Verpleegkundig specialist GGZ
(nog in ontwikkeling en nog niet geaccordeerd door de Paritaire Adviesgroep)

Concept kadertekst van functie: Verpleegkundig specialist GGZ
(nog in ontwikkeling en nog niet geaccordeerd door de Paritaire Adviesgroep)
Gerelateerde kernfunctie(s)/kadertekst(en): Begeleider psychiatrische zorg; Basisarts; Physician
assistant; Gedragsdeskundige; Medisch specialist; Vaktherapeut; Verpleegkundig specialist
Kern van de functie:
Het verlenen van verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg aan psychiatrische
patiënten/cliënten, onder supervisie van een medisch specialist.
Referentiefuncties:
Verpleegkundig specialist forensische psychiatrie, verpleegkundig specialist GGZ, verpleegkundig
specialist.
De functie verpleegkundig specialist GGZ is aangetroffen op drieniveaus. Onderstaand overzicht
beschrijft de niveaus in abstracto.
55 Verpleegkundig specialist GGZ belast met het verlenen van verpleegkundige en geprotocolleerde
medische zorg aan psychiatrische patiënten/cliënten onder supervisie van een medisch specialist.
Onderzoekt, behandelt en/of begeleidt patiënten/cliënten, neemt deel aan multidisciplinair overleg of
zit dit voor en heeft een coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de
toegewezen patiënten/cliënten(categorie). Draagt zorg voor kennisoverdracht, geeft voorlichting en
adviezen aan artsen, verpleegkundig personeel, patiënten/cliënten en hun relaties. Bevordert kwaliteit
onder meer door het ontwikkelen en implementeren van zorg- en behandelprotocollen. Ook kan
sprake zijn van het verrichten van (medische) handelingen en/of het voorschijven van medicatie
binnen het eigen deskundigheidsgebied. Ook kan sprake zijn van het participeren in
(wetenschappelijk) onderzoek en/of het verzorgen van (bij)scholing.
60 Verpleegkundig specialist GGZ belast met het verlenen van verpleegkundige en geprotocolleerde
medische zorg aan psychiatrische patiënten/cliënten onder supervisie van een medisch specialist.
Stelt als regiebehandelaar het behandel- en zorgplan op, is verantwoordelijk voor de integraliteit van
het behandelproces en coördineert de behandeling en zorgverlening. Onderzoekt, behandelt en/of
begeleidt patiënten/cliënten, neemt deel aan multidisciplinair overleg of zit dit voor en heeft een
coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen
patiënten/cliënten(categorie). Draagt zorg voor kennisoverdracht, geeft voorlichting en adviezen aan
artsen, verpleegkundig personeel, patiënten/cliënten en hun relaties. Bevordert kwaliteit onder meer
door het ontwikkelen en implementeren van zorg- en behandelprotocollen en/of zorgpaden. Verricht
(medische) handelingen en/of schrijft medicatie voor binnen het eigen deskundigheidsgebied.
Participeert in (wetenschappelijk) onderzoek en het verzorgt (bij)scholing.

Of:
Verpleegkundig specialist GGZ belast met het verlenen van verpleegkundige en intensieve
geprotocolleerde medische zorg aan psychiatrische patiënten/cliënten onder supervisie van een
medisch specialist. Onderzoekt, behandelt en/of begeleidt patiënten/cliënten, neemt deel aan
multidisciplinair overleg of zit dit voor en heeft een coördinerende rol in het zorgproces en/of
behandeltraject rondom de toegewezen patiënten/cliënten(categorie). Draagt zorg voor
kennisoverdracht, geeft voorlichting en adviezen aan artsen, verpleegkundig personeel,
patiënten/cliënten en hun relaties. Bevordert kwaliteit onder meer door het ontwikkelen en
implementeren van zorg- en behandelprotocollen en/of zorgpaden. Verricht (medische) handelingen
en/of schrijft medicatie voor binnen het eigen deskundigheidsgebied. Participeert in (wetenschappelijk)
onderzoek en verzorgt (bij)scholing.
65 Verpleegkundig specialist GGZ belast met het verlenen van verpleegkundige en intensieve
geprotocolleerde medische zorg aan psychiatrische patiënten/cliënten onder supervisie van een
medisch specialist. Stelt als regiebehandelaar het behandel- en zorgplan op, is verantwoordelijk voor
de integraliteit van het behandelproces en coördineert de behandeling en zorgverlening. Onderzoekt,
behandelt en/of begeleidt patiënten/cliënten, neemt deel aan multidisciplinair overleg of zit dit voor en
heeft een coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen
patiënten/cliënten(categorie). Draagt zorg voor kennisoverdracht, geeft voorlichting en adviezen aan
artsen, verpleegkundig personeel, patiënten/cliënten en hun relaties. Bevordert kwaliteit onder meer
door het ontwikkelen en implementeren van zorg- en behandelprotocollen en/of zorgpaden. Verricht
(medische) handelingen en/of schrijft medicatie voor binnen het eigen deskundigheidsgebied.
Participeert in (wetenschappelijk) onderzoek en verzorgt (bij)scholing.

