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Basisfuncties Verpleging & Verzorging
• Deze plaat bevat de basisset Verpleging & Verzorging in elke zorgcontext.
• De functiebeschrijvingen en bijbehorende functieschalen zijn nog in ontwikkeling. Waar functies en
verantwoordelijkheden beginnen, ophouden of elkaar overlappen wordt later toegevoegd.
• De functies met een * zijn nieuw.
• Deze basisfuncties bieden ruimte aan alle niveaus binnen Verpleging & Verzorging en geven loopbaanperspectief. Het is
in deze fase van ontwikkeling uitdrukkelijk niet het doel om alle verpleegkundige rollen en functies te benoemen.

Onderzoek

• De hiërarchische lijnen kunnen verschillen voor de functies Verpleegkundig Specialist, Verpleegkundig Opleider en de
Verpleegkundig wetenschapper.
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Alle umc’s in Nederland
werken samen aan het
VIP Programma.

Voor extra toelichting zie achterzijde

Toelichting

Basisfuncties Verpleging & Verzorging
Deze praatplaat is een weergave van mogelijke verpleegkundige functies voor een
verpleegeenheid, polikliniek, zorgpad of ander organisatieonderdeel in de directe
patientenzorg. De plaat is ontwikkeld door de VIP projectleiders (Verpleegkundigen
Innoveren en Professionaliseren) uit alle umc’s. Zij werken allemaal samen aan
het NFU VIP programma. Voor sommige umc’s zijn een aantal van deze functies nu al
actueel, voor anderen een toekomstperspectief.
De VIP projectleiders gaan in gesprek met VAR-en (Verpleegkundige Adviesraad),
verpleegkundigen, bestuurders, hoogleraren en beleidsmakers en kijken naar de
mogelijkheden voor toepassing en implementatie voor het eigen umc.
Daarmee wordt gekeken of er nu al umc’s zijn waar proefgedraaid kan
worden met de nieuwe functies van verpleegkundig opleider en verpleegkundig
wetenschapper maar ook wordt verder gewerkt aan de implementatie van
de verzorgenden-verpleegkundige-regieverpleegkundige structuur.
Streven is over 1 jaar een verdere invulling van de basisfuncties in de dagelijkse praktijk
te hebben met meer duidelijkheid over opname in het functiewaarderingsysteem inclusief
een juiste weging van alle functies in de reeks.
Heb je vragen aarzel dan niet en neem contact op met jouw eigen projectleider
https://www.nfu.nl/themas/de-professional-van-de-toekomst/verpleegkundigeninnoveren-professionaliseren-vip
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