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OCMW HOEILAART 
 

 
Functiebeschrijving 

 

1. Identificatiegegevens van de functie 

 
Functiebenaming: Verpleegkundige 
 
Statuut: Contractueel of statutair bediende 
 
Functionele loopbaan: C3 – C4 (gebrevetteerd) of  BV1 – BV3 (gegradueerd) 
 
Dienst:   Woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe 
 
In voege vanaf: 01/04/2014 
 

 
 
2. Doel van de functie 
De verpleegkundige verleent de bewoners de juiste verpleegkundige zorgen zodat ze een 
kwaliteitsvolle en optimale zorg krijgen. Hij/zij zorgt tevens voor een aangenaam thuisgevoel 
voor de bewoners door te zorgen voor een rustige en comfortabele omgeving. 

 
 
 

3. Netwerkelementen 
De verpleegkundige werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige. Bij afwezigheid van 
de hoofdverpleegkundige neemt de verpleegkundige verantwoordelijkheid voor een goede 
werking van de dienst. 
Hij/zij deelt en ontvangt informatie met en van hun leidinggevenden en de andere leden van 
het multidisciplinair team en zorgt voor een goed contact met artsen en familieleden van de 
bewoners. 
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4. Resultaatgebieden 
1. T.a.v. gebruikers: 

- Zorg op maat aanbieden en hiermee de gezondheidstoestand en de levenskwaliteit 
van de bewoner (fysisch en mentaal) zo lang mogelijk te onderhouden. 
- De gezondheidstoestand van de bewoner observeren, herkennen, vastleggen en 
rapporteren. 
- Dagelijks verlenen van hygiënische zorgen zoals het geven van het toilet, baden, 
haar- en nagelverzorging, mictietraining, wondzorg en doorligwonden. 
- Toezien op het fysisch comfort en de veiligheid van de bewoner. 
- Bestellen, klaar zetten, verdelen en controleren van de medicatie van de bewoners. 
- Verpleegkundig materiaal gebruiksklaar maken en het gebruik en onderhoud ervan 
controleren. 
- Aandacht geven aan het maaltijdgebeuren en de vochtinname. 
- Ondersteuning geven aan het verwerken van het dementeringsproces, depressies, 
rouw en verlies van de autonomie. 
- Evalueren of de verstrekte zorgen tegemoet komen aan de behoeften van de 
bewoner en eventueel aanpassingen voorstellen. 
- Opvolging en uitvoering van het medicatie- en zorgdossier. 
- Bij een ziekenhuisopname de voorbereiding, schriftelijke verslaggeving en verdere 
toelichting naar de betrokkenen klaar maken. 
 

 
2. T.a.v. externe personen: 
 - Familie en kennissen van de bewoner begeleiden, te woord staan en ze 
      informeren. 

- Familie en kennissen indien nodig ondersteunen bij een overlijden, palliatieve 
toestand en dergelijke. 
- Artsen ontvangen en ze de nodige informatie bezorgen. 
- Medicatie bestellen en leveringen ervan controleren. 
- Stagiairs verpleegkundigen en zorgkundigen begeleiden. 
 

3. T.a.v. leidinggevenden: 
  - Een open communicatie onderhouden en problemen signaleren. 
     - Mee nadenken en uitwerken aan een zorgvernieuwing en de kwaliteit van de zorg. 
     - Deelname aan het multi-disciplinair overleg. 
4. T.a.v. personeelsleden: 
  - Toezicht houden op de zorgkundige handelingen. 
     - Een goede briefing geven bij een dienstoverdracht. 
     - Zorgen voor een goede mondelinge en schriftelijke communicatie over de dagelijkse 
     opdrachten. 
     - Verantwoordelijkheid nemen en collega’s op de zorgafdeling helpen. 
6. Andere: 
  - Rapportage in het elektronisch zorg- en medicatiedossier. 
     - Vlot inspelen op de plotse noden van de bewoners. 
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5.  Competenties 

Kennis: - Verpleegkundige technieken bejaardenverzorging. 
- Goede kennis psychogeriatrie. 
- Inzicht in omgang met dementerende bejaarden en diens 
belevingswereld. 
- Elementaire kennis medicatiegebruik bij bejaarden. 
- Elementaire kennis van Multi-pathologische ziektetoestanden 
bij bejaarden. 
- Gedetailleerde kennis verzorging van dementerenden. 
- Basiskennis woonzorgdecreet en OCMW decreet. 
 

Vaardigheden: - Sociale en communicatieve vaardigheden zoals empathisch en 
assertief omgaan met de bejaarden en diens familieleden. 
- Verzorgd taalgebruik. 
- Kunnen omgaan met de gevolgen van ouder worden. 
- Op zelfstandige basis opdrachten correct en tijdig kunnen 
afwerken, maar ook in teamverband kunnen werken met de 
andere disciplines. 
- Sterk observatievermogen. 
- Kunnen inspelen op de individualiteit van de bewoners. 
- Aanleg voor organisatie, contacten leggen en rapportering. 
- Bereid zijn tot weekend-, avond-, en nachtwerk. 
  

Formele vereisten: Bij aanwerving: 
- Diploma van verpleegkundige dat toegang geeft tot niveau C of 
B + erkend zijn door het RIZIV. 
- Slagen in het aanwervingsexamen zoals bepaald in de 
Rechtspositieregeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 


