
 
FUNCTIEBESCHRIJVING Regioverpleegkundige 
 
Kern van de functie 
Het coördineren, verlenen, bevorderen en het bewaken van de kwaliteit van verpleegkundige 
en geprotocolleerde medische zorg bij regionale (zorg)organisaties tijdens de nacht, 
avonden en weekenden.   
 
Plaats in de organisatie 
Ontvangt hiërarchisch leiding van de regiomanager thuiszorg. Maakt deel uit van een 
zelfstandig team van regioverpleegkundigen. 
 
Resultaat van het team 
Het team is een zelfstandige organisatie-eenheid en is verantwoordelijk voor de 
productieresultaten en de kwaliteit van het zorgproces. De cliënten ontvangen de 
zorgverlening die aansluit op hun wensen en behoeften, gebaseerd op het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg zoals deze zijn vastgelegd binnen de kaders van de participerende 
organisaties. Het team draagt de verantwoordelijkheid voor een adequate zorgverlening. 
De teamleden zorgen voor een professioneel werkklimaat, waarbinnen sprake is van 
inspiratie, reflectie en waardering. 
 
Resultaatgebieden 

Ø Coördineren zorgverlening 
Ø Verlenen van verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg 
Ø Bevorderen en bewaken van de Kwaliteit van de zorg 
Ø Relatiebeheer en samenwerking 

 
Resultaatgebied: Coördineren zorgverlening 

• Fungeert als aanspreekpunt met betrekking tot de zorgverlening aan de cliënt voor 
andere zorgverleners.  

• Coördineert de zorgverlening van verpleegkundigen en verzorgenden uit de diverse 
regionale zorgorganisaties en stemt af met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld 
de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde.   

• Signaleert knelpunten in het werkproces, bespreekt deze met de regiomanager en 
doet verbetervoorstellen.  

 
Resultaat: de zorgverlening tijdens de nacht, avonden en weekenden verloopt optimaal en er 
is in het zorgproces geen sprake van stagnatie. 
 
Resultaatgebied: Verlenen van verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg 

• Verleent (hoog)complexe verpleegkundige zorg en geprotocolleerde medische zorg. 
• Stelt verpleegkundige diagnoses op, verricht triage en verpleegkundige interventies.  
• Geeft aanwijzingen aan verpleegkundigen en verzorgenden en werkt samen met 

andere disciplines. 
• Voert voorkomende verpleegtechnische handelingen uit.  

 
Resultaat: zorg wordt verleend volgens de Normen Verantwoorde Zorg en de landelijke 
kwaliteitseisen alsmede binnen het kader van de wet BIG. 
 
Resultaatgebied: Bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de zorg  

• Bewaakt de kwaliteit van en signaleert knelpunten in de zorgverlening en doet 
verbetervoorstellen aan de regiomanager en de diverse regionale zorgorganisaties. 

• Geeft voorlichting en instructie aan verpleegkundigen en verzorgenden over 
handelingen en materialen/middelen. 



• Ziet toe op de uitvoering van de plan-do-check-act cyclus om tot een continue 
verbetering van kwaliteit te komen. 

 
Resultaat: de bijdrage aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van zorg is optimaal 
en conform vastgestelde afspraken. 
 
Resultaatgebied: Relatiebeheer en samenwerking  

• Onderhoudt een lokaal netwerk en signaleert mogelijkheden voor samenwerking of 
dienstverlening. 

• Voert namens de organisatie diverse afstemmingsbesprekingen met in- en externe 
relaties in het kader van samenwerking of dienstverlening. 

• Neemt in dit kader deel aan projecten. 
• Signaleert ontwikkelingen en doet voorstellen voor verbeteringen in het zorgbeleid 

die van belang zijn voor een doelmatige continuïteit van zorgverlening. 
 
Resultaat: de samenwerking binnen de diverse zorgorganisaties verloopt optimaal en 
conform de vastgestelde afspraken.  
 
