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Verpleegkundige thuiszorg 
  

Situatieschets 

De functie verpleegkundige thuiszorg komt voor in een zorgorganisatie waar thuiszorg wordt aangeboden. De 
cliëntgroep bestaat uit cliënten die verpleegkundige zorg nodig hebben vanwege ouderdom, (chronische) ziekte, 

psychische of psychogeriatrische problematiek of tijdelijk na een operatie. In voorkomende gevallen wordt zorg 
geleverd aan cliënten in een terminaal stadium. De verpleegkundige thuiszorg verricht allround verplegende, 

verzorgende en begeleidende werkzaamheden. Daarnaast heeft elke verpleegkundige thuiszorg een eigen 
aandachtsgebied waarop ontwikkelingen worden gevolgd en voorlichting en advies wordt gegeven. 

Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld stomaverzorging, COPD/astma en diabetes. 
  

Het uitgangspunt bij het verlenen van zorg is een gelijkwaardige relatie met de cliënt, waarbij verbinding wordt 
gemaakt met de (gezondheids-)problematiek en het eigen leven van de cliënt. Daarbij wordt gestimuleerd dat de cliënt 

de eigen regie neemt, het cliëntsysteem wordt betrokken en de zorg is gericht op het bijdragen aan de kwaliteit van 
leven. 

  
Plaats in de organisatie 

Ontvangt leiding van de teamleider. 
  

Doel van de functie en verantwoordelijkheid 

Is verantwoordelijk voor de continuïteit en de uitvoering van verpleegkundige zorg en begeleiding van cliënten in de 

thuissituatie, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven en/of het herstel van cliënten. 
  

   Resultaatgebieden                      Kritische situaties vormgegeven door het 
  

Verpleegkundig zorgplan 

  

  

❖  in kaart brengen van de zorgbehoeften van de cliënt op basis van 
indicatiestelling en vormen van een beeld van de 

gezondheidstoestand en de thuissituatie. 
❖  vormen van een beeld over (veranderingen in) de 

gezondheidstoestand en/of geestelijke gesteldheid van cliënten. 
❖  stellen van een verpleegkundige diagnose en opstellen van een 

passend verpleegkundig zorgplan, afgestemd met betrokken 
zorgverleners.  

❖  bewaken van de doelen in het verpleegkundig zorgplan door 
regelmatig evalueren en zo nodig bijstellen van het verpleegkundig 

zorgplan, in overleg met de cliënt, diens verwanten en het team. 
    

Continuïteit 
verpleegkundige zorg 

  

❖  realiseren van een continue en juiste zorgverlening door het 
coördineren van de activiteiten voortvloeiend uit het zorgplan en 

deze op een efficiënte en effectieve wijze toewijzen aan bij de zorg 
van de cliënt betrokken verpleegkundigen en verzorgenden. 

❖  signaleren van en anticiperen op wijzigingen in de 
gezondheidssituatie van de cliënt en de daarbij horende zorgvraag 

en gewenste hulpmiddelen. 
  

Verpleging/begeleiding ❖  verplegen van cliënten, in voorkomende situaties in een terminaal 
stadium. 

❖  begeleiden van cliënten en diens verwanten bij omgaan met de 
ziekte, accepteren van een nieuwe situatie en ziekteverloop. 

❖  passend bij de cliëntsituatie voorlichten, adviseren en instrueren van 
cliënten over de (omgang met de) ziekte, ziekteverloop en gebruik 
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van hulpmiddelen, zowel in het algemeen als specifiek met 
betrekking tot het aandachtsgebied. 

❖  inschatten van risico's rond de gezondheid en de verpleging van 
cliënten, signaleren van afwijkingen in de gezondheidssituatie en 

anticiperen hierop door het stellen van een verpleegkundige 
diagnose en afstemmen van oplossingen met de betrokken arts en 

de wijkverpleegkundige. 
  

Kwaliteits- en 
deskundigheidsbevordering 

  

❖  volgen en vertalen van ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied 
naar relevantie voor de praktijk 

❖  opstellen van protocollen binnen het aandachtsgebied en begeleiden 
van en overdragen van kennis en vaardigheden aan nieuwe 

medewerkers en stagiairs en voorlichten van medewerkers omtrent 
(nieuwe) vaardigheden, handelingen, materialen en middelen. 

  
Informatieoverdracht 

  
  

  

  
❖  verzamelen en documenteren van gegevens over de cliënten. 

❖  rapporteren aan en informeren van de wijkverpleegkundige en/of het 
team over bijzonderheden in de zorgverlening aan de cliënt. 

 

  
FUNCTIE EISEN 

  
1. Kennis 

Kennis van verpleegkunde op mbo-4 niveau is vereist aangevuld met meerjarige praktijkervaring. Daarnaast is kennis 

van de organisatie vereist voor het coördineren van zorgverlening. Ontwikkelingen in het eigen aandachtsgebied 
dienen te worden gevolgd. 

