwerking, bevordering

7926 Verslaglegging: vergaderingen

8510 Gemeenschap: beïnvloeding gezondheidsbeleid

15 nieuwe interventies