 

Functie-eisen 
 
Kennis 
Kennis van verpleegkundige op HBO niveau is vereist, aangevuld met meerjarige 
praktijkervaring. Ontwikkelingen in het eigen aandachtsgebied dienen te worden gevolgd.  
Heeft actuele kennis van en inzicht in de regionale sociale kaart. Heeft een afgeronde 
opleiding gedaan inzake triage en/of is bereid deze te volgen.  
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden zelfstandig binnen de gegevens kaders, richtlijnen en 
protocollen uitgevoerd. Lost voorkomende problemen zelfstandig op, waarvoor 
vindingrijkheid nodig is. Stelt zelf prioriteiten binnen het eigen werk. Is op basis van triage 
in een acute situatie in staat een inschatting te doen of vervolgacties noodzakelijk zijn en zo 
ja, welke vervolgacties noodzakelijk zijn. 
 
Sociale vaardigheden 
Eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden, met name tact en invoelend vermogen. Eisen 
worden gesteld aan het kunnen overbruggen van tegenstellingen en het bepalen van de 
eigen houding daarbij. Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan op eigen 
handelen reflecteren en kan omgaan met conflicten. Kan samenwerken met andere 
disciplines en onderhoudt t.b.v. het zorgproces in- en externe contacten. 
Eisen worden gesteld aan het in staat zijn adequaat te kunnen reageren in acute situaties. 
Eisen worden gesteld aan het bewaren van het overzicht en de rust in een acute situatie. Kan 
indien nodig ook op andere zorgverleners in een acute situatie deze rust overbrengen. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is een risico op het veroorzaken van lichamelijk/geestelijk letsel of materiële schade 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Is verantwoordelijk voor de overeengekomen 
zorgverlening. Heeft de mogelijkheid tot het aanwenden van invloed op besluitvorming met 
betrekking tot de zorgverlening en het beleid van de organisatie, locatie of afdeling. Er is 
een risico op imagoschade.  
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Eisen worden gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in verband met het 
functioneren als gesprekspartner voor andere zorgverleners en familie/relaties van cliënten. 



Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het verrichten van diverse 
cliëntgebonden administratieve werkzaamheden, werkoverdracht naar collegae en het 
opstellen van protocollen en instructies. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig bij het verrichten van verpleeg-/medisch technische 
handelingen en het werken op de computer. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening, het opstellen 
en controleren van het zorg(leef)plan en het uitvoeren van verpleeg-/medisch technische 
handelingen. 
 
Overige functie-eisen 
Geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het verlenen van complexe zorg aan 
cliënten. 
Eisen worden gesteld aan systematiek, ordelijkheid en hygiëne bij het coördineren van 
zorgverlening, het verrichten van administratieve taken en het verrichten van verpleeg-/ 
medisch technische handelingen. 
Aan integriteit en betrouwbaarheid worden eisen gesteld bij het omgaan met persoonlijke en 
vertrouwelijke gegevens van cliënten en medewerkers. 
Representativiteit is vereist bij het onderhouden van contacten met andere zorgverleners en 
familie/relaties van cliënten en andere externe contacten zoals met apotheek en huisartsen. 
Gevoel voor menselijk lichaam is vereist bij het observeren van cliënten en het verrichten van 
verpleeg-/medisch technische handelingen. 
 
Inconvenienten 
Fysieke belasting treedt op bij de uitvoering van de zorg. 
Psychische belasting is aan de orde vanwege confrontatie met lijden en leed van cliënten en 
familie/relaties van cliënten en vanwege tijdsdruk, waarbij men niet altijd direct kan 
terugvallen op collega’s. Daarnaast kan men aangesproken worden op het zorgresultaat van 
het totale team. De spilfunctie tussen zorgverleners en cliënten en familie/relaties enerzijds 
en artsen anderzijds kan psychische belasting geven. 
Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met onaangenaam 
aandoende stoffen, zoals bloed, urine en faeces.  
Kans op persoonlijk letsel bestaat bij het verplegen van cliënten, waarbij ongeremde/ 
onverwachte bewegingen voor kunnen komen. 
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