Functieprofiel Bonniers Zorg
HBO-Verpleegkundige in de wijk niveau 5/6
Bonniers Zorg
Bonniers Zorg is een thuiszorgorganisatie die verschillende diensten levert op het gebied van
thuiszorg. Haar werkgebied is de Drechtsteden. De diensten die Bonniers Zorg levert zijn onder
andere huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding.
Daarnaast geeft Bonniers Zorg advies & begeleiding aan cliënten over het zorg- en
financieringsstelsel.
Functiedoel
De HBO-verpleegkundige in de wijk niveau 5/6 (hierna genaamd, wijkverpleegkundige)
verzorgt en begeleidt mensen die (chronisch) ziek zijn, herstellen van een operatie of
gehandicapten die daardoor verpleegzorg nodig hebben. De cliënten worden hierdoor in
staat gesteld zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven. Daarnaast stelt u indicaties ten
behoeve van de zorgverzekeringswet.
Plaats in de organisatie
Leiding: U legt verantwoording af aan de leidinggevende van Bonniers Zorg.
Medewerkers: U werkt nauw samen met collega helpenden, verzorgenden en
verpleegkundigen.
In- en externe contacten
Binnen de organisatie:
o Overleg over tijden van werken en werkinstructies worden, meestal telefonischs
gehouden met de zorgcoördinator Bonniers Zorg.
o Daarnaast wordt 1 maal per kwartaal door middel van een cliëntbespreking met
collega’s de gang van zaken rondom de zorg voor de cliënt besproken.
Buiten de organisatie:
o Mantelzorgers, ondersteunende organisaties, de huisarts en andere betrokkenen.
Taken
Het verlenen van verpleegkundige zorg: het verzorgen van een stoma of katheter, het meten
van de bloeddruk, het geven van een injectie of het geven van complexe wondzorg. Het
verschonen van verbanden en het toedienen van medicijnen horen tevens tot de
werkzaamheden van de verpleegkundige in de wijk.
In de functie van de wijkverpleegkundige ligt ook de taak mensen te leren hoe ze ziektes of
een verslechtering van hun situatie of toestand kunnen verkomen. Hier hoort ook het geven
van voorlichting over gezondheid en voeding bij.
Begeleiding van psychosociale problemen.
Het stellen van verpleegkundige indicaties aan de hand van een geldend classificatiesysteem.
Veranderingen in de leefomgeving van de cliënt signaleren en dit doorgeven aan de
coördinator. Deze veranderingen ook vermelden in het dossier dat bij de cliënt thuis ligt.
Resultaat uitgewerkte taken
Door het doen van verpleegkundige taken wordt zorg gedragen voor de continuïteit van het
lichamelijke welzijn van cliënten.
Doordat cliënten worden voorgelicht zijn ze meer betrokken bij hun eigen situatie en meer
bij machte om iets aan hun situatie te doen. Cliënten worden zo meer gestimuleerd om
zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen.
Ziek zijn kan meer dan alleen lichamelijke klachten veroorzaken, aandacht hebben voor de
psychosociale kant van het ‘ziek-zijn’ is belangrijk om niet neerslachtig te worden.
Om veranderingen in de gezondheidssituatie van de cliënt op een juiste, adequate manier te
kunnen behandelen.
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Veranderingen in de situatie worden in het zorgdossier vermeld. Bij een melding van een
verandering aan de zorgcoördinator kan deze actie worden ondernomen die de situatie van
cliënten ten goede kan komen.
Toelichting bij de functie-eisen
Kennis:
U heeft een afgeronde HBO verpleegkunde opleiding en bent BIG geregistreerd.
Van medicijnen
Van ziektebeelden
Tiltechnieken
Sociale kaart van de cliënt
Zelfstandigheid:
Als wijkverpleegkundige werk je zelfstandig bij de cliënt thuis.
Tevens kan je zelfstandig overleg plegen met de huisarts, collega’s en andere aanverwanten
van de cliënt, over diens situatie.
Sociale vaardigheden:
Als wijkverpleegkundige bejegent u de cliënt naar de algemeen geldende waarden en
normen en respecteert u daarbij de normen en waarden van de cliënt.
Risico’s, verantwoordelijkheid & invloed:
U hebt als wijkverpleegkundige de verantwoordelijkheid over de hygiëne van de cliënt.
Bij het uitvoeren van verpleegkundige handelingen is extra alertheid van de hygiëne
verreisd.
Medicijnen moeten juist worden toegediend.
Veranderingen in de leefsituatie van cliënten doorgeven aan de coördinator.
Uitdrukkingsvaardigheid:
Een goede beheersing van de Nederlandse taal en schrijfvaardigheid is belangrijk voor een
goed contact met de cliënt en is daarom vereist.
Een goede schrijfvaardigheid is ook belangrijk voor het schrijven van de overdracht aan
collega’s en mogelijk andere disciplines.
Bewegingsvaardigheid:
Bewegingsvaardigheid voor het doen van verzorgende en verpleegkundige handelingen.
Oplettendheid:
Signaleren van veranderingen in de leefsituatie van de cliënt.
Overige functie-eisen:
Het werken bij mensen thuis, in hun eigen omgeving, stelt eisen aan geduld en
inlevingsvermogen.
Het omgaan met vertrouwelijk gegevens van cliënten vraagt om integriteit en
betrouwbaarheid.
Het doen van verzorgende & verpleegkundige handelingen vraagt systematiek, kennis,
hygiëne en gevoel voor het menselijke lichaam.
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Inconveniënten/ bezwarende werkomstandigheden:
Het doen van lichamelijke verzorging en verpleegkundige handelingen kan contact met
onaangenaam aandoende materialen en vuil zoals sputum en feces met zich meebrengen;
wat een bezwarende werkomstandigheid zou kunnen zijn.
Fysieke belasting bij het uitvoeren van huishoudelijke en lichamelijke handelingen.

Doc 029.01

