Beroep in het kort

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer zorg,
welzijn en sport

De verzorgende-IG in de GGZ werkt met zorgvragers van alle leeftijden. Mensen die kampen met laag tot
gemiddeld complexe psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen, of met een verslaving.
Haar werkzaaamheden variëren van een zorgplan opstellen en de gezondheidstoestand observeren tot
persoonlijke verzorging bieden en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Ze heeft een niet-
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stigmatiserende houding en is gericht op het maken van contact. Ze wil een samenwerkingsrelatie
opbouwen met de zorgvrager, met oog op maatschappelijke participatie. Als verzorgende-IG biedt ze
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herstel-ondersteunende zorg en geeft daarbij zoveel mogelijk de regie aan de zorgvrager. Ze is zich ervan
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bewust dat haar betrokkenheid invloed heeft op de naastbetrokkenen van de zorgvragen. Daarom zet ze
zich in om het netwerk intact te houden en de leden van dat netwerk hun eigen rol te laten behouden

In deze leaflet
beschrijven we de

Kerntaken en werkprocessen

inhoud van een mbo-

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

u van iemand mag

•

Begeleidt een zorgvrager

verwachten die

•

Biedt persoonlijke verzorging

gediplomeerd is in dit

•

Evalueert en legt de zorgverlening vast

vakgebied.

•

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 GGZ
•

Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen

•

Communiceert met zorgvragers gericht op maatschappelijke participatie

beroep. Zo weet u wat