Concept matrix met niveau onderscheidende elementen Verpleegkundig specialist GGZ
(nog in ontwikkeling en nog niet geaccordeerd door de Paritaire Adviesgroep)

Kerntaken

FG 55

FG 60 variant 1

Verleent verpleegkundige en
geprotocolleerde medische
zorg aan psychiatrische
patiënten/cliënten onder
supervisie van een medisch
specialist

Idem +

FG 60 variant 2

FG 65

Verleent verpleegkundige en
intensieve geprotocolleerde
Stelt als regiebehandelaar het medische zorg aan
behandel- en zorgplan op, is
psychiatrische
verantwoordelijk voor de
patiënten/cliënten onder
integraliteit van het
supervisie van een medisch
behandelproces en coördineert specialist
de behandeling en
zorgverlening

Verleent verpleegkundige en
intensieve geprotocolleerde
medische zorg aan
psychiatrische
patiënten/cliënten onder
supervisie van een medisch
specialist
Stelt als regiebehandelaar het
behandel- en zorgplan op, is
verantwoordelijk voor de
integraliteit van het
behandelproces en coördineert
de behandeling en
zorgverlening

Activiteiten

Onderzoekt, behandelt en/of
begeleidt patiënten/cliënten

Idem

Idem

Idem

Overleg en coördinerende rol

Neemt deel aan
Idem
multidisciplinair overleg of zit dit
voor en heeft een
coördinerende rol in het
zorgproces en/of
behandeltraject rondom de
toegewezen
patiënten/cliënten(categorie)

Idem

Idem

Kennisoverdracht, voorlichting
en advies

Draagt zorg voor
kennisoverdracht, geeft
voorlichting en adviezen aan
artsen, verpleegkundig

Idem

Idem

Idem

personeel, patiënten/cliënten
en hun relaties
Kwaliteit

Bevordert kwaliteit onder meer
door het ontwikkelen en
implementeren van zorg- en
behandelprotocollen

Bevordert kwaliteit onder meer Idem
door het ontwikkelen en
implementeren van zorg- en
behandelprotocollen en/of
zorgpaden

Idem

Handelingen

[Verricht (medische)
handelingen en/of schrijft
medicatie voor binnen het
eigen deskundigheidsgebied]

Verricht (medische)
handelingen en/of schrijft
medicatie voor binnen het
eigen deskundigheidsgebied

Idem

Idem

Onderzoek en scholing

[Participeert in
(wetenschappelijk) onderzoek
en/of verzorgt (bij)scholing]

Participeert in
(wetenschappelijk) onderzoek
en verzorgt (bij)scholing

Idem

Idem

Kennisniveau

Verpleegkundig specialist GGZ Idem
op master-niveau

Idem

Idem

Ruime ervaring en kennis van
ontwikkelingen met als doel
deze te vertalen naar zorg- en
behandelprotocollen voor de
organisatie
Vaardigheden

Is zelfstandig behandelaar voor Idem +
geprotocolleerde medische
Regievoering over de totale
zorg
behandeling van toegewezen
patiënten/cliënten
Tact, invoelingsvermogen,
stimuleren en motiveren voor
het uitvoeren van
behandelingen.

