FUNCTIEBESCHRIJVING
FUNCTIE
Graadnaam zorgkundige
Functionele loopbaan C1-C2

Afdeling residentiële
ouderenvoorzieningen
Dienst verpleging en verzorging

Generieke functie zorgkundige

DOEL VAN DE ENTITEIT
Woon-zorghuis Ter Meersch dient aan bejaarden die niet langer thuis kunnen of
willen leven omwille van sociale, psychische en/of medische redenen de optimale
zorgen toe in een residentiële context.
Het creëren van een zo comfortabel en aangenaam verblijf voor bejaarden, door
optimale en deskundige hulp en verzorging.
PLAATS IN DE ORGANISATIE
De zorgkundige werkt in een verplegings- en verzorgingsteam onder toezicht en
onder leiding van een hoofdverpleegkundige.
KERNRESULTAATSGEBIEDEN
KERNRESULTAAT 1
Instaan voor het zorggebeuren op de afdeling samen met de collega’s van het team
verpleging en verzorging.
Dit omhelst ondermeer volgende concrete taken:
- observeren van en (in overleg met de verpleegkundige) ingaan op de
dagelijkse lichamelijke, geestelijke en sociale behoeften van de bejaarde;
- (zeker voor die bejaarden voor wie men als aandachtspersoon is aangeduid)
het creëren van gespreksmomenten, waarbij ingegaan wordt op de individuele
beleving van de bejaarde en op zijn persoonlijke levensgeschiedenis;
- de bejaarde helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven (eten en drinken,
toilet maken, zich kleden, zich verplaatsen,…);
- instaan voor de sanitaire en hygiënische verzorging van de bejaarde;
- het uitvoeren van de verzorgingshandelingen volgens de richtlijnen van het
zorgdossier.
- instaan voor de bedeling van het persoonlijk linnen van de bejaarde, de orde
op de kamers en het onderhouden en aanvullen van het sanitair materiaal voor
de bejaarde;
- zorg dragen voor de kledij, individuele hulpmiddelen en persoonlijke
bezittingen van de bejaarde;
- het klaarzetten en geven van bepaalde medicatie aan de bejaarde onder het
rechtstreeks toezicht van de hoofdverpleegkundige of de verpleegkundige;

-

meehelpen activeren van de bejaarde en meehelpen bij vrijetijds- en
animatieactiviteiten.

KERNRESULTAAT 2
Familie en bezoekers betrekken bij het zorggebeuren.
Dit omhelst ondermeer volgende concrete taken:
- verwelkomen en opvangen van familie en bezoekers;
- hen informeren en hun vragen beantwoorden, rekening houdend met de
deontologie;
- opvangen en eventueel doorverwijzen i.v.m. klachten;
- betrekken van familie en bezoekers bij het dagelijks leven in het woonzorghuis.
KERNRESULTAAT 3
Instaan voor informatieverstrekking ter attentie van de bezoekende artsen en de
coördinerend geneesheer.
Dit omhelst ondermeer volgende concrete taken:
- de arts bijstaan;
- instructies en informatie noteren.
KERNRESULTAAT 4
Registreren en doorgeven van gegevens van bewoners ten aanzien van collega’s.
Dit omhelst ondermeer volgende taken:
- verrichte dagelijkse zorgen optekenen en specifieke problemen in het
zorgdossier;
- getrouwe en volledige (mondelinge en schriftelijke) overdracht van informatie
aan de collega’s van de volgende ploegen en zich actief informeren over de
belangrijkste observaties door collega’s van de vorige ploegen;
- actief participeren aan werkoverleg en residentenbesprekingen.
KERNRESULTAAT 5
Informeren van de hoofdverpleegkundige en/of verantwoordelijke
verpleging/verzorging.
Dit omhelst ondermeer volgende taken:
- mondeling en schriftelijk rapporteren van bevindingen m.b.t. de
dienstverlening aan de bejaarden en de interne samenwerking, vastgesteld
tijdens de uitoefening van de functie;
- de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke vervangen, indien men hiertoe
is aangeduid.

KERNRESULTAAT 6
Hulp bieden bij andere of dringende activiteiten naargelang de noodzaak of op de
vraag van de (hoofd)verpleegkundige.
KERNRESULTAAT 7
De zorgkundige levert een bijdrage in het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen
van het woon-zorghuis en het OCMW.
Dit omhelst ondermeer volgende taken:
- kennis van de opdrachtverklaring en missie van het woon-zorghuis;
- kennis van de kwaliteitseisen in verband met zijn opdracht;
- kritische zelfevaluatie van de eigen taak;
- voorstellen van verbeterprojecten formuleren om kwaliteit te bereiken.

FUNCTIEPROFIEL
TECHNISCHE COMPETENTIES

Elementaire Voldoende
kennis
kennis
Informaticakennis
Software eigen aan de functie
Vakgerelateerde kennis
Kennis verpleging van bejaarden
Kennis basisverzorging van
bejaarden
Kennis van de psychologie van de
bejaarde
Kennis werking en nevenwerking
van de courante medicatie van
bejaarden
Kennis van E.H.B.O.
Kennis plichtenleer
Werking van de organisatie
Procedures, werkmiddelen en
werking eigen aan de opdracht
Financieel management
Projectmatig werken
Procesmanagement

Grondige
kennis

GEDRAGSCOMPETENTIES

Streefniveau

Generieke
competenties

1
Klantgerichtheid
Organisatieverbondenheid
Plannen en organiseren
Flexibiliteit
Teamwerk en
samenwerken
Functiespecifieke
competenties
Empathie
Initiatief
Resultaatgerichtheid
Integriteit
Stressbestendigheid

2

3

