Zorgkundige wijkgezondheidscentrum
Algemeen doel:

(M/V)

Het, in samenwerking met de verpleegkundige wijkgezondheidscentrum, verlenen van integrale preventieve en curatieve zorg
(verzorgend en psychosociaal) aan de patiënten door interdisciplinaire samenwerking, teneinde hun gezondheid en sociaal welzijn te
behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.

Activiteiten

Taken

- Uitvoeren van verzorgende taken

⦁ Realiseert, volgens de opgestelde planningen, deskundige en kwalitatieve verzorging in het Wijkgezondheidscentrum of bij patiënten thuis;
⦁ Observeert de sociale, fysieke en psychische gezondheidstoestand van de patiënten en bespreekt ze met het team;
⦁ Helpt de patiënten bij het eten en drinken (uitgezonderd bij slikproblemen of sondevoeding);
⦁ Helpt de patiënten bij de dagelijkse lichaamsverzorging en –hygiëne, zoals aankleden, wassen en scheren;
⦁ Waakt over het algemeen comfort en de veiligheid van de patiënten;

- Begeleiden en informeren van de
patiënten

⦁ Informeert en adviseert de patiënten en hun naasten zowel over de behandeling als over de nodige preventiemaatregelen en volgt ze, in
samenwerking met de verpleegkundige, op;
⦁ Luistert, ondersteunt en helpt de patiënten bij de moeilijkheden waar ze tijdens hun ziekte mee geconfronteerd worden en legt hen het belang van de
verzorging uit;
⦁ Werkt samen met het multidisciplinaire team van het wijkgezondheidscentrum aan preventiecampagnes (vb. vaccinatie campagnes, informatie aan
diabetici);

- Bijdragen aan de psychosociale
ondersteuning van de patiënten en hun
naasten

⦁ Onthaalt en begeleidt de nieuwe patiënten;
⦁ Bezoekt de gehospitaliseerde patiënten;
⦁ Stimuleert, samen met het multidisciplinaire team, de patiënten in het leggen van sociale contacten, faciliteert hun relatie met de naasten, buren en
vrienden alsook hun integratie in de maatschappij;
⦁ Luistert naar de beslommeringen van de patiënten en voert gesprekken met hen;
⦁ Begeleidt en ondersteunt, samen met het multidisciplinair team, de patiënten op praktisch en sociaal gebied om zo hun autonomie te waarborgen;
⦁ Stimuleert de autonomie bij de patiënten door het zoeken naar een evenwicht tussen het zorgaanbod en de zelfredzaamheid;

- Mede zorgdragen voor de continuïteit
en kwaliteit van de multidisciplinaire
zorgverlening

⦁ Geeft tijdens de multidisciplinaire vergaderingen de nodige informatie over de patiënten door en wisselt informatie uit rond specifieke thema’s (vb.
diabetici) om de continuïteit van de verzorging te verzekeren;

- Uitvoeren van administratieve
patiëntgebonden taken

⦁ Voert, volgens de richtlijnen, administratieve taken ter ondersteuning van het centrum uit (vb. het verslag van het thuisbezoek bij de patiënt);
⦁ Noteert de verbeteringen of moeilijkheden die de patiënt tijdens de uitvoering van de verzorging ondervindt, in het verpleegkundig dossier;

- Geven van logistieke ondersteuning
aan het wijkgezondheidscentrum

⦁ Bestelt, volgens de bestaande procedures, het nodige medisch en niet-medisch materiaal zodat de medewerkers hun taken kunnen uitvoeren;
⦁ Houdt toezicht op het correct gebruik en onderhoud (vb. sterilisatie) van het medisch en niet-medisch materiaal;

(c) Instituut Functieclassificatie - Institut de classification de fonctions

Zorgkundige wijkgezondheidscentrum

(M/V)

Criteria
Kennis en kunde

⦁ Opleiding conform de wettelijke vereisten van toepassing voor de uitoefening van de functie;
⦁ Heeft inzicht in de werking van de wijkgezondheidscentrum;
⦁ Bezit kennis van eenvoudige administratieve verrichtingen;
l

Inwerktijd:

3 tot 6 maanden

Leidinggeven

⦁ Niet-hiërarchisch leidinggeven: leidt thematische werkgroepen;

Communicatie

⦁ Bezit luistervaardigheden;
⦁ Voert gesprekken met de patiënten en hun naasten;
⦁ Geeft, tijdens (multi)disciplinaire vergaderingen, de nodige informatie over de patiënten door en wisselt informatie uit rond specifieke thema’s (vb.
diabetici);

Probleemoplossing

⦁ Meldt problemen m.b.t. de patiënten aan de verpleegkundige wijkgezondheidscentrum en het team;
⦁ Bespreekt onregelmatigheden of praktische problemen met de verpleegkundige wijkgezondheidscentrum of het team;

Verantwoordelijkheid

⦁ Bespreekt de gezondheidstoestand en de psychische, fysische en sociale toestand van de patiënten en de te volgen aanpak met de
verpleegkundige, de arts en andere zorgverleners of het team;
⦁ Staat, samen met de medewerkers van het wijkgezondheidscentrum in voor de uitvoering van de behandeling door het, in samenwerking met de
verpleegkundige, verstrekken van verzorging, het begeleiden van patiënten en het uitvoeren van het zorgplan volgens de richtlijnen;
⦁ Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie;

Omgevingsfactoren

⦁ Dagelijks contact met vuil, slechte geuren, stof of met excrementen van personen;
⦁ Regelmatig contact met besmettelijke ziekten;
⦁ Er moeten regelmatig zware lasten verplaatst worden;
⦁ De werkzaamheden vereisen dat er dagelijks kracht gezet wordt of gewerkt wordt in een ongemakkelijke houding;
⦁ Dagelijks persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood;
⦁ Regelmatig contact met verbaal of fysiek agressieve personen;
⦁ Regelmatige deelname aan het verkeer;

(c) Instituut Functieclassificatie - Institut de classification de fonctions