Is zelfstandig behandelaar voor Idem +
geprotocolleerde medische
Regievoering over de totale
zorg
behandeling van toegewezen
patiënten/cliënten
Tact, invoelingsvermogen,
stimuleren en motiveren voor
het uitvoeren van
behandelingen.

Overtuigingskracht en het
overwinnen van weerstanden
bij het coördineren en
verbeteren van zorgprocessen

Overtuigingskracht en het
overwinnen van weerstanden
bij het coördineren en
verbeteren van zorgprocessen
Creëren van draagvlak en
overwinnen van weerstanden
voor het verkrijgen van
medewerking bij intensieve
behandelingen

Inconvenienten

Psychische belasting
[Bezwarende
werkomstandigheden]
[Fysieke belasting]
[Risico op persoonlijk letsel]

Idem

Idem +
Fysieke belasting
Risico op persoonlijk letsel

Idem

Concept aangepaste ijkfunctie Verpleegkundig specialist forensische psychiatrie (FG 60)
(nog in ontwikkeling en nog niet geaccordeerd door de Paritaire Adviesgroep)
Organisatie: zorgorganisatie in de GGZ-branche
Dienst/sector: forensische psychiatrie
Afdeling: forensisch psychiatrische kliniek
Functie: verpleegkundig specialist forensische psychiatrie
(kernfunctie: verpleegkundig specialist; de kadertekst loopt van niveau 55 tot en met 65)
Kern van de functie:
Coördineren van zorgprocessen waarbij meerdere disciplines betrokken zijn en verlenen van
verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg aan cliënten met complexe psychiatrische
gedragsproblemen die in aanraking zijn gekomen met Justitie.
Situatieschets:
De verpleegkundig specialist forensische psychiatrie is werkzaam in een forensisch psychiatrische
kliniek. Deze heeft een streng beveiligingsniveau en de behandeling varieert van intensief tot zeer
intensief. In de forensisch psychiatrische kliniek verblijven ca. 25 cliënten met ernstige psychiatrische
gedragsproblemen die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Zij hebben van de rechter een tbsmaatregel opgelegd gekregen of een andere justitiële maatregel. Doel van de behandeling is
terugkeer naar de maatschappij.
De verpleegkundig specialist forensische psychiatrie maakt deel uit van een multidisciplinair team en
ontvangt op het gebied van geprotocolleerde medische zorg supervisie van een psychiater. De
psychiater is hoofd- en regiebehandelaar.
Plaats in de organisatie:
Ontvangt leiding van de manager forensische dienst.
Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:
▪

coördineren van zorgprocessen waarbij meerdere disciplines betrokken zijn;

▪

verlenen van zorg aan cliënten;

▪
▪

bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige en psychiatrische medische zorg;
verrichten van onderzoek en bijdragen aan beleidsontwikkeling.

Uitwerking in activiteiten:
Coördineren van zorgprocessen waarbij meerdere disciplines betrokken zijn:
▪

inventariseert gegevens en verricht aanvullende verpleegkundige en psychiatrische medische

▪

diagnostiek, en
stelt het behandel- en zorgplan op als onderdeel van het integrale behandelplan;

▪

zit het multidisciplinair overleg voor en onderhoudt contacten met relaties van de cliënt en
externe instanties zoals Justitie en andere betrokkenen;

▪

coördineert en bewaakt de uitvoering van zorg- en (deel)behandelactiviteiten, evalueert en
stelt zo nodig bij;

▪

treedt op als aanspreekpunt voor vragen op het gebied van verpleegkundige en

▪

geprotocolleerde medische zorg;
vervult een consultatieve functie voor verpleegkundigen en consultvragers ten aanzien van
diagnostiek, behandeling en begeleiding;

▪

beheert de zorgdossiers en actuele behandelplannen van toegewezen cliënten.

