Twee concept werkprofielen umc-verpleegkundige mboen hbo-niveau
Verpleegkundigen richten zich op het verbeteren van het huidige en toekomstige
functioneren van patiënten en naasten in relatie tot: gezondheid, ziekte, gedrag en
kwaliteit van leven, met respect voor de autonomie van de patiënt en eigen regie. Zij
bewaken patiënten 24/7.
Complexiteit van zorg wordt gedefinieerd als de mate waarin verpleegkundigen in hun
werk te maken hebben met routines of juist onvoorspelbaarheid. Hoog complexe zorg
is nauwelijks planbaar, ook niet voor andere hulpverleners. Het vraagt om kritische
observaties, klinische redenaties en voortdurende evaluaties van het ingezette beleid,
hoge mate van organisatie en coördinatie.
Umc-verpleegkundige hbo-niveau
Gezondheidsbevordering en zelfmanagement
• Bespreekt met de patiënt wat deze naast de reden van opname belangrijk vindt als
onderdeel van zijn zorgpad in het bevorderen van zijn gezondheid en stemt in
•

overleg met het MDO, het verpleegkundig beleid hierop af.
Leert de patiënt hoe om te gaan met de ziekte, aandoening of beperking om eigen
regie te kunnen blijven voeren, richt zich daarbij op de patiënt en zijn naasten ook

•

met het oog op het verdere traject van de patiënt.
Analyseert en managet risico’s en geeft de activiteiten aan of ontwikkelt
programma’s en interventies om leefstijl en gezond gedrag bij patiënten te

•

beïnvloeden. Heeft oog voor de belastbaarheid van de mantelzorger.
Maakt onder meer aan de hand van een toetsingskader binnen het zorgteam
proactief bespreekbaar hoe de patiënt nog verantwoord en naar tevredenheid thuis
kan functioneren.

Coördinatie en organisatie van zorg
•

•

Regisseert en coördineert te realiseren geïndividualiseerde zorg, mede in
afstemming met andere disciplines. Geeft daarbij de rollen en bijdragen aan van
patiënt en dienst naasten, (wijk)verpleegkundigen en eventueel nog andere bij de
zorg betrokken zorgprofessionals.
Zorgt voor geïntegreerde zorgverlening door deelname in het multidisciplinaire
overleg.

Planning en uitvoering van zorg
• Stelt op basis van de anamnese, klinisch redeneren en evidence-based practice de
geïndividualiseerde verpleegkundige zorg vast. Dit is gericht op het handhaven of
herstellen van het functioneren van de patiënt. Geeft hier zelf uitvoering aan of
draagt zorg voor uitvoering. Anticipeert op alle stappen van het zorgpad met als
doel de patiënt zo snel mogelijk uit het umc te kunnen ontslaan.
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•

Geeft in het bijzonder ook uitvoering aan specifieke verpleegkundige zorg
waarvoor (nog) geen richtlijnen, professionele standaarden of protocollen
aanwezig zijn en in klinisch hoog complexe onzekere situatie.

Regievoering, samenwerking en afstemming in de ketenzorg
• Verleent consultatie aan huisarts, wijkverpleegkundigen en andere paramedische
zorgverleners bij patiënten in de thuissituatie of die elders herstellen van een
operatie of die een ziekte hebben, of bij gehandicapten en ouderen op basis van
specifieke expertise, individueel of groepsgericht.
•

Overlegt met en adviseert artsen, (wijk)verpleegkundigen en paramedici over
inrichting, integratie en uitvoering van gespecialiseerde verpleegkundige zorg
binnen het geïndividualiseerde zorgtraject.

•

Adviseert zowel patiënt als artsen, (wijk)verpleegkundigen en paramedici over
specifieke ziekte gerelateerde medisch-inhoudelijke en verpleegkundige
zorgaspecten, zowel individueel als collectief op voorlichtingsbijeenkomsten.

•

Begeleidt de (wijk)verpleegkundigen bij het bieden van individuele ondersteuning
aan de patiënt en naasten, de uitvoering van de verpleegkundige zorg en het
veiliger en doelmatiger maken van het medicatieproces en -beleid (verantwoord

•

medicijngebruik).
Ondersteunt patiënt en naasten in voorkomende gevallen bij indicatiestelling voor
langdurige intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

•

Reikt patiënten, naasten en (wijk)verpleegkundigen informatie en effectieve
oplossingen aan voor een goed, veilig en doelmatig medicijngebruik en andere
hulpmiddelen (zoals thuisbeademing, sondevoeding, enzovoorts)

•

Wijst en instrueert patiënten, naasten, artsen, (wijk)verpleegkundigen en
paramedici met betrekking tot e-health toepassingen en mogelijkheden van
nascholing met onder meer e-learning.

