Functiebeschrijving
Hbo-verpleegkundige

Doel van de functie:
Het coördineren en verlenen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding in alle voorkomende
situaties om herstel, gezondheid en vitaliteit van individuele patiënten te bevorderen. Het vervullen van een
regierol bij het initiëren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van het afdelingshoofd. Kan functionele aanwijzingen ontvangen van de medisch
specialist.
Uitwerking resultaatgebieden:
Coördinatie van verpleegkundige zorg:

verricht het opname gesprek, stelt de zorgbehoefte vast en het verpleegkundig zorgplan op, evalueert deze
en stelt zo nodig bij;

coördineert en bewaakt de continuïteit van de zorgverlening, delegeert verpleegkundige zorg en wijst
patiënten toe aan medewerkers en neemt deel aan (multidisciplinaire) patiëntbesprekingen en visites;

is aanspreekpunt voor de patiënt en hun verwanten, begeleidt en geeft informatie, voorlichting en (preventie-)
advies met betrekking tot de aandoening, ziektebeleving, ziekteverloop, zorgpaden of -programma’s en het
toekomstperspectief en verwijst indien nodig naar andere zorgverleners;

verzorgt overplaatsing en het ontslag van de patiënt;

draagt zorg voor verpleegkundige overdracht aan collega’s en rapporteert bevindingen, handelingen en
bijzonderheden in het patiëntendossier;

lost bij afwezigheid van leidinggevende korte termijn problemen of acute bezettingsproblemen op.
Resultaat:
Het verpleegkundig zorgplan is actueel, volledig en afgestemd op de zorgbehoefte van de patiënt. De
zorgverlening en processen binnen de patiëntenzorg zijn optimaal georganiseerd en gecoördineerd, afgestemd
met verschillende disciplines en continuïteit is geborgd. De patiënt en hun verwanten zijn tijdig en op
professionele wijze geïnformeerd over het ziekteverloop en begeleid bij de gevolgen hiervan.
Verpleegkundige zorgverlening:

verleent verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding aan toegewezen patiënten in alle voorkomende
situaties;

signaleert gezondheidsproblemen en draagt zorg voor preventie dan wel behandeling van complicaties als
gevolg van ziekenhuisopname;
verstrekt medicatie, verricht risicovolle- en voorbehouden handelingen en assisteert de behandelaar bij
medische technische handelingen;

stimuleert de zelfredzaamheid en demonstreert en leert vereiste specifieke vaardigheden aan voor
toepassing in de thuissituatie;

verleent palliatieve zorg en geeft hierbij psychosociale begeleiding aan cliënten en hun verwanten.
Resultaat:
De patiënt is voorzien van een passende aanpak van de zorgverlening en tevreden over de geleverde zorg.


Verpleegkundige handelingen zijn adequaat en conform protocollen uitgevoerd.
Kwaliteits- en deskundigheidsbevordering

bewaakt de uitvoering van de verpleegkundige zorg en het totale zorgproces, signaleert knelpunten ten
aanzien van kwaliteit en patiëntveiligheid en onderneemt indien nodig actie;

ontwerpt processen binnen de patiëntenzorg o.a. op het gebied van afstemming tussen disciplines;






volgt en vertaalt beleid, theoretisch onderzoek en verpleegmodellen naar de ontwikkeling en actualisatie van
procedures, protocollen en zorgpaden en levert een bijdrage aan de implementatie van verpleegkundig
beleid;
initieert praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek en werkt hier aan mee;
initieert, leidt en/of neemt deel aan werkgroepen ter verbetering van de kwaliteit van (verpleegkundige) zorg,
protocollen en procedures;



ontwikkelt en geeft klinische lessen, geeft advies, instructie, informatie en werkbegeleiding aan leerlingen en
stagiairs op mbo- en hbo-niveau en werkt nieuwe collega’s in;

