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VERPLEEGKUNDIGE  

 

Niveau C of B 

Graad C3-C4 of BV1-BV3 

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Leiding krijgen van Hoofdverpleegkundige 

Leiding geven aan Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige: zorgkundige en 

dienstpersoneel van de afdeling 

Situering in 

organogram 

☒ Ouderenzorg   ☐ Ondersteunende diensten 

Afdeling/dienst/site WZC  

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

Als verpleegkundige sta je in voor de uitvoering van verpleegkundige taken naast verzorgende en 

huishoudelijke opdrachten. Je zorgt voor het psychisch en fysiek welbevinden van de bewoners van 

het woonzorgcentrum en je bent verantwoordelijk voor toegewezen taken, in onderlinge afspraak 

met de hoofdverpleegkundige. Je fungeert als rechterhand van de hoofdverpleegkundige en vervangt 

die bij afwezigheid.    
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RESULTAATSGEBIEDEN 

1. Uitvoeren van 
verpleegkundige 

handelingen volgens de 
richtlijnen van het 

woonzorgdossier en de 

afspraken gemaakt 
tijdens de 

werkoverleggen. 
Instaan voor de 

totaalzorg van de 
bewoners tijdens hun 

verblijf in het WZC. 

- instaan voor alle hygiënische zorgen van de bewoners 

(met oog voor details) 

- verantwoordelijk zijn voor de ADL (Algemeen 
Dagelijkse Leef) –functies van de bewoners, voor de 

ROT (Realiteits- en Oriëntatie Training) en het 
bevorderen van de zelfredzaamheid van de bewoners. 

- Zelfstandig uitvoeren van de verpleegkundige 

handelingen: steriele wondverzorging (+ opvolging), 

afname urinestaal, blaassondage, plaatsen van 
microsonde, inspuitingen zowel I.M. als S.C., 

glycemiecontrole, zuurstoftoediening, verwijderen 
draadjes en haakjes, oog- en oordruppels toedienen, 

verbanden aanbrengen, controle vitale parameters, 

bloedafname, sondevoeding,… 

- signaleren van problemen i.v.m. bevoorrading en 
gebruik van verzorgingsmateriaal, linnen,… 

- zorgen voor de medicatie van de bewoners: bestellen, 

controleren van geleverde medicatie en uitpakken, 
wegleggen, klaarzetten, toedienen,… (onder leiding 

van de hoofdverpleegkundige) 

- zorgen voor een goede overdracht en schriftelijk 

rapporteren in het verpleegkundig dossier en 
schriftelijk in het woonzorgdossier, dagboek, 

nachtboek,… 

- de bejaarde en familie inlichten over, voorbereiden op 
en begeleiden tijdens een onderzoek, behandeling 

en/of ziekenhuisopname 

- toezicht houden op de veiligheid van de bewoners 

- Correct uitvoeren van en informeren over 
mictietraining. Juist gebruiken van het noodzakelijke 

incontinentiemateriaal. 

- adequaat reageren in crisissituaties en gerichte 
instructies kunnen geven  

- beloproepen beantwoorden 

- optreden als verantwoordelijke bij afwezigheid van de 

hoofdverpleegkundige: o.a. voor begeleiding arts, 
correcte uitvoering van medische voorschriften, 

administratieve opdrachten,… 

2. Instaan voor de taken 

die behoren tot de 

hotelfunctie van het 
WZC 

- maaltijdzorg: opdienen, helpen bij het eten geven, 

afruimen, toezicht houden op voedsel- en vochtinname 

- hygiëne: schoonmaken en/of ontsmetten van 
verpleegkundig materiaal, badkamers, tafels,… 

- linnen en kledij: verversing bedlinnen en opschik 

bedden, correct sorteren van gebruikt linnen, bedelen 
van persoonlijke kledij en algemeen linnen 

- opruimen van bevuiling die rechtstreeks het gevolg is 

van toestand van de bewoner (stoelgang, braken,…) 

- zorg dragen voor de algemene orde en netheid van de 

afdeling en de kamers 

3. Instaan de goede 
omgang en relatie met 

de bewoners en familie  

- op een respectvolle, attente en warme manier omgaan 

met de bewoners en de familie 

- informeren en begeleiden van bewoners en familie 

- betrekken van de familie bij de werking (meehelpen 
maaltijdgebeuren, deelnemen activiteiten) 
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- opvangen van familie bij moeilijkheden of overlijden 

van een bewoner 

- palliatief begeleiden van bewoners en familie 

- meehelpen bij het activeren van bewoners en hulp bij 
vrijetijds- en animatie-activiteiten.  

- Zorgen voor huishoudelijke sfeer op de afdeling. 

- respecteren van de culturele en ideologische 

opvattingen van de bewoner 

 

4. Meewerken in het team 

zowel multidisciplinair 

en interprofessioneel 
om de visie en doelen te  

kunnen realiseren.  

- rapporteren aan de hoofdverpleegkundige 

- bijdragen tot een goede teamwerking en zich niet 
gedragen als een solowerker 

- actief deelnemen aan overlegmomenten. Het 

informeren van alle betrokken partijen in de verzorging 
van bewoners. Op eigen initiatief inlichtingen inwinnen 

om de taken tot een goed einde te brengen.  
- Het meedelen van een eigen mening tijdens de 

teamvergaderingen op een constructieve manier  

- Zich flexibel opstellen om de continuïteit van de dienst 
te garanderen. 

