Functiebeschrijving Mbo-verpleegkundige
Welkom bij [naam van het ziekenhuis]
Het [naam ziekenhuis] is een algemeen ziekenhuis voor de regio [invullen]. We bieden hoogwaardige
medisch-specialistische zorg, en vinden het belangrijk dat onze patiënten veilig, vriendelijk en efficiënt
worden geholpen. Onze organisatie staat nooit stil. Je werkt daarom in een prettige, innovatieve
omgeving waar continu aandacht is voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Plaats in de organisatie
Je werkt als mbo-verpleegkundige op de afdeling [naam], onder leiding van een afdelingshoofd. De lijnen
zijn kort en je werkt nauw samen met medisch specialisten en (hbo-)zorgcollega’s.

Jouw rol als mbo-verpleegkundige
Als mbo-verpleegkundige bied je verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding in veelal
voorspelbare zorgsituaties. Jouw doel is het bevorderen van herstel, gezondheid en vitaliteit van
individuele patiënten. Daarnaast coördineer je het zorgproces, van opname tot ontslag, en bewaak je de
continuïteit van de verpleegkundige zorg aan jouw patiënten.

Impressie van jouw werkzaamheden
Je voert het opnamegesprek, stelt het verpleegkundig zorgplan op, bereidt patiënten voor op de operatie
of behandeling, en verpleegt ze tot ze weer naar huis gaan. Je activiteiten variëren van het assisteren van
de behandelaar bij medisch-technische handelingen en het deelnemen aan (multidisciplinaire)
patiëntbesprekingen tot het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, infusen
aanbrengen of verwisselen, en medicatie verstrekken. Je houdt de gezondheid van patiënten nauwlettend
in de gaten en anticipeert op mogelijke risico’s. Waar nodig verleen je palliatieve zorg.

In jouw vak heb je ook een belangrijke begeleidende en voorlichtende rol. Je begeleidt zorgvragen op
psychosociaal gebied en geeft voorlichting, advies en instructie aan patiënten en zijn (zorg)omgeving,
zodat duidelijk is wat de aandoening inhoudt en wat nodig is voor de zorg, het herstel of preventie. Als
mbo-verpleegkundige geef je bovendien instructie, advies en werkbegeleiding aan leerlingen en stagiairs
op mbo-niveau. Ook werk je nieuwe collega’s in. Tot slot draag je bij aan de kwaliteit van de
verpleegkundige zorg. Je signaleert knelpunten, participeert in werkgroepen en levert een bijdrage aan
protocollen en procedures.

Welke eisen stellen we aan deze functie
Kennis
Als mbo-verpleegkundige ben je in het bezit van het diploma verpleegkundige niveau 4 (NLQF 4). Je kent
de processen en zorgpaden van jouw afdeling zodat je de zorgprocessen kunt coördineren.
Vanzelfsprekend houd je jouw vakkennis op peil en volg je ontwikkelingen binnen je vakgebied. Daarnaast
heb je ervaring met actuele informatie- en communicatietechnologie in de verpleegkundige zorg.

Zelfstandigheid
Je werkt zelfstandig op basis van vastgestelde richtlijnen en protocollen of evidence based standaarden.
Bij zorginhoudelijke problemen of onvoorspelbare zorgsituaties kun je terugvallen op de hboverpleegkundige, je afdelingshoofd of de medisch specialist(en).

Oplettendheid
In jouw functie is het belangrijk dat je verandering in de toestand van de patiënt signaleert en de
continuïteit van de zorgverlening (aan de individuele patiënt) bewaakt.

Sociale vaardigheden
Je hebt tact, luistervaardigheid en weet hoe je patiënten kunt stimuleren bij de dagelijkse zorgverlening en
bij het geven van psychosociale begeleiding. Je weet hoe je moet omgaan met weerstand als patiënten
belastende onderzoeken moeten ondergaan. Daarbij kun je tegenstellingen overbruggen bij het
coördineren van de zorg aan patiënten.

Bewegingsvaardigheden
Je bent vaardig om de verpleeg- en medisch-technische handelingen uit te voeren, zoals intraveneus
injecteren, katheteriseren, inbrengen van intraveneuze infusen en het aansluiten van infuuspompen.

Uitdrukkingsvaardigheden
In jouw functie ben je in staat voorlichting, informatie en instructie te geven aan de patiënt, zijn
zorgomgeving en jouw zorgcollega’s. Daarnaast kun je je helder en eenduidig uitdrukken voor de
schriftelijke overdracht en het verpleegkundig zorgplan volgens een vastgesteld format in het EPD.

Risico’s en eventuele werkbelasting
Je beseft dat je bij het uitvoeren van de zorgverlening aan patiënten persoonlijk letsel kunt veroorzaken.
In deze positie draag je verantwoordelijkheid voor het verlenen en coördineren van verpleegkundige zorg
in veelal voorspelbare situaties.

Inconveniënten
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We vragen je ook om zorgvuldig om te gaan met jezelf:


De functie is fysiek belastend door het vele lopen en staan, en het tillen en verplaatsen van cliënten
(met behulp van tilhulpmiddelen).



De functie is psychisch belastend door het leed van patiënten en/of hun verwanten en door
(afwijkende) wensen/verwachtingen over de individuele zorgverlening.



Je kunt in aanraking komen met excretieproducten.



Er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van prikaccidenten en mogelijk agressieve uitingen van
patiënten of hun relaties.

Maak zulke zaken daarom tijdig bespreekbaar bij jouw leidinggevende of in je team. Gezondheid vinden
we niet alleen belangrijk voor de patiënt, maar ook voor jou.

Overige functie-eisen


Voor deze functie heb je geduld en doorzettingsvermogen nodig bij het uitvoeren van de dagelijkse
patiëntenzorg.



Je werkt systematisch en hygiënisch bij verpleegkundige of medische handelingen, en bent ordelijk bij
het rapporteren daarover. Je hebt daarbij oog voor het lichaam en signaleert tijdig veranderingen in
de gezondheidstoestand.



Tot slot noemen we integriteit en representativiteit. Je gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke
gegevens van patiënten, en bent je bewust van jouw voorkomen en gedrag in contact met patiënten
en hun omgeving.
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