Verlenen van zorg aan cliënten:
▪ verricht handelingen zoals intramusculair injecteren en schrijft volgens protocollen medicatie
voor binnen het eigen deskundigheidsgebied en in overeenstemming met het behandel- en
zorgplan;
▪

signaleert complicaties en bedreigingen voor het medisch, psychisch en sociaal welzijn van

▪

cliënten, beoordeelt crisissituaties en handelt overeenkomstig protocollen;
begeleidt de cliënt en diens relaties en bevordert zelfmanagement en therapietrouw van de
cliënt.

Bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige en psychiatrische medische zorg:
▪ initieert en draagt zorg voor (interne) deskundigheidsbevordering, opleidingsactiviteiten en
voorlichtingsactiviteiten in het kader van (op wetenschappelijke onderzoeksbevindingen
▪

gebaseerde) zorgmethodieken;
signaleert knelpunten in de verpleegkundige en/of psychiatrische medische zorg;

▪

levert een bijdrage aan de verbetering van werkwijzen op de afdeling en zorgprogramma’s
door het initiëren van en participeren in overlegsituaties, werkgroepen en commissies;

▪

stelt standaardprocedures, werkinstructies en protocollen op ter bevordering van uniform
medisch beleid en de kwaliteit van de psychiatrische medische zorg, legt deze ter vaststelling
voor aan de psychiater en implementeert ze.

Verrichten van onderzoek en bijdragen aan beleidsontwikkeling:
▪

draagt zorg voor de beschikbaarheid van actuele informatie met betrekking tot relevante
ziektebeelden, interventies en zorgmethodieken;

▪

initieert en verricht praktijkonderzoek om inzicht te verkrijgen in het effect van de
verpleegkundige zorg en psychiatrische medische behandelingen en communiceert over de
resultaten;

▪

ontwikkelt en verbetert multidisciplinaire richtlijnen en protocollen op basis van
wetenschappelijke onderzoeksbevindingen binnen het deskundigheidsgebied;

▪

ontwikkelt interventies en past deze toe in het kader van preventie met betrekking tot
individuen en groepen;

▪

levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid door het doen van
verbetervoorstellen inzake het zorgproces.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:
▪

kennis van (psychiatrische) verpleegkunde op hbo-niveau aangevuld met de masteropleiding
verpleegkundig specialist in de GGZ is vereist. Daarnaast zijn praktijkervaring als
psychiatrisch verpleegkundige en kennis van de organisatie vereist. Ontwikkelingen binnen
het vakgebied dienen te worden bijgehouden door middel van literatuurstudie en bij- en
nascholing;

▪

zelfstandigheid is vereist voor het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van de
forensische dienst. Initiatief is vereist voor het coördineren van zorgprocessen, het bevorderen
van de kwaliteit van zorg en het ontwikkelen van interventies. Inhoudelijke problemen op
verpleegkundig gebied worden opgelost. Op psychiatrisch medisch gebied wordt gewerkt
onder supervisie van de psychiater. Bij organisatorische problemen is terugval mogelijk op de
manager forensische dienst;

▪

sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, luisteren, stimuleren en motiveren zijn
vereist in de intensieve contacten met forensisch psychiatrische cliënten en hun relaties om
de behandeling te kunnen starten en verandering in gedrag tot stand te brengen. Tevens zijn
overtuigingskracht, het overbruggen van belangentegenstellingen en het kunnen overwinnen
van weerstanden vereist bij het coördineren van het zorgproces, het afstemmen in
multidisciplinair overleg, het creëren van draagvlak voor veranderingen in de manier van
werken en het doen van verbetervoorstellen inzake kwaliteitsbeleid en zorgprocessen;

▪

er is risico op het veroorzaken van materiële en immateriële schade bij het coördineren van
zorgprocessen en het voorzitten van het multidisciplinaire team. Verantwoordelijkheid wordt
gedragen voor de verpleegkundige zorg aan en geprotocolleerde medische behandeling van
psychiatrische cliënten. Er is risico op het toebrengen van persoonlijk letsel bij het verrichten
van verpleegtechnische handelingen en het voorschrijven van medicatie binnen het eigen
deskundigheidsgebied. Invloed wordt uitgeoefend op beleid ten aanzien van forensisch
psychiatrische zorg;

