
Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk
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Dit document is het resultaat van een toekomst 

verkenning door een grote groep verpleegkundigen 

en verzorgenden binnen VUmc. Wij hebben ons 

afgevraagd wat veranderingen in de zorg en in 

de maatschappij betekenen voor ons werk. Deze 

visie sluit aan bij het visietraject VUmc Visie 2020. 

De uitkomst, een profiel van de verpleegkundige 

van 2015, is bedoeld als referentiekader voor 

verdere gedachtevorming en concretisering.

Namens alle zorgmanagers: dank voor het 

meedenken.

Voor meer informatie, vragen of suggesties:

Gerda Berkhout:  gmj.berkhout@vumc.nl 

Marlou van Beneden: m.vanbeneden@vumc.nl

http://intranet/afdelingen/thema/verpleegkunde
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Ontmoet de 
verpleeg kundige 
van 2015 

Visie Verpleging en Verzorging VUmc



Volgt de patiënt

O is toegewijd en leeft mee 
O  kent de situatie van de 

patiënt en sluit aan op diens 
mogelijkheden 

O  ondersteunt de patiënt in het 
zelf behouden van de regie

Patiënten weten steeds meer over hun ziekten en behandelings mogelijk
heden, onder meer via internet. Ze willen graag meebeslissen en daar 
waar mogelijk zelf de regie nemen. De verpleegkundige steunt hen hierin 
en zoekt naar de beste aansluiting en staat klaar voor hulp en vragen. 
De verpleegkundige heeft een actieve rol in zowel de preventie, 
diagnostiek, behandeling als de nazorg. De verpleegkundige kent de 
ziektegeschiedenis en persoonlijke situatie van patiënten en voelt zich 
verantwoordelijk voor de juiste zorg in het ziekenhuis, in een andere 
zorginstelling of thuis. 



Gebruikt nieuwe technieken en inzichten 

O  integreert nieuwe technologie volledig in het dagelijks werk
O  staat open voor het gebruik van sociale media 
O  heeft beschikking over uitgekiende logistiek

Moderne logistiek en technologie – e-health, online screening, digitale 
loketten, technische middelen voor thuiszorgondersteuning – scheppen 
nieuwe mogelijkheden, onder meer voor zorg op afstand. De verpleeg-
kundige is door het gebruik van deze hulpmiddelen een belangrijke schakel 
tussen artsen en patiënt. Maar ze verlichten ook het werk en scheppen tijd 
voor zaken die er écht toe doen: contact met de patiënt én samenwerking 
met collega’s. 
Sociale media scheppen nieuwe kansen, zij worden meer en meer benut 
voor de communicatie met patiënten, collega’s en andere betrokkenen. 



Werkt multidisciplinair

O  neemt verantwoordelijk heid binnen het eigen domein
O  werkt samen aan een effectief zorgproces
O  steunt en inspireert collega’s

Multidisciplinaire teams zijn samen verantwoorde
lijk voor de medische zorg en behandeling 
van een patiënt. De verpleegkundige heeft 
daarbinnen een eigen verpleegkundig domein. 
Die verantwoordelijkheid wordt door de andere 
teamleden gezien en erkend.
Werkplezier is belangrijk, samenwerking, taak en 
functiedifferentiatie dragen hieraan bij. 
Je doet waar je goed in bent, verschil mag er zijn.



Redeneert klinisch

O observeert, analyseert, en anticipeert 
O werkt methodisch, neemt tijd voor reflectie
O kijkt naar de gehele mens in zijn omgeving

De VUmc verpleegkundige kijkt met een open blik en met kennis van zaken 
en analytisch vermogen naar de patiënt. Zij is in staat om in aansluiting 
op de medische indicatie de zorgvraag te formuleren. De aandacht is niet 
uitsluitend gericht op somatische klachten, maar op de mens als geheel. 
De verpleegkundige weet welke factoren bepalend zijn voor het beloop van 
een ziektebeeld en behandeling. De verpleegkundige kijkt regelmatig met 
afstand naar het eigen handelen en doet dat volgens de ‘Plan-Do-Check-Act’ 
methodiek. De VUmc-verpleegkundige werkt hier veilig en zorgvuldig en legt 
daarover verantwoording af.



