Functieprofiel van de Verpleegkundig consulent
Voorstel BVVS, juni 2018
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1. Definitie
De verpleegkundig consulent (VC) is een gespecialiseerde verpleegkundige en werkt in heel
wat situaties zowel binnen een afdelin/team als organisatiebreed/afdelingsoverschrijdend.
De VC biedt een meerwaarde in de zorg dankzij de focus op:




De deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen over de afdelingen heen of in de gehele
organisatie ;
De optimalisatie van de kwaliteit van zorg
Een betere coördinatie van zorg

De VC kan voltijds of deeltijds tewerkgesteld zijn. De verpleegkundige kan de
opdracht als VC combineren met een functie als gespecialiseerde verpleegkundige binnen een
afdeling/specifieke patiëntengroep (bv. een verpleegkundige is 50% werkzaam als VC
dementie en werkt 50% als gespecialiseerde verpleegkundige op de afdeling geriatrie).
De VC kan werkzaam zijn binnen een specifieke patiëntengroep, zorgprogramma of bepaald
zorgdomein. De VC kan in alle settingen tewerkgesteld worden: acute zorg, chronisch zorg,
eerste lijn gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en transmurale zorg,….
De verpleegkundig consulent werkt individueel of in een team met verpleegkundig consulenten
en bij voorkeur met functionele aansturing van een verpleegkundig specialist.
De focus van de activiteiten van de verpleegkundig consulent is zowel patiënt- als collegageoriënteerd.
De VC biedt ondersteuning aan:
 Patiënten (cliënten) en hun omgeving welke gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig
hebben en dit op de afdeling / afdelingsoverschrijdend en/of organisatiebreed.
 Collega- en studenten verpleegkundigen binnen de gehele organisatie en buiten de
organisatie
 Artsen en andere paramedische medewerkers werkzaam binnen het specialisatiedomein
(binnen en buiten de organisatie)

2. Rollen
De VC vervult binnen het specialisatiedomein drie rollen:
 gespecialiseerde verpleegkundige
 opleider
 adviesverlener.
De VC draagt binnen de organisatie bij tot de kwaliteit van zorg en de
deskundigheidsbevordering van de zorgverleners.
2.1 Verantwoordelijk voor het zorgproces


Vervult in een afdelingsoverschrijdend, specialistisch klinisch/verpleegkundig
domein een drievoudige opdracht: als klinisch expert (rolmodel), coach (voor
patiënten en zorgverleners) en consulent (advies op vraag van zorgverlener en
bedside teaching).
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Verleent directe patiëntenzorg aan patiënten bij wie zijn specifieke
expertisezorg vereist is.
De VC is bevoegd om verpleegkundige voorschriften (gevorderd vervolgvoorschriften) uit te werken binnen zijn specialisatiedomein.
De VC organiseert verpleegkundige spreekuren binnen het zorgpad en dit in
nauwe samenwerking met de arts en/of verpleegkundig specialist.
Verwijst de patiënt of zijn omgeving naar andere zorgverleners door in functie
van hun noden.

2.2 Communicator






Signaleert opleidingsnoden bij de verpleegkundigen aan de leidinggevende.
Tijdens het geven van advies, heeft de VC aandacht voor de leerbehoeften bij
collega verpleegkundigen.
Werkt mee aan de organisatie van theoretische en praktische opleidingen voor
een duidelijk omschreven doelgroep (verpleegkundigen, artsen, patiënten,
scholen, patiëntenverenigingen...).
Draagt expertise over aan verpleegkundigen en andere leden van het team en
doet dit vanuit zijn/haar rol als adviesverlener.
Organiseert klinisch onderwijs binnen het specialisatiedomein, zowel intern als
extern
Werkt mee aan de vorming aan gespecialiseerde (referentie)verpleegkundigen
binnen het domein.

