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FUNKTIE: VERZORGENDE NIVO 3 IG 

FWG INDELING: 35 

1. DOEL VAN DE FUNKTIE 
 
Is verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging en begeleiding van de bewoners van DMH 
met als doel het in stand houden of bevorderen van de kwaliteit van leven van bewoners. 
 

 

2. ORGANISATORISCHE POSITIE 
 
Ontvangt leiding/coaching van de zorgondernemers van DMH. Kan aanwijzingen ontvangen van 
de verpleegkundigen, artsen en paramedici. Kan aanwijzingen geven aan helpende niveau 2, 
zorghulpen en huishoudelijke medewerkers binnen het team van DMH. 
 

 

3. RESULTAATGEBIEDEN KERNACTIVITEITEN 
A. ADL  zorg - Het signaleren van veranderingen in de mate waarin 

bewoners zichzelf kunnen redden met algemeen 
dagelijkse levensverrichtingen. Het inschatten van 
mogelijke verbeteringen en het verwerken van 
gesignaleerde veranderingen in het zorgplan; 

- Het uitvoeren en begeleiden van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen bij bewoners en het hierbij 
stimuleren tot meer zelfredzaamheid; 

B. Verzorging /verpleging - Het leveren van een bijdrage aan het opstellen van de 
individuele zorgplannen; 

- Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen 
waarvoor bevoegd en bekwaam; 

- Het beoordelen van het welzijn van de bewoners en 
het signaleren en melden van afwijkingen; 

- Het uitvoeren van de zorg volgens het zorgplan, 
afgestemd op de actuele gezondheidsconditie van 
bewoners; 

- Het verzamelen en rapporteren van gegevens over de 
gezondheid en ontwikkeling van bewoners om een 
beeld over de actuele situatie van bewoners te 
vormen; 

- Het inschatten van de mate waarin familie/relaties bij 
de zorg betrokken willen worden. Het informeren van 
familie/relaties bij veranderde gezondheidstoestand 
van de bewoner en het omgaan met ongenoegens of 
tegengestelde verwachtingen; 
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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 overig verzorgend 
personeel (verzorgende, helpende niveau 2,zorghulp) 
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  - Het begeleiden van de nieuwe medewerkers, 
leerlingen, stagiaires en het inschatten of zij in staat 
zijn de zorg zelfstandig te verlenen. 

 

Suzan van Daal, januari 2019 

 

 

 


