Beroep in het kort

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en
Thuiszorg (VVT)
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer zorg,
welzijn en sport

De verzorgende-IG in de VVT biedt zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. Haar
werkzaamheden variëren van een zorgplan opstellen en de gezondheidstoestand observeren tot
persoonlijke verzorging bieden en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Ze voert haar zorg uit in
een vertrouwelijke sfeer en bouwt een relatie op met de zorgvrager en naastbetrokkenen. Haar zorg is
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ondersteunend aan de zorg die de zorgvrager en naastbetrokkenen zelf uitvoeren. Met de dilemma’s die
voortkomen uit deze vertrouwensband kan ze goed omgaan. De verzorgende-IG in de VVT stimuleert de
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zelf- en samenredzaamheid en heeft een vraag-gestuurde houding. Zij sluit haar zorgverlening zoveel
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mogelijk aan op de wensen en gewoonten van de zorgvrager. Haar zorg draagt bij aan de kwaliteit van
leven van de zorgvrager. Ze zet zich in om de zorgvrager met beperkte communicatiemogelijkheden zijn
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wensen kenbaar te laten maken.

beschrijven we de
inhoud van een mbo-

Kerntaken en werkprocessen

beroep. Zo weet u wat

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

verwachten die

•

Begeleidt een zorgvrager

gediplomeerd is in dit

•

Biedt persoonlijke verzorging

vakgebied.

•

Evalueert en legt de zorgverlening vast

•

Geeft voorlichting, advies en instructie

•

Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied

•

Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden

•

Reageert op onvoorziene en crisissituaties

•

Stelt (mede) het zorgplan op

•

Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen

•

Voert verpleegtechnische handelingen uit

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
•

Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

•

Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

•

Werkt aan de eigen deskundigheid

•

Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg

Bieden van zorg en ondersteuning in de VVT
•

Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten

•

Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid

•

Biedt zorg in de woonsituatie

•

Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners

u van iemand mag