▪

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het informeren van cliënten over de
behandeling, het voorzitten van het multidisciplinair overleg en het onderhouden van
contacten met externe instanties zoals Justitie en andere betrokkenen. Schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van behandel- en zorgplannen,
protocollen en beleidsvoorstellen;

▪

bewegingsvaardigheid is vereist bij het verrichten van handelingen, zoals het intramusculair
en subcutaan injecteren en bij het separeren van cliënten;

▪

oplettendheid is vereist bij het stellen van een diagnose en het uitvoeren en coördineren van
verpleegkundige zorg aan en medische behandeling en begeleiding van psychiatrische
cliënten, waarbij complicaties en bedreigingen die kunnen leiden tot crisissituaties tijdig
gesignaleerd dienen te worden. Tevens is oplettendheid vereist bij het uitvoeren van
verpleegkundige interventies en handelingen, het bewaken van de kwaliteit van zorgverlening
en het doen van verbetervoorstellen. Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor de
psychische gesteldheid van de cliënt;

▪

doorzettingsvermogen is vereist bij het verkrijgen van medewerking van cliënten bij de
behandeling, in contacten met medewerkers en bij het bevorderen van de zorgkwaliteit.
Systematisch en hygiënisch werken is vereist bij het coördineren van zorgprocessen en het
verrichten van handelingen. Eisen worden gesteld aan integriteit bij het omgaan met
vertrouwelijke cliëntgegevens en bij het vanuit een coördinerende rol mede vaststellen van de
zorgverlening aan verschillende cliënten. Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen
en gedrag in diverse in- en externe contacten, zoals met externe instanties bij het coördineren
van zorgprocessen. Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het verrichten van
handelingen en bij het signaleren van veranderingen in de geestelijke gesteldheid van
cliënten.

Inconveniënten:
▪

fysieke belasting treedt op door het enkele malen per week separeren van cliënten samen met
beveiligers;

▪

psychische belasting treedt op bij de confrontatie met leed van cliënten met psychiatrische

▪

problematiek en als gevolg van het handelen in crisissituaties;
er is risico op persoonlijk letsel door het werken met agressieve cliënten.

Functiegroep: 60
Kennis
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Nieuwe ijkfunctie Verpleegkundig specialist GGZ (regiebehandelaar) (FG 65)
(nog in ontwikkeling en nog niet geaccordeerd door de Paritaire Adviesgroep)
Organisatie: zorgorganisatie in de GGZ-branche
Dienst/sector: volwassenen
Afdeling: gespecialiseerde GGZ
Functie: verpleegkundig specialist gespecialiseerde GGZ
(kernfunctie: verpleegkundig specialist; de kadertekst loopt van niveau 55 tot en met 65)
Kern van de functie:
Het bieden van verpleegkundige en geprotocolleerde psychiatrische medische zorg aan toegewezen
cliënten met complexe psychiatrische problematiek. Het als regiebehandelaar opstellen van het
integrale behandel- en zorgplan en coördineren van de (medische) behandeling en zorgverlening
waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.
Situatieschets:
De verpleegkundig specialist GGZ wordt ingezet binnen meerdere doelgroepen in de gespecialiseerde
GGZ; hierbij gaat het om diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische
problematiek (zoals persoonlijkheidsproblematiek) in een multidisciplinaire context. Cliënten worden
naar de verpleegkundig specialisten doorverwezen vanuit de huisartsen, FACT teams
(multidisciplinaire wijkteams) of andere (interne) afdelingen. Het multidisciplinair team bestaat altijd uit
een klinisch psycholoog of psychiater en daarnaast uit verpleegkundig specialisten, SPV-ers,
verpleegkundigen, arts-assistenten en/of maatschappelijk werkers. Afhankelijk van de aard van de
problematiek is de psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ de
regiebehandelaar; dit houdt in dat deze verantwoordelijk is voor de integraliteit van het
behandelproces en voor alle betrokkenen, inclusief de cliënt en diens verwanten, het centrale
aanspreekpunt is. De verpleegkundig specialist GGZ is vanuit verpleegkundig perspectief gericht op
kwaliteit van leven van de cliënt, omgang met de stoornis en resocialisatie en gaat daarnaast een
behandelrelatie aan met cliënten op medisch/psychiatrisch gebied. De aard van de behandelrelatie
kan verschillen en zich richten op zowel psychotherapeutische behandeling als somatische
behandeling of een combinatie hiervan. De verpleegkundig specialist GGZ ontvangt op
psychotherapeutisch gebied supervisie van een klinisch psycholoog en ontvangt op medisch gebied
supervisie van een psychiater.
Plaats in de organisatie:
Ontvangt leiding van de teammanager.
Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:
▪

opstellen van het behandel- en zorgplan en voeren van regie over de uitvoering;

