Referentieverpleegkundige
Algemeen doel:

(M/V)

Het begeleiden van de patiënten/bewoners met een ziektebeeld binnen het vakdomein en het ondersteunen van de verschillende
eenheden binnen het vakdomein teneinde een optimale zorgverlening te bevorderen.

Activiteiten

Taken

- Begeleiden van de medewerkers van
diverse eenheden

⦁ Organiseert, in samenwerking met de hoofdverpleegkundige, interne vormingsactiviteiten m.b.t. het vakdomein (bv. stoma en diabetes) voor de
medewerkers van de eenheid om de kwaliteit van de zorgverlening binnen dit vakdomein te verbeteren;
⦁ Geeft aan de medewerkers van de diverse eenheden presentaties en uitleg m.b.t. het vakdomein;
⦁ Ondersteunt de eenheden bij complexe problemen binnen het vakdomein;
⦁ Verleent methodologisch bijstand aan de eenheden bij de toepassing van nieuwe behandelingen en materialen m.b.t. het vakdomein;

- Optimaliseren van de zorgverlening
binnen het vakdomein

⦁ Neemt deel aan klinische studies en blijft op de hoogte van nieuwe tendensen en nieuwe behandelingen binnen het vakdomein;
⦁ Formuleert aan de hiërarchie voorstellen m.b.t. de optimalisatie van de zorgverlening;
⦁ Neemt deel aan (multi)disciplinaire vergaderingen (bv. met diverse eenheden, paramedici, artsen) voor de verbetering van de zorgverlening en de
ontwikkeling van richtlijnen rond specifieke thema’s (bv. wondzorg) binnen het vakdomein;
⦁ Werkt, in overleg met de hiërarchie, protocollen en procedures uit m.b.t. de zorgverlening binnen het vakdomein;
⦁ Bespreekt met leveranciers nieuwe materialen m.b.t. het vakdomein en introduceert deze in de instelling;

- Begeleiden, informeren en vormen van
de patiënten /bewoners met een
specifiek ziektebeeld

⦁ Informeert en licht de patiënten/bewoners en hun naasten in over het specifieke ziektebeeld;
⦁ Geeft hen, al dan niet na overleg met de arts, uitleg over de mogelijke behandelingen;
⦁ Begeleidt hen in de dagelijkse aanpak van hun ziekte om hun autonomie te verbeteren;
⦁ Luistert naar hun moeilijkheden en overtuigt hen van het belang van de verzorging;
⦁ Voert de eigen patiënt-/bewonergebonden administratie;

(c) Instituut Functieclassificatie - Institut de classification de fonctions

Referentieverpleegkundige

(M/V)

Criteria
Kennis en kunde

⦁ Opleiding conform de wettelijke vereisten van toepassing voor de uitoefening van de functie;
⦁ Bezit een grondige kennis van ziektebeelden en mogelijke behandelingen binnen het vakdomein;
⦁ Bezit kennis van de basisprincipes van de didactiek om opleiding te kunnen geven;
⦁ Kan werken met de specifieke informaticatoepassingen;
l

Inwerktijd:

6 tot 12 maanden

Leidinggeven

⦁ Niet-hiërarchisch leidinggeven:
- Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om de medewerkers te begeleiden;
- Is vaardig in plannen en organiseren;

Communicatie

⦁ Bezit luistervaardigheden;
⦁ Kan duidelijk en objectief communiceren in groep en het eigen standpunt verdedigen;
⦁ Neemt deel aan multidisciplinaire werkgroepen waar de optimalisatie van de zorgverlening binnen het vakdomein besproken wordt;
⦁ Adviseert het verplegend en verzorgend personeel en actualiseert hun kennis m.b.t. het vakdomein;
⦁ Informeert en vormt de patiënten/bewoners en hun naasten over het ziektebeeld en de behandeling;

Probleemoplossing

⦁ Bespreekt de patiënt-/bewonergebonden problemen met alle betrokkenen, geeft hen uitleg omtrent het specifieke ziektebeeld en de aangeraden
behandeling en zoekt een consensus;

Verantwoordelijkheid

⦁ Begeleidt, na overleg met de hoofdverpleegkundige van de eenheid, het verplegend en verzorgend personeel om een optimale zorgverlening binnen
het vakdomein te verzekeren;
⦁ Werkt samen met de hiërarchie protocollen en procedures uit voor de zorgverlening binnen het vakdomein;

Omgevingsfactoren

⦁ Dagelijks contact met vuil, slechte geuren, stof of met excrementen van personen;
⦁ Regelmatig contact met besmettelijke ziekten;
⦁ Beeldschermwerk (<80 %) is een vereiste voor de functie;
⦁ Af en toe kracht zetten of werken in een ongemakkelijke houding;
⦁ Dagelijks persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood;
⦁ Af en toe contact met verbaal of fysiek agressieve personen;
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