
FUNCTlE-lNFORMATlEFORMULlER Pl. "De Marwei" te Leeuwarden.
(zie de bijbehorende richtlijn)
Ministerie van Justitie, Direktie D. en J.

1. Functiebenaming
FIF: 102

VERPLEEGKUNDIGE

B/7

2. Plaats van de functie: zie org. schema.
Algemeen directeur
Direkteur gedetineerdenzorg -----> arts

verpleegkundige

3.
3.1.

Functie-inhoud:
Hoofdbestanddelen van de functie (samenvattende
groepering van de werkzaamheden in hoofdpunten) .

A. - Het regelen en gedeeltelijk zelf uitvoeren van de
verpleegkundige zorgverlening aan gedetineerden.

B. - Het (mede) inhoudelij k en organisatorisch afstemmen van
de op de=gedetineerden geriehte activiteiten van (para)-
medische deskundigen en ,andere hulpverleners.

C. - Het voeren van de administratie en het beheren van
ruimten, apparaten, materialen, e.d ..

D. - Het adviseren van unithoofden en overige medewerkenden;
het verstrekken van informatie en het geven van
voorlichting aan gedetineerden en inrichtingswerkers.

E. - Het leveren van een aandeel t.a.v. het beleid, de
organisatie en werkwijze van de medische dienst.



3.2. Nadere informatie m.b.t. de in rubriek 3.1. vermelde
hoofdbestanddelen: (aard van de verrichtingen,
kenmerkende vaktechnische, contactuele en andere
problemen, kritieke punten, evt. bevoegdheden
e. d.) .

Ad. A
oriënteert zich evt. voor de binnenkomst op de fysieke en
psychische gesteldheid van de gedetineerde;
houdt een intakegesprek met de gedetineerde en verricht
het verpleegkundig deel van de inkomstenkeuring;
tracht d.m.v. observatie, anamnese en onderzoek een
indruk te krijgen van de lichamelijke en psychische
condi tie; formuleert voor de arts specifieke aandachts-
punten;
zorgt voor tijdig bezoek aan en onderzoek door de arts,
rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid van de
gedetineerde en de inrichtingsregels;
treft voorbereidingen t.b.v. en assisteert bij de
werkzaamheden van de arts;
levert de verpleegkundige bijdrage aan een integraal
begeleidings/behande1ingsplan; doet aanbevelingen m.b.t.
het samenstellen van het individuele dagprogramma;
bepaalt op grond van eigen waarneming, beoordeling van de
klachten en toestand van de gedetineerde het moment
waarop de arts moet worden ingeschakeld; houdt contact
met de gedetineerde over het verloop van de klachten;
verricht in overleg met de arts lichamelijke controles en
werkt de behandeling en medicatie uit volgens de
aanwijzingen van de arts of de specialist;
verricht in overleg met de leden van het psychosociale
team observaties en/of begeleidingsgesprekken t.b.v. de
gedetineerde met psychische- of verslavingsproblemen;
signaleert d.m.v. observatie en onderzoek veranderingen
in de lichamelij ke en psychische conditie van de
gedetineerde en zijn reactie op de behandeling zoals
medicatie, dieet, enz.; rapporteert zonodig aan medische
deskundigen en/of de unithoofden;
besteedt in overleg met de leden van het psychosociale
team extra aandacht aan gedetineerden met een psychia-
trisch belast verleden ter preventie van een eventuele
decompensatie of vroegtijdige interventie;
houdt een ziekteverzuim spreekuur; tracht d.m.v. gesprek
en eigen onderzoek een beeld te krijgen van de oorzaak
van het verzuim; maakt in overleg met de arts afspraken
t.a.v. de werkhervatting;
informeert bij ziekmelding van de gedetineerde buiten de
inrichting naar de gezondheidstoestand en onderhoudt de
hieruit voortvloeiende contacten met huisarts en/of
specialist;
regelt de inschakeling van tandheelkundige zorg aan de
gedetineerde; assisteert waar nodig en gewenst de
tandarts;
biedt adequate hulp in een kritisch explosieve of
excessieve situatie;
verleent eerste hulp en zorgt voor de verdere opvang en



hulpverlening; verricht wond- en blessurebehandeling;
treedt zelfstandig op in situaties die acuut medisch
handelen noodzakelij k indien de arts niet of op korte
termijn niet beschikbaar is; (Het uitvoeren van
"voorbehouden geneeskundige behandelingen" door
verpleegkundige in noodsituaties kan gebeuren, mits;
* de verpleegkundige daartoe een theoretische en

practische opleiding heeft genoten;
er op een zeker moment in het hulpverleningsproces
communicatie met de bevoegde arts mogelijk is;

* deze handelingen zijn geprotocolleerd.)
voert in opdracht voorbehouden geneeskundige handelingen
uit, zoals injecteren.
* de arts dient dan zelf de beslissing te nemen

omtrent diagnose, therapie en indicatiestelling;
de arts behoort toezicht te houden op de wijze van
uitvoering, althans zich er van te verzekeren dat
de uitvoering zorgvuldig zal plaatsvinden; tevens
dient de arts (op afstand) beschikbaar te zijn;
de arts wijst de verpleegkundige op evt.
bijverschijnselen en complicaties en geeft aan hoe
te behandelen;
de arts draagt slechts handelingen op welke de
verpleegkundige krachtens opleiding en ervaring
beheerst; de verpleegkundige moet een opdracht
weigeren indien hij/zij de bekwaamheid dartoe mist;
de opdrachten dienen schriftelijk te worden
vastgelegd;

verricht het Mantoux-onderzoek
resultaat;
bepaal t a.d.h.v. een door de arts opgesteld protocol de
medicatie en deelt zonodig uit. Voert de registratie van
de medicijnverstrekking;
verricht alle voorkomende verpleegkundige handelingen,
methoden en technieken m.b.t. de somatische verzorging;
verricht eenvoudig laboratoriumondezoek en verzendt te
onderzoeken materialen;
ziet toe op de samenstelling
voedingspakket;
regelt de aangifte van daartoe wettelijk aangewezen
infectieziekten; tracht d.m.v. controle en begeleiding de
uitbreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