2.3 Samenwerker






Verleent als consulent advies (aan artsen, verpleegkundigen, paramedici, ...) en
draagt bij tot het stellen van een juiste (verpleegkundige) diagnose en de
opmaak van een zorgenplan.
fungeert als een belangrijke gesprekspartner voor het interdisciplinair team.
Heeft een belangrijke rol in het verlenen van continuïteit van zorg en treedt in
vele situaties op als casemanager binnen de intra- en transmurale zorg.
Ondersteunt collega ’s bij de uitvoering van specialistische zorgen vanuit een
coachende rol.
Ondersteunt, begeleidt en instrueert collega verpleegkundigen en andere
disciplines binnen het domein

2.4 Professionele ontwikkelaar





Werkt mee aan de actualisering en vernieuwing (evidence based) van de inhoud
en de vorm van de zorgprocessen binnen het eigen specialisme.
Draagt zorg voor het constant bijhouden, bijwerken, verbreden en/of verdiepen van
de eigen kennis van het expertisegebied d.m.v. wetenschappelijke lectuur,
zelfstudie, het bijwonen van symposia o.a.
Werkt actief mee aan de ontwikkeling van evidence based richtlijnen binnen het
specialisatiedomein, dit in nauwe samenwerking met de verpleegkundig specialist.
Maakt deel uit van kennisnetwerken en wisselt kennis en ervaringen uit met interne
en externe collega’s en stakeholders.
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2.5 Gezondheidsbevorderaar




Geeft in een gestructureerde context educatie aan patiënten en hun familie en
organiseert hiervoor verpleegkundige spreekuren ter bevordering van het
gezondheidsgedrag.
De VC werkt complementair met de artsen en/of verpleegkundig specialisten bij het
uitvoeren van verpleegkundige spreekuren.
Werkt mee aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal aangepast aan de
noden en leerstijlen van de doelgroep.

2.6 Organisator van zorg




Werkt mee aan de implementatie van klinische ontwikkelingen in de praktijk van de
zorgverleners, en vergroot hierdoor het deskundigheidsniveau van de equipe.
Hiervoor werkt de VC nauw samen met de verpleegkundig specialist en de
verpleegkundige leidinggevende.
Staat, in overleg met de directe verantwoordelijke, mee in voor de professionele
inhoudelijke teambegeleiding enerzijds en voor de begeleiding van individuele
verpleegkundigen anderzijds.

2.7 Kwaliteitspromotor





Helpt actief mee bij de ontwikkeling van evidence based protocollen in het
gespecialiseerd zorgdomein.
Erkent en analyseert (herhalende) gebeurtenissen in de zorg die om een
kwaliteitsverbetering vragen en signaleert deze aan de verpleegkundige
leidinggevende.
Draagt bij aan de optimalisatie van de kwaliteit van de dienst- en zorgverlening aan
de patiënten en hun familie en aan het zichtbaar maken van de effecten van deze
optimalisaties.
Geeft advies bij materiaal- en apparatuur keuze aangaande het het gespecialiseerd
zorgdomein.

3. Verantwoordelijkheden
Volgens wettelijke, deontologische en ethische reglementeringen en codes is de
verpleegkundige consulent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende zorg aan de
patiënt/cliënt.
Om deze opdracht te vervullen, vertrekt hij vanuit:
 een gepersonaliseerde zorg gebaseerd op klinisch redeneren en met een verpleegplan dat
rekening houdt met de specifieke noden en de mogelijkheden van de patiënt/cliënt;
 een veilige zorg voor de patiënt/cliënt en zijn omgeving dooreen voortdurende kritische
analyse van de kwaliteit van de verpleegkundige handelingen, zowel zelf uitgevoerd als
gedelegeerd;
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Verpleegkundig consulenten moeten zich continu kunnen bekwamen in hun
specialisatiedomein of binnen de specifieke patiëntengroep. Ze volgen op regelmatige
tijdstippen vormingen en geven hun kennis door aan alle teamleden.
opleiding van personen onder zijn verantwoordelijkheid (studenten, verpleegkundigen,
gespecialiseerde vpn, patiënten/cliënten, familieleden…);
het nemen van maatregelen voor preventie en promotie van de gezondheid;
verbetering van de kwaliteit van zorg door deelname aan kwaliteitsprojecten en (verpleeg)
wetenschappelijk onderzoek;
coördinatie van zorg met de verschillende partners in het interdisciplinair team; deelname
aan het maatschappelijk debatten over gezondheid;
opkomen voor verpleegkundigen en het verpleegkundig beroep bij overheid en sociale
partners.
verpleegkundig voorschriften (zoals verbandmateriaal, vervolg voorschriften, …) kunnen
uitvoeren binnen geprotocolleerde zorg en enkel binnen het eigen specialisatiedomein.
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