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1. DOEL VAN DE FUNKTIE 
 
Is verantwoordelijk voor het leveren van verpleging, verzorging en begeleiding aan de bewoners 
van DMH en het coördineren van hun zorg. 
 
Kan werkzaam zijn ten behoeve van de verschillende doelgroepen van DMH, waarvoor 
gekwalificeerd en kan werkzaamheden coördineren en regelen naar andere medewerkers en 
vrijwilligers van DMH. 

 

2. ORGANISATORISCHE POSITIE 
 
Ontvangt leiding/coaching van de zorgondernemers van DMH. Kan aanwijzingen ontvangen van 
de artsen en paramedici. Kan aanwijzingen geven aan niet verpleegkundigen binnen het team 
van DMH. 

 

3. RESULTAATGEBIEDEN KERNACTIVITEITEN 
A. Coördinatie van zorg - Stelt op basis van de zorgvraag een 

verpleegkundige diagnose en stelt in overleg met 
de bewoner/contactpersoon een zorgplan op; 

- Signaleert wijzigingen in de zorgvraag en 
bespreekt deze met de arts of betreffende para-
medici en zorgmanager; 

- Rapporteert en registreert verleende zorg en 
levert een bijdrage aan benodigde aanpassing en 
evaluatie van het zorgplan; 

- Maakt afspraken met de bewoners en 
mantelzorgers over de planning en uitvoering van 
de zorg; 

- Treedt op als eerstverantwoordelijke voor een 
groep bewoners; 

B. Verpleegkundige zorg - Verleent verpleegkundige zorg aan bewoners 
zoals wondverzorging, het controleren van 
lichaamsfuncties en het toedienen van medicatie; 

- Stimuleert en motiveert bewoners ten aanzien 
van hun zelfredzaamheid; 

- Begeleidt bewoners en hun relaties in de beleving 
van en omgang met ziekte en gezondheid; 

- Verricht de handelingen waarvoor bevoegd en 
bekwaam conform protocollen; 
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- Voert werkzaamheden uit op het gebied van 
preventie, zoals het geven van voorlichting en 
instructie; 

C. Sociale ondersteuning - Kan de behoefte van bewoners aan contact 
inschatten tijdens de werkzaamheden. 

- Geeft aandacht aan de bewoner door het voeren 
van dagelijkse gesprekken over persoonlijke en 
praktische zaken; 

D. Informatieoverdracht - Het maken van afspraken met overige teamleden 
en bewoners over de dagelijkse verzorging. 

- Het geven van informatie aan het bewoner 
systeem en andere zorgverleners; 

- Het signaleren van mogelijkheden tot verbetering 
van de kwaliteit van verzorging en het inbrengen 
hiervan tijdens het werk/teamoverleg; 

E. Deskundigheidsbevordering  - Coacht medewerkers/vrijwilligers binnen het 
zorgteam bij de uitvoering van de 
werkzaamheden; 

- Geeft werkbegeleiding aan leerlingen en 
stagiaires; 

 

Suzan van Daal, januari 2019 

 

 

 