- coördineren van de verpleegkundige en verzorgende 
taken en bijhorende activiteiten om een kwaliteitsvolle 

zorg voor een groep bewoners te waarborgen 

- Begeleiden van leerling-verpleegkundigen en –

verzorgenden, i.s.m. de stagebegeleiders 

- bijhouden en correct invullen van het 
bewonersdossier. Helpen bij het opstellen van het 

zorgplan. 
- Aanpassen van het zorgplan aan de veranderde noden, 

wensen of welzijnstoestand van de bewoner, steeds in 
dialoog met de bewoner en zijn familie.  

- bijdrage leveren in het financieel leefbaar houden van 

de organisatie (respect voor materiaal en 

infrastructuur) en signaleren van problemen 
daaromtrent. 

- lid van verbeterteams en mogelijkheid om aangesteld 

te worden als referentiepersoon 

- deelnemen aan multidisciplinair overleg 

5. Organiseren van en 
coördineren bij de 

diverse aspecten van 
zorg 

- Je werkt loyaal mee om de doelstellingen van de 

organisatie en de dienst mee te bewerkstelligen  

- bijstaan van de hoofdverpleegkundige: 
o doorspelen van informatie 

o team motiveren om gemaakte afspraken na te 
komen 

o correct uitvoeren van de administratieve 

opdrachten in nauwe samenwerking met de 
hoofdverpleegkundige.  

o administratieve opdrachten 

- verantwoordelijk zijn bij afwezigheid van de 
hoofdverpleegkundige: op de afdeling neemt hij/zij 

voor die dag de taken m.b.t. de bewoners over 

6. Je innoverend opstellen 

en daarmee bijdrage 
leveren aan het 

bevorderen van de 

- meewerken aan het opstellen en verbeteren  van het 

kwaliteitshandboek 

- toepassen en naleven van de kwaliteitsvoorschriften 

- participeren in vernieuwingsprojecten 
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kwaliteit van de 

verpleegkundige zorg 
 

- wetenschappelijke ontwikkelingen in de 

beroepspraktijk bespreekbaar maken 

KENNIS 

- basiskennis geriatrie en bejaardenproblematiek 

- kennis verpleegkundige technieken, verbandstoffen,… 

- kennis van courante medische en paramedische behandelingen bij bejaarden 

- voldoende kennis van medicatiegebruik (werking en nevenwerking) bij bejaarde 

- basiskennis dieet- en voedingsleer 

- kennis van EHBO en reanimatietechnieken 

- basiskennis PC 

- bereid om bijscholing te volgen 

 

COMPETENTIES (gedragsindicatoren: zie competentiewoordenboek) 

KERNCOMPETENTIES 

Klantgerichtheid Het vlot, efficiënt en op een persoonlijke wijze inspelen op de 

uitgesproken en niet uitgesproken behoeften van onze (interne en 

externe) klanten. 

Resultaatsgerichtheid Geëngageerd zijn, gedreven zijn om de doelstellingen te halen en de 

prestatie te verbeteren. 

Integer zijn Je handhaaft sociale en ethische normen en waarden in woord en gedrag 

ten opzichte van medewerkers, collega’s en externe contactpersonen. Je 

toont je hierop aanspreekbaar en spreekt anderen daarop aan.  

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

Inlevingsvermogen Je erkent de visie/behoeften/gevoelens van anderen en je bent je bewust 

van de invloed die dit heeft op jezelf en anderen. 

Samenwerken Het bijdragen aan de harmonie, het samenwerkingsproces en de 

resultaten van een team. 

Flexibel zijn Je past je gedragsstijl en werkwijze aan een verandering qua omgeving, 

opdrachten, verantwoordelijkheden, mensen en/of situaties aan.  

Kwaliteitsvol werken Je stelt hoge eisen aan de kwaliteiten van je eigen en andermans werk 

en je streeft voortdurend verbeteringen na.  

Loyaal zijn Het loyaal ondersteunen, uitdragen en uitvoeren van genomen 

beslissingen met behoud van een constructief kritische geest ten 

overstaan van die beslissingen.  
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Lichamelijke 
factoren 

Houding:              ☐ staand     ☐ zittend     ☒ wisselend  

Fysieke arbeid:     ☐ 0u/dag   ☐ <1/2e dag   ☒  >1/2e dag    ☐ vol dag 

Hef- en tilwerk:     ☐ 0u/dag   ☐ <1/2e dag   ☒  >1/2e dag    ☐ vol dag 

Beeldschermwerk:  ☐ 0u/dag   ☒ <1/2e dag   ☐  >1/2e dag    ☐ vol dag 

Omgevingsfacturen ☒ licht ☒ geur ☒ lawaai ☐ klimaat 

Risicofactoren 

Werken met en bij mensen (hygiëne, ziekte,…) ☒ Ja ☐ Nee 

Werken met machines, apparaten, 

gereedschappen: 
☒ Ja ☐ Nee 

Transporteren en verplaatsen (goederen, 
personen): 

☒ Ja ☐ Nee 

Werken met producten met gevaarlijke 

eigenschappen: 

☒ Ja ☐ Nee 

Werken in besloten ruimten (moeilijke toegang): ☐ Ja ☒ Nee 

Werken in de hoogte: ☐ Ja ☒ Nee 

Werken met elektriciteit: ☐ Ja ☒ Nee 

Werken met verhoogd risico op brand of explosie: ☐ Ja ☒ Nee 

Werken met voeding ☒ Ja ☐ Nee 

Tijdsregeling ☐ vast ☒ variabel ☐ glijdend  