coacht en begeleidt mbo-verpleegkundigen zo nodig bij verpleegkundige zorg in onvoorspelbare situaties.
Resultaat:
Heeft een leidende rol genomen bij de continue kwaliteitsbevordering van verpleegkundige zorg en -processen.
Er is een actieve bijdrage geleverd aan het verpleegkundig beleid, door het deelnemen aan/leiden van
werkgroepen, het vertalen van beleid naar de praktijk en het mede ontwikkelen en implementeren van
verpleegkundig beleid. (Praktijkgericht) onderzoek en de toepassing van evidence based practices heeft
bijgedragen aan de verbetering en vernieuwing van verpleegkundige zorg. Leerlingen, stagiairs en (nieuwe)
collega’s zijn deskundiger doordat er begeleiding, coaching en scholing is geboden.
Functie-eisen
Kennis:
Kennis van verpleegkunde op kwalificatieniveau 5 (NLQF 6) is vereist voor het uitvoeren van verpleegkundige
zorg en voor het coördineren van zorgverlening aan individuele patiënten in alle voorkomende situaties. Kennis
van de afdeling en zorgpaden is vereist voor het coördineren van zorgprocessen en voor het bewaken van de
kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening. Daarnaast zijn kennis en vaardigheden vereist op het gebied van
informatie- en communicatietechnologie in de verpleegkundige zorg, zoals instrumentele vaardigheden,
informatievaardigheden en mediawijsheid. Houdt vakkennis op peil en volgt ontwikkelingen binnen het eigen
vakgebied.
Zelfstandigheid:
De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van vastgestelde richtlijnen en protocollen, waarbij bij afwijkende
(multi-)problematiek afgeweken wordt van standaarden op basis van klinisch redeneren. Initiatief en
probleemoplossend vermogen zijn vereist bij de coördinatie van zorgprocessen en bij kwaliteitsbewaking. Bij
organisatorische en zorginhoudelijke problemen is terugval mogelijk op het afdelingshoofd of arts.
Sociale vaardigheden:
Sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid en stimuleren zijn vereist in de contacten met patiënten bij de
dagelijkse zorgverlening en psychosociale begeleiding. Het overbruggen van tegenstellingen is vereist voor het
coördineren van zorg aan individuele patiënten. Weerstanden moeten worden overwonnen bij voor de patiënt
belastende onderzoeken. Overbruggen van tegengestelde belangen is vereist voor het coördineren van
zorgprocessen op de afdeling, bij kwaliteitsbewaking en het mede implementeren van kwaliteitsverbetering en
zorgpaden.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
Er is risico op het veroorzaken van materiële en immateriële schade bij het uitvoeren van de zorgverlening aan
patiënten in alle voorkomende situaties. Er is risico op het veroorzaken van letsel bij patiënten bij het verrichten
van meer complexe handelingen. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het verlenen en coördineren van
verpleegkundige zorg, kwaliteit van (verpleegkundige) zorgprocessen en voor het mede implementeren van
zorgpaden.

Uitdrukkingsvaardigheid:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het geven van voorlichting, informatie en instructie aan de
patiënt en hun verwanten. Aan schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid worden eisen gesteld voor het formuleren van
verbetervoorstellen en het opstellen van protocollen en zorgpaden.
Bewegingsvaardigheid:
Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verrichten van verpleeg-/medisch technische handelingen zoals
intraveneus injecteren, katheteriseren, inbrengen van intraveneuze infusen en het aansluiten van infuuspompen.
Oplettendheid:
Oplettendheid is vereist voor het signaleren van veranderingen in de toestand van de patiënt en het bewaken van
de continuïteit van de zorgverlening aan individuele patiënten en de kwaliteit van (verpleegkundige)
zorgverlening.
Overige functie-eisen:

geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het uitvoeren van de dagelijkse patiëntenzorg en het
implementeren van zorgpaden en kwaliteitsbewaking;

systematisch en hygiënisch werken is vereist bij het verrichten van verpleeg-/medisch technische
handelingen;

integriteit is vereist in verband met het hebben van inzicht in gegevens van patiënten;

eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag in contacten met patiënten en hun verwanten;

gevoel voor het menselijk lichaam is vereist voor het herkennen van veranderingen in de toestand van
patiënt.
Inconveniënten:
Fysieke belasting treedt op door het vele malen per dag tillen en verplaatsen van cliënten met behulp van
tilhulpmiddelen, lopen en staan. Psychische belasting treedt op door regelmatige confrontatie met leed van
patiënten en/of hun verwanten en het aangesproken worden op (afwijkende) wensen/verwachtingen ten aanzien
van de individuele zorgverlening en de kwaliteit van de (verpleegkundige) zorgverlening. Bezwarende
werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met excretieproducten. Er is risico op persoonlijk letsel
als gevolg van prikaccidenten en mogelijk agressieve uitingen van patiënten en hun verwanten en mogelijk
agressieve uitingen van patiënten en hun verwanten.