  
2. Zelfstandigheid 

Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden in de thuissituatie van de cliënt op basis van de 
afgegeven indicatie. Vakinhoudelijke problemen worden opgelost. Vindingrijkheid is vereist voor het oplossen van 

knelpunten in de zorgverlening. In afwijkende situaties wordt de wijkverpleegkundige of de verwijzer geconsulteerd. 
Op organisatorisch gebied is terugval mogelijk op de teamleider. 

  
3. Sociale vaardigheid 

Eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren, stimuleren, 
overtuigingskracht en het overbruggen van tegengestelde belangen zijn vereist bij het coördineren en plannen van 

zorgverlening en bij het begeleiden van cliënten en hun verwanten. 
  

4. Risico, verantwoordelijkheid en invloed 

Er is risico op het veroorzaken van materiële schade bij het coördineren van zorgverlening. Er is risico op het 

veroorzaken van immateriële schade in de contacten met cliënten en verwanten. Er is risico op het toebrengen van 
persoonlijk letsel aan cliënten bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen. 

  
5. Uitdrukkingsvaardigheid 

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het geven van voorlichting en advies aan cliënten en verwanten. 
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor opstellen van zorgplannen, het vastleggen van gegevens in het 

zorgdossier en het opstellen van protocollen. 
  

6. Bewegingsvaardigheid 

Bewegingsvaardigheid is vereist bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen zoals het verzorgen van 

wonden en stoma’s en het subcutaan en intramusculair toedienen van medicatie. 
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7. Oplettendheid 

Oplettendheid is vereist voor het signaleren van veranderingen in de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de 
cliënt, bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen en bij het coördineren van zorgverlening. 

  
8. Overige functie eisen 

▪  Eisen worden gesteld aan doorzettingsvermogen bij het bieden van begeleiding aan cliënten en hun verwanten. 
▪  Systematisch en hygiënisch werken is vereist bij het coördineren van de werkzaamheden en bij het verrichten van 

verpleegtechnische handelingen. 
▪  Integriteit is vereist bij het omgaan met persoonlijke gegevens van cliënten. 

▪  Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten en hun verwanten. 
▪  Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen. 

  
9. Inconveniënten 

▪  Fysieke belasting treedt op door het vele malen per dag tillen en ondersteunen van cliënten waarbij zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van tilhulpmiddelen, lopen en staan; 

▪  Psychische belasting treedt op door confrontatie met leed van cliënten (chonische ziekten, psychogeriatrische 
problematiek) en hun verwanten en het aangesproken worden op (afwijkende) wensen/verwachtingen ten aanzien 

van zorgverlening; 
▪  Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met bloed, urine en faeces; 

▪  Er is risico op persoonlijk letsel door prikaccidenten. 
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Kern van de functie: 
Het verplegen, verzorgen en/of begeleiden van cliënten thuis, eventueel aangevuld met het indiceren dan wel 
signaleren en adviseren hierover en coördineren van (verpleegkundige) zorgverlening. 

  

Referentiefuncties: 
Coördinerend wijkverpleegkundige, gespecialiseerd wijkverpleegkundige, verpleegkundige in de wijk, 
verpleegkundige met aandachtsgebied, verpleegkundige thuiszorg technologie, wijkverpleegkundige.  
  
De functie Verpleegkundige thuiszorg is aangetroffen op drie niveaus. Onderstaand overzicht beschrijft de niveaus 
in abstracto.  

  
40  Verpleegkundige thuiszorg belast met het verplegen, verzorgen en/of begeleiden van cliënten thuis. Geeft 
voorlichting, instructie en advies aan cliënten en mantelzorgers met betrekking tot (chronische) ziekten. Signaleert 
en rapporteert benodigde aanpassing van het zorgplan. Verricht handelingen, zoals subcutaan en intramusculair 
injecteren en katheteriseren. Ook kan sprake zijn van het verlenen van zorg aan cliënten in een terminaal 
stadium. Ook kan sprake zijn van het coachen van collega’s ten aanzien van verpleegkundig handelen. 
  

45  Verpleegkundige thuiszorg belast met het verplegen, verzorgen en/of begeleiden van cliënten thuis. Geeft 
voorlichting, instructie en advies aan cliënten en hun relaties met betrekking tot (chronische) ziekten. Stelt op 

basis van de indicatie het (verpleegkundig) zorgplan op en coördineert de zorgverlening. Signaleert en rapporteert 
benodigde aanpassing van het zorgplan. Verricht handelingen, zoals subcutaan en intramusculair injecteren en 
katheteriseren. Ook kan sprake zijn van het verrichten van meer complexe handelingen zoals intraveneus 
injecteren en complexe wondverzorging en/of het verlenen van zorg aan cliënten in een terminaal stadium. Ook 

kan sprake zijn van het leveren van een bijdrage aan de verbetering van zorgprocessen door middel van het op- 
en bijstellen van protocollen binnen het aandachtsgebied. Ook kan sprake zijn van het participeren in wijkteams 
als deskundige ten aanzien van verpleging. Ook kan sprake zijn van het verzorgen van coaching/scholing voor 
collega’s ten aanzien van verpleegkundig handelen (eventueel vanwege expertise binnen een aandachtsgebied). 
  
