Matrix Mbo- en Hbo-verpleegkundige
Hoofdactiviteit

Mbo

Hbo

Bevorderen herstel, gezondheid en vitaliteit van individuele patiënten.

Bevorderen herstel, gezondheid en vitaliteit van individuele patiënten.
Bevorderen kwaliteit van verpleegkundige zorgverlening en vervullen
van regierol hierin.

Verrichten opname gesprek, vaststellen zorgbehoefte en opstellen,
evalueren en bijstellen verpleegkundig zorgplan op.

Idem

Coördinatie van zorg

Delegeren verpleegkundige zorg en toewijzen patiënten
Coördineren / bewaken continuïteit van zorgverlening en deelname

Idem

(multidisciplinaire) patiëntbesprekingen en visites.
Aanspreekpunt voor patiënt en informeren/adviseren over aandoening,
ziektebeleving, ziekteverloop en toekomstperspectief, verwijzen naar
andere zorgverleners.

Idem en advisering over zorgpaden of -programma’s.

Verzorgen opname, overplaatsing en ontslag van patiënt.

Idem

Verpleegkundige overdracht (in patiëntendossier).

Idem
Oplossen korte termijnproblemen bij afwezigheid leidinggevende.

Verpleegkundige
zorgverlening
Verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding in voorspelbare en
planbare situaties.
In minder voorspelbare situaties via coaching van hboverpleegkundigen.

Verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding alle voorkomende
situaties.

Signaleren gezondheidsproblemen, zorgen voor preventie /
behandeling complicaties.

Idem.

Verstrekken, verrichten risicovolle- en voorbehouden handelingen en
assisteren behandelaar bij medisch technische handelingen

Idem

Stimuleren zelfredzaamheid, demonstreren en leren vereiste specifieke
vaardigheden.

Idem

Palliatieve zorg en psychosociale begeleiding.

Idem
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Idem
Kwaliteits- en
deskundigheidsbevordering
Adviseren en begeleiden leerlingen en stagiairs op mbo-niveau en
inwerken nieuwe collega’s.

Idem op mbo- en hbo-niveau.

Signaleren, inventariseren en rapporteren knelpunten in
verpleegkundig proces.
Bewaken uitvoering van verpleegkundige zorg en totale zorgproces,
signaleren knelpunten t.a.v. kwaliteit en patiëntveiligheid en
ondernemen actie.
Bijdragen aan verbetering van kwaliteit van (verpleegkundige) zorg en
bijdragen aan protocollen en procedures.
Ontwerpen patiëntenzorgprocessen.
Volgen en vertalen beleid, theoretisch onderzoek en verpleegmodellen
naar ontwikkeling / actualisatie van procedures, protocollen en
zorgpaden. Bijdragen aan implementatie verpleegkundig beleid.
initiëren praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek en hieraan
meewerken.
initiëren, leiden / deelnemen aan werkgroepen voor verbeteren kwaliteit
(verpleegkundige) zorg, protocollen en procedures.
Ontwikkelen en geven klinische lessen
Coachen mbo-verpleegkundigen bij verpleegkundige zorg in
onvoorspelbare situaties.
Functie-eisen
Kennis

Verpleegkunde kwalificatieniveau 4 (NLQF 4)
Kennis van de afdeling en zorgpaden.
Kennis en vaardigheden t.a.v. informatie- en communicatietechnologie
in verpleegkundige zorg.
Vakkennis op peil houden en volgen ontwikkelingen binnen eigen

Verpleegkunde kwalificatieniveau 5 (NLQF 6)
Idem.

vakgebied.
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Zelfstandigheid

Uitvoering op basis van vastgestelde richtlijnen en protocollen.
Coördineren zorgverlening in veelal voorspelbare situaties. Problemen
m.b.t. dagelijkse zorgverlening zoveel mogelijk o.b.v. evidence based
standaarden oplossen. Terugval op de hbo verpleegkundige,

Idem +
Bij afwijkende (multi-)problematiek wordt afgeweken van standaarden
o.b.v. klinisch redeneren. Initiatief en probleemoplossend vermogen
vereist bij coördinatie van zorgprocessen en bij kwaliteitsbewaking.

afdelingshoofd of arts.

Terugval op afdelingshoofd of arts.

Sociale vaardigheden

Tact, luistervaardigheid en stimuleren nodig in contacten met patiënten
bij dagelijkse zorgverlening en psychosociale begeleiding.
Overbruggen van tegenstellingen vereist voor coördineren van zorg
aan individuele patiënten. Weerstanden overwinnen bij voor patiënt
belastende onderzoeken.

Idem +
Overbruggen tegengestelde belangen vereist voor coördineren van
zorgprocessen, bij kwaliteitsbewaking en mede implementeren van
kwaliteitsverbetering en zorgpaden.

Risico’s,
verantwoordelijkheden en
invloed

Risico op materiële en immateriële schade bij de zorgverlening in veelal
voorspelbare situaties. Risico op veroorzaken letsel bij patiënten bij
verrichten van meer complexe handelingen. Verantwoordelijk voor het
verlenen en coördineren van verpleegkundige zorg.

Idem+
In alle voorkomende situaties.
Verantwoordelijk voor kwaliteit van (verpleegkundige) zorgprocessen
en voor mede implementeren van zorgpaden.

Uitdrukkingsvaardigheid

Voorlichten, informeren en instrueren patiënten en verwanten.
Schriftelijke overdracht en opstellen verpleegkundig zorgplan in EPD.

Idem +
Formuleren van verbetervoorstellen en opstellen van protocollen en
zorgpaden.

Bewegingsvaardigheid

Verrichten van verpleeg-/medisch technische handelingen zoals
intraveneus injecteren, katheteriseren, inbrengen van intraveneuze
infusen en aansluiten van infuuspompen.

Idem

Oplettendheid

Signaleren van veranderingen in toestand van de patiënt en bewaken
van continuïteit van zorgverlening aan individuele patiënten.

Idem +
Bewaken kwaliteit van (verpleegkundige) zorgverlening.

Overige functie-eisen

Geduld en doorzettingsvermogen bij uitvoering van dagelijkse
patiëntenzorg.

Idem+
Geduld voor implementatie zorgpaden en kwaliteitsbewaking

Systematisch en hygiënisch werken bij verrichten van verpleeg/medisch technische handelingen.
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Integriteit nodig i.v.m. inzicht in patientgegevens.
Voorkomen en gedrag in contacten met patiënten en verwanten.
Gevoel voor het menselijk lichaam nodig voor herkennen van
veranderingen in patiënttoestand.
Inconvenienten

Fysieke belasting tillen en verplaatsen cliënten, lopen en staan.
Psychische belasting door regelmatige confrontatie met leed van
patiënten / verwanten en aangesproken worden op
wensen/verwachtingen t.a.v. individuele zorgverlening.
Bezwarende werkomstandigheden i.v.m. in aanraking komen met
excretieproducten.

Idem +
Aangesproken worden op de kwaliteit van de verpleegkundige
zorgverlening

Risico op persoonlijk letsel door prikaccidenten en mogelijk agressieve
uitingen van patiënten / verwanten.
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