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Bouwt autonoom binnen een omgeving die zich kenmerkt door diversiteit een
professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal,
psychisch en existentieel welbevinden van deze, zowel in vertrouwde als in nietvertrouwde en/of complexe en gespecialiseerde zorgsituaties.
Verleent evidence based en theoretisch onderbouwde verpleegkundige zorg op basis
van klinisch redeneren en een attitude van verantwoordelijkheids- en ondernemingszin,
een ruime mate van initiatief en proactiviteit, conform de algemene en
beroepsgerelateerde wetgeving.
Verleent zowel in vertrouwde als in niet-vertrouwde en/of complexe en
gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte en –gestuurde verpleegkundige zorg op
maat, gebruik makend van de gepaste technologie en met aandacht voor structuur,
stiptheid en nauwkeurigheid teneinde de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de
zorgvrager te waarborgen in de concrete handelingen.
Neemt, vanuit een visie op empowerment en shared decision making, autonoom
initiatieven inzake preventie en past deze op alle niveaus adequaat toe. Organiseert op
methodische wijze gezondheidsbevordering en patiënteneducatie aan individuen en
groepen. Stimuleert een gezondheidsbevorderend gedrag bij de zorgvrager(s).
Reflecteert over de eigen waarden en normen en deze van de zorgvrager en over hoe
deze het professioneel handelen als verpleegkundige beïnvloeden. Handelt op ethisch
verantwoorde wijze. Vervult een voorbeeldfunctie voor anderen.
Ontwikkelt op basis van theoretische kaders, internationale referenties,
maatschappelijke context en ervaring zowel een visie op verpleegkunde als een
constructief-kritische ingesteldheid.
Bouwt intra- en interprofessionele relaties op en werkt efficiënt samen in het kader van
gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
Communiceert op een efficiënte en gestructureerde wijze zowel mondeling als
schriftelijk over de zorgrelatie, de zorginhoud en het zorgproces met alle betrokkenen
in de vakterminologie en aangepast aan de gesprekspartner.
Organiseert en coördineert autonoom en in overleg met andere zorgverstrekkers intra-,
trans- en extra-murale zorg.
Bewaakt en bevordert de kwaliteit van de individuele en globale zorgverlening binnen
de eigen organisatie.
Instrueert, coacht en geeft leiding aan leden van een gestructureerd team.
Zoekt op een gerichte en methodische manier vak- en wetenschappelijke literatuur op,
beoordeelt de relevantie en bruikbaarheid ervan, integreert nieuwe inzichten in de
beroepsuitoefening en -ontwikkeling, participeert aan praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek.
Draagt als autonome professional actief bij tot de profilering van het beroep en staat
kritisch ten opzichte van maatschappelijke evoluties en het economisch, sociaal en
ethisch beleid.
Reflecteert continu op het eigen verpleegkundig handelen, analyseert zijn
leerbehoeften en vertaalt deze autonoom in initiatieven tot professionalisering en
evenwichtig functioneren.
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