Verpleegkundigen leren binnen VUmc al doende, van elkaar 
en in dialoog. Al vanaf het begin van de opleiding zijn er leer-
werkplaatsen. Praktijkervaring maakt het leren zinvol en doelgericht. 
Eenmaal in de beroepspraktijk zijn er voortdurend mogelijkheden 
voor bijscholing en verdieping, want kennis ontwikkelt zich snel. Met 
modulair onderwijs en E-Learning werkt de verpleegkundige in eigen 
tempo aan verdere professionalisering. 
VUmc zorgt dat overstappen naar andere specialisaties soepel 
verloopt. Voor mensen met specifieke ambities is maatwerk 
mogelijk: een eigen leerlijn die ook kan leiden naar meer medische 
competenties of onderwijs- of onderzoekcompetenties. Blijven leren 
is een attitude die wij zoeken en ook goed faciliteren.
VUmc daagt je uit om te doen waar je goed in bent.

Ontwikkelt zich permanent

O integreert theorie en praktijk 
O zet eigen leerlijnen uit 
O  kan specialiseren, verbreden en doorgroeien



Kent het belang van wetenschappelijk handelen

O draagt bij aan kennisontwikkeling
O  kent de principes van wetenschappelijk onderzoek 
O past evidence based nursing (EBN) toe

Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek is 
essentieel voor de ontwikkeling van kennis over de 
verpleeg kundige beroepspraktijk. Het levert toepas
bare kennis die leidt tot betere kwaliteit van de zorg 
voor de patiënt. VUmc ziet kansen in de onderzoeks
thema’s zelfmanagement van de patiënt, veiligheid en 
efficiency. Wetenschappelijk onderzoek wordt in de 
komende jaren verder uitgebouwd. De verpleegkundige 
beroepsgroep in VUmc levert een zinvolle bijdrage aan 
onderzoek, en zal EBN inzetten om nieuwe inzichten 
in de praktijk toe te passen. In onderzoek opgeleide 
verpleegkundigen kunnen in VUmc als onderzoeker 
participeren in onderzoeksgroepen.



De zorg verandert Het ziekenhuis is een plek waar hoogwaardige medische 
zorg en diensten worden geleverd aan een patiënt die steeds meer weet en vráágt: 
meer mensen leven langer, vaak met chronische ziekten en gecompliceerde 
combinaties van aandoeningen.

Ook de samenleving verandert. Overheid, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen 
en patiëntenverenigingen stellen hoge eisen aan de verpleegkundige beroeps 
uitoefening. Kwaliteit, transparantie en verantwoording zijn een vanzelf sprekend
heid. Nieuwe technologie is overal doorgedrongen in het dagelijks leven, oók in 
de gezondheidszorg.
 
Dit heeft gevolgen voor het werk van verpleegkundigen. Samen met verzorgenden 
vormen zij de grootste groep werknemers in VUmc. Wat zij doen is in hoge mate 
medebepalend voor de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van de patiënt. 

Verpleegkundigen moeten hun rol optimaal kunnen 
invullen in die veranderde context. VUmc wil hen 
daarvoor de ruimte, kansen en bagage geven. In 
deze brochure laten wij ons toekomstbeeld daarover 
zien: ontmoet de verpleegkundige van 2015…



Zorg bijstellen Zorg
 c

he
ck

en

Zo
rg

 p

la
nnen

Zorg uitvoeren

Nazorg
Behandeling  

& begeleiding

Preventie Screening & 
diagnostiek

Toegepast
onderzoek

Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015

State-of-the-
art zorg

Doorlopend 
leren en 

ontwikkelen

Zinvolle 
ontmoeting

Toegewijd

E
ff

 c
ië

n
t

Samen

Effe
ctie

f

O
nt

w
ik

ke
lin

gs
g

er
ic

ht

Gezamenlijk


verantwoordelijk
Pro-actief


	Brochure poster Visie V&V VUmc 2015.def
	Vouwblad opgeknipt01
	Vouwblad opgeknipt02
	Vouwblad opgeknipt03
	Vouwblad opgeknipt04
	Vouwblad opgeknipt05
	Vouwblad opgeknipt06
	Vouwblad opgeknipt07
	Vouwblad opgeknipt08
	VouwbladschemaLos