*

*

*

*

*
en registreert het

van diëten en het



Ad. B

Ad. C

Ad. 0

verstrekt noodzakelijke gegevens
hulpverlening betrokken persoon
inachtneming van de beroepscode en
zake;
levert de verpleegkundige overdracht en/of rapportage;
onderhoudt contact met diverse personen en instanties op
het terrein van gezondheidszorg binnen of buiten het
justitiële circiut en coördineert de afspraken en
procedures;
overlegt met andere disciplines binnen de inrichting over
de samenwerking en de samenhang in de zorgver-lening en
gezondheidszorg;
coördineert en begeleidt de uitvoering van grootschalig
screeningsonderzoek zoals bij besmetting met tuberculose.

aan andere bij de
en instanties met

andere regelgeving ter

zorgt voor medische dossiervorming; controleert op
actualiteit en volledigheid en realiseert de nood-
zakelij ke aanvulling; verzorgt een systematische en
eenduidige registratie;
beheert het medisch archief; waarborgt de privacy van de
in het archief opgenomen gegevens;
handelt ongevallen, plaatsingsprocedures, receptuur,
consult specialisten, enz. op voorgeschreven wijze af;
controleert en fiatteert rekeningen op medisch gebied,
bij afwezigheid of ontstentenis van de arts;
levert bijdragen aan het jaarplan en het jaarverslag;
beheert en heeft toezicht op de aan de medische dienst
toevertrouwde ruimte(n), alsmede de daarin aanwezige
inrichting en materialen;
zorgt voor het tijdig beschikbaar zijn van genees-
middelen en andere materialen en goed functionerende
apparatuur.

vertaalt gesignaleerde gezondheidsbedreigende factoren,
dan wel reeds opgetreden gezondheidsproblemen in te nemen
maatregelen en (beleids)- adviezen;
initieert of verstrekt voorlichting, zowel individueel
als op groepsniveau aan gedetineerden en inrichtings-
werkers over het functioneren van de medische dienst,
(infectie-) ziekten, behandeling, anticonceptie,
leefstijl, e.d.. Houdt hierbij rekening met taal en
culturele achtergronden;
onderhoudt hiertoe contacten met diverse externe
instanties; ontwikkelt en/of verzamelt de benodigde
voorlichtingsmaterialen;
is aanspreekpunt voor inrichtingspersoneel voor vragen op
het gebied van de algemene of individuele gezond-
heidszorg. Houdt hierbij het medisch beroepsgeheim in
acht;



levert waar gewenst advies of aanwijzigingen over de
omgang met en bejegening van de gedetineerde(n) en
handelswijze in acute situaties;
geeft informatie over gebruik en wwerking van medicijnen
aan de gedetineerde en begeleidt deze bij het opvolgen
van therapievoorschriften;
verschaft alle informatie aan de gedetineerde die kan
bijdragen aan het genezingsproces en de gemoedsrust.

Ad. E

adviseert over aanschaf, onderhoud en vervanging van
materiaal en apparatuur;
adviseert over de organisatie van de medische dienst;
draagt o.m. via het werkoverleg bij aan het beleid m.b.t.
de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, opleiding,
beheer materiële (en financiële) middelen, procedures,
werkwijze en roosterplanning;
treft maatregelen ter verborging van uniforme en veilige
werkwijzen, zoals het creëren van één informatie- en
overlegvoorziening binnen de medische dienst en het
opstellen van instructies en richtlijnen aangaande
medische handelingen;
bevordert een verantwoord en efficiënt medicijn- en
verbandmiddelenverbruik, rekening houden met kosten- en
veiligheidsaspecten;
geeft zich er rekening van als team te functioneren en
houdt derhalve één lijn t.a.v. de vastgestelde behandel-
afspraken;
coördineert de opvang van klachten van gedetineerden
m.b.t. de medisch-inhoudelijke werkzaamheden van de
medische dienst en geleidt deze - door tussenkomst van de
arts - door naar de direkteur gedetineerdenzorg;
stelt beleidsadviezen op ter preventie van opgetreden
fouten en "near accidents";
zorgt voor een evenwichtige verhouding tussen de
verpleegkundige activiteiten in de verschillende
zorggebieden en personeelssterkte, zowel in kwanti-
tatieve als kwalitatieve zin;
is betrokken bij de werving en selectie m.b.t. de
vacature-invulling binnen de medische dienst;
neemt deel aan het overleg binnen de medische dienst;
vertegenwoordigt deze in verschillende overleg-
structuren; ondersteunt de informatie-uitwisseling
zonodig d.m.v. rapportage;
neemt deel aan activiteiten ter bevordering van de
beroepsdeskundigheid, zoals de door de Geneeskundige
Inspectie noodzakelijk geachte scholing;
begeleidt en beoordeel t stagiaire (s); onderhoudt
contacten met de stageverlenende opleidingen.

4. Overige opmerkingen

De samenstelling van de gedetineerdenpopulatie is het
afgelopen decennium sterk gewijzigd. Het aantal
allochtonen, verslaafden, gestoorden en beheers gevaar-
lijken is relatief hoog. Hierbij moet bij de medische


