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Functie-omschrijving leerling-verpleegkundige 
 
 
A. DOEL VAN DE FUNCTIE 
(Onder begeleiding) verplegen, verzorgen en begeleiden van patiënten ten behoeve 
van één of meerdere specialismen 
 
B. PLAATS IN DE ORGANISATIE 
De leerling-verpleegkundige ontvangt hiërarchisch en operationeel leiding van de 
teamleider 
 
C. RESULTAATGEBIEDEN 

1. Verlenen van patiëntenzorg 
2. Coördineren van patiëntenzorg 
3. Onderhouden van contacten en verstrekken van informatie 
4. Zorg dragen voor deskundigheidsbevordering en professionalisering 

 
UITWERKING VAN DE RESULTAATGEBIEDEN 
1. Verlenen van patiëntenzorg 

 Stelt (onder begeleiding) een zorgplan op in samenspraak met de patiënt 
 Voert (onder begeleiding) verpleegkundige handelingen uit 
 Bewaakt (onder begeleiding) de voortgang van de zorg 
 Inventariseert en signaleert (onder begeleiding) knelpunten en rapporteert 

hierover (onder begeleiding ) aan de behandelaar 
 
Resultaat: 
Patiëntenzorg wordt (onder begeleiding) uitgevoerd conform bestaande 
werkafspraken 
 
2. Coördineren van patiëntenzorg 

 Administreert en registreert (onder begeleiding) gegevens inzake de 
verleende zorg 

 Treft (onder begeleiding) voorbereidingen voor onderzoek en / of 
behandeling 

 
Resultaat: 
Patiëntenzorg wordt zodanig (onder begeleiding) gecoördineerd dat kwaliteit en 
continuïteit van zorg zijn gewaarborgd 
 
3. Onderhouden van contacten en het verstrekken van informatie 

 Ontvangt, adviseert, informeert en begeleidt (onder begeleiding) de patiënt 
en de betrokkenen 

 Onderhoudt (onder begeleiding) diverse in- en externe contacten 
 Toetst (onder begeleiding) of de verstrekte informatie en adviezen duidelijk 

zijn overgekomen 
 
Resultaat: 
Patiënten en derden worden correct en tijdig (onder begeleiding) geïnformeerd 
 
 



Functie-omschrijving leerling-verpleegkundige Maasstad Ziekenhuis 3-7-2014 

 
D. PROFIEL VAN DE FUNCTIE 
a. Kennis 

 Diploma MAVO, VMBO-TL of vergelijkbaar diploma 
 Kennis van geautomatiseerde systemen 

 
b. Zelfstandigheid 

 Werkt onder begeleiding en waar mogelijk zelfstandig binnen vastgestelde 
richtlijnen en protocollen 

 Kan voor zorginhoudelijke problemen zo nodig terugvallen op de arts en 
voor organisatorische problemen op de teamleider 

 Stelt onder begeleiding en waar mogelijk zelfstandig prioriteiten vast binnen 
de toegewezen patiëntengroep 
 

c. Sociale vaardigheden 
 Een klantgerichte en professionele houding, inlevingsvermogen, tact en 

geduld zijn nodig voor het onderhouden van contacten met patiënten en 
derden 

 In het samenwerken met anderen zijn geven en ontvangen van feedback, 
evenals een teamgerichte opstelling van belang 

 Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is van belang in het 
onderhouden van contacten met patiënten en relaties 
 

d. Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed 
 Het risico bestaat dat door onjuist inschatten van een situatie of door fouten 

de patiënt (ernstig) letsel kan worden toegebracht 
 Het niet efficiënt omgaan met apparatuur en materiaal kan schade 

veroorzaken 
 

e. Uitdrukkingsvaardigheid 
 Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het 

onderhouden van contacten met patiënten, collega’s of andere disciplines 
 Voor de uitvoering van de werkzaamheden is beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift vereist 
 

f. Bewegingsvaardigheid 
 Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verrichten van verpleegkundige 

handelingen 
 

g. Oplettendheid 
 Is in staat het overzicht te bewaken voor, tijdens en na de behandeling van 

patiënten 
 Is in staat om, afhankelijk van het opleidingsjaar, (complexe / acute) 

verpleegsituaties in te schatten en hierop actie te ondernemen 
 

h. Overige functie-eisen 
 Heeft aandacht voor hygiëne, steriliteit en ordelijkheid binnen het werk 
 Integriteit is van belang in de omgang met vertrouwelijke gegevens 
 Representatief voorkomen 
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 Toont doorzettingsvermogen en stressbestendigheid bij het uitvoering 
geven aan de patiëntenzorg 

 Houdt zich aan de geldende kledingvoorschriften 
 

i. Inconveniënten  
 Er kan sprake zijn van piekbelasting 
 Psychische belasting kan ontstaan door opvang ernstig zieke patiënten 
 Omgang met schadelijke stoffen en / of besmet materiaal 

 