▪
▪

zorgdragen voor deskundigheidsbevordering;
bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige en/of psychiatrische zorg;

▪

verrichten van onderzoek en bijdragen aan beleidsontwikkeling.

Uitwerking in activiteiten:
Opstellen van het behandel- en zorgplan en voeren van regie over de uitvoering:

▪

biedt verpleegkundige en geprotocolleerde psychiatrische medische zorg aan toegewezen

▪

cliënten en hun omgeving;
onderzoekt cliënten en stelt een verpleegkundige en psychiatrische medische diagnose.
Daarbij is er specifieke aandacht voor comorbiditeit van verschillende psychiatrische

▪

stoornissen en van psychiatrische en somatische aandoeningen;
stelt voor de toegewezen cliënten het behandel- en zorgplan met de daarbij behorende

▪

interventies vast;
informeert en adviseert cliënten en hun relaties over het behandel- en zorgplan en het te

▪

verwachten ziekteverloop/behandelproces;
coördineert de uitvoering van het behandel- en zorgplan waarbij meerdere disciplines
betrokken zijn;

▪

evalueert, stelt indien nodig het behandel- en zorgplan bij en toetst tussentijds en aan het
einde van de behandeling of en in welke mate de doelen zijn bereikt;

▪

verricht handelingen zoals intramusculair en subcutaan injecteren en schrijft medicatie voor
binnen het eigen deskundigheidsgebied;

▪

verleent spoedeisende psychiatrische behandeling, vervult crisisdiensten, past
crisisinterventie toe, indiceert zo nodig vrijheidsbeperkende maatregelen en handelt hierbij
volgens juridische kaders;

▪

legt diagnose, overwegingen, doelstellingen van het behandel- en zorgplan, interventies en
opgetreden effecten vast in het elektronisch cliënt dossier.

Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering:
▪

geeft in- en extern voorlichting, advies, scholing, coaching en consultatie eventueel in de vorm
van supervisie;

▪

adviseert verpleegkundigen en andere professionals over de toe te passen verpleegkundige
interventiemogelijkheden in concrete situaties.

Bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige en/of psychiatrische medische zorg:
▪ signaleert knelpunten in de verpleegkundige en/of psychiatrische medische zorg;
▪

levert een bijdrage aan de verbetering van werkwijzen op de afdeling en zorgprogramma’s
door het initiëren van en participeren in overlegsituaties, werkgroepen en commissies;

▪

stelt standaardprocedures, werkinstructies en protocollen op ter bevordering van uniform
psychiatrisch beleid en de kwaliteit van de psychiatrische medische zorg, legt deze voor aan
de psychiater/klinisch psycholoog ter vaststelling en implementeert ze.

Verrichten van onderzoek en bijdragen aan beleidsontwikkeling:
▪

draagt zorg voor de beschikbaarheid van actuele informatie met betrekking tot relevante
ziektebeelden, interventies en zorgmethodieken;

▪

initieert en verricht praktijkonderzoek om inzicht te verkrijgen in het effect van interventies en

▪

publiceert de resultaten intern;
ontwikkelt en verbetert multidisciplinaire richtlijnen en protocollen op basis van

▪

wetenschappelijke onderzoeksbevindingen binnen het deskundigheidsgebied;
ontwikkelt interventies en past deze toe in het kader van preventie met betrekking tot
individuen en groepen;