50  Verpleegkundige thuiszorg belast met het verplegen, verzorgen en/of begeleiden van cliënten thuis in meer 
complexe zorgsituaties. Verricht handelingen, zoals subcutaan en intramusculair injecteren en katheteriseren. Ook 

kan sprake zijn van het verrichten van meer complexe handelingen zoals intraveneus injecteren en complexe 
wondverzorging en/of het verlenen van zorg aan cliënten in een terminaal stadium. Indiceert de te verlenen zorg 
ten aanzien van wijkverpleging, stelt het zorgplan op en coördineert de zorgverlening waarbij ook 
andere disciplines betrokken kunnen zijn. Signaleert en rapporteert benodigde aanpassing van het zorgplan. Geeft 

voorlichting, instructie en advies aan cliënten en hun relaties met betrekking tot (chronische) ziekten. Fungeert als 
vraagbaak voor collega’s ten aanzien van specifieke aandachtsgebieden, zoals indicatie en complexe 
verpleegkundige zorg en verzorgt coaching/scholing voor collega’s. Ook kan sprake zijn van het analyseren van 
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ontwikkelingen en het leveren van een bijdrage aan verbetering van werk- en zorgprocessen en/of zorgpaden en 
het initiëren en organiseren van regionaal multidisciplinair overleg ten behoeve van zorgverbetering.  Participeert 
in wijkteams. Ook kan sprake zijn van het coördineren van activiteiten in de wijk ten aanzien van preventie en 

gezondheidsproblematiek. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Beschrijving FWG 40 FWG 45 FWG 50

Kerntaken Verpleegt, verzorgt en/of begeleidt cl iënten thuis Idem Verpleegt, verzorgt en/of begeleidt cl iënten 

thuis  in meer complexe zorgs i tuaties

Voorlichting, instructie en advies Geeft voorl ichting, instructie en advies  aan cl iënten en 

hun relaties  met betrekking tot (chronische) ziekten

Idem Idem

Zorgplan Signaleert en rapporteert benodigde aanpass ing van 

het zorgplan

Stel t op bas is  van de indicatie het 

(verpleegkundig) zorgplan op en coördineert 

de zorgverlening

Indiceert de te verlenen zorg ten aanzien van 

wi jkverpleging, s tel t het zorgplan op en 

coördineert de zorgverlening waarbi j ook 

andere discipl ines  betrokken kunnen zi jn

Handelingen Verricht handel ingen zoals  subcutaan en intramuscula i r 

injecteren en katheteriseren

Idem

[Verricht meer complexe handel ingen zoals  

intraveneus  injecteren en complexe 

wondverzorging]

Idem

Intensieve zorg [Verleent zorg aan cl iënten in een terminaal  s tadium] Idem Idem

Kwaliteit en innovatie [Coacht col lega’s  ten aanzien van verpleegkundig 

handelen]

[Verzorgt coaching/schol ing voor  col lega’s  ten 

aanzien van verpleegkundig handelen 

(eventueel  vanwege expertise binnen een 

aandachtsgebied)]

[Levert een bi jdrage aan de verbetering van 

zorgprocessen door middel  van het op- en 

bi js tel len van protocol len binnen het 

aandachtsgebied]

Fungeert a ls  vraagbaak voor col lega’s  ten 

aanzien van speci fieke aandachtsgebieden, 

zoals  indicatie en complexe verpleegkundige 

zorg en verzorgt coaching/schol ing voor 

col lega’s

[Ini tieert en organiseert regionaal  

multidiscipl ina ir overleg ten behoeve van 

zorgverbetering]

En:

[Analyseert ontwikkel ingen en draagt bi j aan 

verbetering van werk- en zorgprocessen en/of 

zorgpaden]

Wijkzorg [Participeert in wi jkteams a ls  deskundige ten 

aanzien van verpleging]

Participeert in wi jkteams

[Coördineert activi tei ten ten aanzien van 

preventie en gezondheidsproblematiek]

Kennisniveau Kennis  van verpleegkunde op mbo-4-niveau 

[Ervaring]

Idem +

Ruime ervaring

[Kennis  van een aandachtsgebied zoals  

s tomaverzorging, COPD/astma of diabetes]

[Kennis  van de socia le kaart]

Kennis  van verpleegkunde op hbo-niveau

Ruime ervaring 

Kennis  van de socia le kaart

Vaardigheden Tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid, motiveren, 

s timuleren

Overtuigingskracht bi j het verkri jgen van medewerking 

bi j handel ingen

Idem +

Overtuigingskracht en het overbruggen van 

tegenstel l ingen bi j het coördineren en 

bewaken van zorgverlening

Tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid, 

motiveren, s timuleren

Overtuigingskracht en het overbruggen van 

tegenstel l ingen bi j het coördineren en 

bewaken van zorgverlening en het afs temmen 

met andere hulpverleners  in de wi jk

Inconveniënten Fys ieke belastingPsychische belasting Bezwarende 

werkomstandighedenRis ico op persoonl i jk letsel

Idem Idem

Verpleegkundige indeling taken en FWG


