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De hbo-verpleegkundige draagt bij aan de kwaliteit van zorg zoals die in het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg is beschreven. De focus van de hbo-verpleegkundige ligt op het 
vormgeven, verbeteren en innoveren van persoonsgerichte zog en het omgaan met 
(ethische) dilemma’s in de toenemende complexe omstandigheden.   
De hbo-verpleegkundige stimuleert een lerende cultuur op de afdeling. Zij of hij faciliteert 
zorgteams in het reflecteren op zorg, klinisch redeneren, methodisch werken, evidence 
based werken, en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dit bereikt hij/zij door 
verpleegkundig leiderschap te tonen, dit houdt in het op coachende wijze redeneren op 
basis van vakinhoudelijke kennis en met kennis over innoveren en implementeren.  
 
De hbo-verpleegkundige is verbonden aan een zorgteam of afdeling, met als grove leidraad 
dat ze 20-60 bewoners bedient. Vakinhoudelijke kennis heeft de hbo-verpleegkundige door 
deels mee te werken in de directe patiëntenzorg, of door opgedane ervaring in afgelopen 
jaren. De vakinhoudelijke kennis is zichtbaar met betrekking tot de ADL, bijwonen of leiden 
mdo’s, indiceren, complexe casuistieken ondersteunen. Hij of zij signaleert de kwaliteit van 
zorg, de cultuur op de afdeling en de tevredenheid van bewoners. De hbo-verpleegkundige 
agendeert signalen en innovaties ook organisatie-breed en initieert hierop beleid. Toont 
leiderschap ook op organisatieniveau. Hij of zij is een verbinder die communicatie binnen 
zorgteams en met het behandelteam optimaliseert en heeft daarmee een brugfunctie. De 
brugfunctie heeft hij of zij ook voor de communicatie tussen zorgteams en management.  
 

Positie  
De hbo-verpleegkundige is geen teamleider en heeft geen hiërarchische functie. De functie is 
uitgewerkt in samenhang met de functies van andere zorgverleners werkzaam in het 
verpleeghuis, en met die van het functiehuis V&V in het bijzonder. Het is een functie in de 
volle breedte van het verpleegkundig beroep en niet opgeknipt in deeltaakjes (triage, 
indiceren, coördineren, etc.). De hbo-verpleegkundige heeft kennis, vaardigheden en 
competenties op hbo-niveau, zoals uitgewerkt in de beschreven canmeds-rollen van het 
hbo-beroepsprofiel en het hbo-vgg beroepsprofiel.  
 