▪

levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid door het doen van
verbetervoorstellen inzake het zorgproces.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:
▪

kennis van (psychiatrische) verpleegkunde op hbo-niveau aangevuld met de masteropleiding
verpleegkundig specialist in de GGZ is vereist. Daarnaast zijn praktijkervaring als
psychiatrisch verpleegkundige en kennis van de organisatie vereist. Ontwikkelingen binnen
het vakgebied dienen te worden bijgehouden door middel van literatuurstudie en bij- en

▪

nascholing;
zelfstandigheid is vereist voor het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van
het psychiatrisch behandelbeleid. Initiatief is vereist voor het als regiebehandelaar opstellen
van het behandel- en zorgplan, het coördineren van de uitvoering hiervan, het bevorderen van
de kwaliteit van zorg en het ontwikkelen van interventies. Inhoudelijke problemen op
psychiatrisch en verpleegkundig gebied worden opgelost. Op psychotherapeutisch gebied
wordt gewerkt onder supervisie van een klinisch psycholoog, op medisch gebied onder
supervisie van een psychiater. Bij organisatorische problemen is terugval mogelijk op de
teammanager;

▪

sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, luisteren, stimuleren en motiveren zijn
vereist in de intensieve contacten met cliënten en hun relaties om de verpleegkundige en
psychiatrische medische behandeling te kunnen starten en verandering in gedrag tot stand te
brengen. Tevens zijn overtuigingskracht, het overbruggen van belangentegenstellingen en het
kunnen overwinnen van weerstanden van belang bij het coördineren van de uitvoering van het
behandel- en zorgplan waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, het creëren van draagvlak
voor veranderingen in de manier van werken en het doen van verbetervoorstellen inzake
kwaliteitsbeleid en zorgprocessen;

▪

er is risico op het veroorzaken van materiële en immateriële schade bij het coördineren van de
uitvoering van het behandel- en zorgplan waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de integraliteit van het behandelproces voor
toegewezen cliënten. Er is risico op het toebrengen van persoonlijk letsel bij het verrichten van
handelingen en het voorschrijven van medicatie binnen het eigen deskundigheidsgebied.
Invloed wordt uitgeoefend op beleid ten aanzien van psychiatrische medische zorg;

▪

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het informeren van (relaties van) cliënten
over de behandeling en het geven van voorlichting, advies en scholing. Schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van behandelplannen, protocollen en

▪

beleidsvoorstellen;
bewegingsvaardigheid is vereist bij het verrichten van handelingen, zoals het intramusculair

▪

en subcutaan injecteren en bij het separeren van cliënten;
oplettendheid is vereist het coördineren van de uitvoering van het behandel- en zorgplan
waarbij meerdere disciplines betrokken zijn en bij het behandelen en begeleiden van cliënten,
waarbij acute situaties kunnen optreden en complicaties en bedreigingen tijdig gesignaleerd
dienen te worden. Tevens is oplettendheid vereist bij het uitvoeren van interventies en
handelingen, het bewaken van de kwaliteit van zorgverlening en het doen van
verbetervoorstellen. Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor de psychische
gesteldheid van de cliënt;

▪

doorzettingsvermogen is vereist bij het verkrijgen van medewerking van cliënten bij de
verpleegkundige en psychiatrische medische behandeling, in contacten met medewerkers en
bij het bevorderen van de zorgkwaliteit. Systematisch en hygiënisch werken is vereist bij het
coördineren van zorgprocessen en het verrichten van handelingen. Eisen worden gesteld aan
integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke cliëntgegevens en bij het vanuit een
coördinerende rol als regiebehandelaar mede vaststellen van de zorgverlening aan
verschillende cliënten. Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in
contacten met (relaties van) cliënten en (in- en externe) verwijzers. Gevoel voor het menselijk
lichaam is vereist bij het verrichten van handelingen en bij het signaleren van veranderingen in
de geestelijke gesteldheid van cliënten.

Inconveniënten:
▪

fysieke belasting treedt op door het enkele malen per week separeren van cliënten samen met

▪

beveiligers;
psychische belasting treedt op bij de confrontatie met leed van cliënten met psychiatrische

▪

problematiek en als gevolg van het handelen in crisissituaties;
er is risico op persoonlijk letsel door het werken met agressieve cliënten.
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