•

Evalueert de verpleegkundige zorg met (wijk)verpleegkundigen en stelt
zorgplannen bij.

Professionalisering en kwaliteitszorg
• Zorgt voor inbedding van de verpleegkundige zorg in het geheel van de
behandeling; bewaakt en bevordert kwaliteit en continuïteit.
•
•
•

Neemt initiatieven tot kwaliteitsmetingen om samen met het team interventies te
verbeteren.
Maakt morele en ethische vragen bespreekbaar, bevordert het innemen van een
vragende en onderzoekende houden en roept, zo nodig, een moreel beraad bijeen.
Ontwikkelt (werk)materialen (folders, brochures, informatie op website met
patiëntenvoorlichting) en maakt specifieke kennis en expertise over zorg van
specifieke ziekte- en zorgcategorieën toegankelijk voor zorgprofessionals.

Umc-verpleegkundige op mbo-niveau
Gezondheidsbevordering en zelfmanagement
• Bouwt een vertrouwensband met de patiënt en naasten op om de zorg zo goed
mogelijk te kunnen individualiseren en zaken bespreekbaar te kunnen maken.
•
•

Leeft zich in de situatie van de patiënt in om de zorg vanuit diens behoeften te
individualiseren.
Stemt de zorg af met de patiënt, geeft informatie en voorlichting.
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•

Instrueert de patiënt en naasten over de mogelijkheden van zelfmonitoring en
zelfdiagnose.
Planning en uitvoering van zorg

•

Stelt de verpleegkundige diagnoses, stelt een zorgplan op, legt dit voor aan en
bespreekt dit met de regieverpleegkundige en voert de zorg aan de hand van
verpleegkundige standaarden en protocollen uit.

•

Verricht begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen ter
ondersteuning van de behandeling en begeleidt de patiënten en diens naasten op
professionele wijze.

•

Ondersteunt de patiënt bij zelfzorg, helpt bij lichamelijke verzorging, geeft
injecties, legt infusen aan, dient medicijnen toe en verzorgt wonden. Stemt hierbij
indien de situatie erom vraagt af met de hbo-verpleegkundigen.

•

Stimuleert de zelfredzaamheid van patiënten om hen weer zo zelfstandig mogelijk
te maken. Neemt waar nodig de persoonlijke verzorging van de patiënt over.
Draagt bij aan optimale sociale en psychische omstandigheden voor de patiënt, let

•

in het bijzonder ook op patiëntveiligheid.
Coördinatie van zorg
•

Geeft in (zorg)teamverband ondersteuning aan patiënten. Zowel gedurende de
opname en behandelsituatie in het umc als in voorkomende gevallen in delen van
de zorgketen of in de thuissituatie.

•

Waarschuwt op basis van klinisch redeneren de hbo-verpleegkundige dan wel
behandelend arts bij crisissituaties of wanneer daar anderszins aanleiding voor is.
Bijvoorbeeld bij plotseling optredende wijzigingen (verslechtering) in de
gezondheidssituatie van de patiënt of bij complicaties. En in geval van thuissituatie
of zorg op afstand de wijkverpleegkundige, huisarts en umc hbo-verpleegkundige
en behandelend arts van het umc.

•

Onderhoudt contact met de verschillende zorgverleners en andere
verpleegkundigen van het zorgteam en verzorgt de verpleegkundige
verslaglegging en andere administratieve taken.

Professionele kwaliteitszorg
• Signaleert morele en ethische vragen. Maakt deze bespreekbaar of bespreekt ze
met de hbo-verpleegkundige.

Functiebeschrijving volgens het model van functiewaardering beslaat vijf
onderdelen:
1. Kern van de functie
2. Plaats in de organisatie
3. Taakgebieden
4. Uitwerking taakgebieden in kernactiviteiten
5. Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden: kennis, zelfstandigheid,
sociale vaardigheid, risico’s, verantwoordelijkheden en invloed,
uitdrukkingsvaardigheid, bewegingsvaardigheid, oplettendheid, overige functieeisen en inconveniënten.
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