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Voorwoord 

Dit document beschrijft de visie op verpleegkundige en verzorgende 
professionaliteit binnen Saxenburgh. 
De groep verpleegkundigen en verzorgenden is de grootste 
beroepsgroep binnen Saxenburgh en daardoor een belangrijke spil 
in de organisatie. Tevens hebben zij het meeste contact met de 
zorgvragers. Zij handelen vanuit hun eigen professie en streven elke 
dag naar kwalitatief hoogstaande zorg, met als doel te handelen 
volgens professionele standaarden en protocollen en tevreden 
zorgvragers die binnen Saxenburgh onze zorg ontvangen. 

De VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad) is eigenaar 
van de visie op verpleegkundige en verzorgende professionaliteit, 
waarbij de visie ons beeld is van het verpleegkundig en verzorgend 
beroep nu en in de toekomst. In de visie wordt het ideaalbeeld 
beschreven en dit werkdocument wordt periodiek geëvalueerd en zo 
nodig herzien.

Als VVAR van Saxenburgh vinden wij de visie belangrijk omdat het 
duidelijkheid schept en aanzet geeft tot verdere ontwikkelingen 
binnen de verpleegkundige en verzorgende professionaliteit binnen 
Saxenburgh. Door het ontwikkelen van deze visie nemen wij ook 
een standpunt in ten aanzien van het verpleegkundig en verzorgend 
beroep binnen Saxenburgh. 
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De visie is geschreven voor:

•  Verpleegkundigen en verzorgenden
De visie kan gebruikt worden als meetinstrument voor je 
beroepshouding. Met de visie kun jij je professionaliteit 
evalueren en inzichtelijk maken. 

• Managers
De visie kan gebruikt worden als leidraad bij 
ontwikkelgesprekken, jaargesprekken of sollicitatie-
gesprekken. De visie kan richting gevend zijn voor een 
afdelings- of personeelsbeleid. 
Voor de afdeling P&O kan de visie een hulpstuk zijn bij het beleid 
rondom opleiden.  

•  Raad van Bestuur (RvB) 
De visie geeft inzicht ten aanzien van verpleegkundige en 
verzorgende professionaliteit binnen de organisatie. De RvB 
kan het beleid rondom verpleegkundige en verzorgende 
beroepsgroep evalueren aan de hand van de visie en zo nodig 
bijstellen. 

Deze visie is in twee versies verkrijgbaar, namelijk de volledige 
versie en de verkorte versie in zakkaart formaat. Beide versies zijn 
in te zien op iProva. Deze visie is geschreven in de zij vorm. Waar ‘zij’ 
geschreven is, kan ook ‘hij’ gelezen worden. 

Samenvattend kan deze visie omschreven worden onder het motto:

Samen sterk, voor goede zorg
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De verpleegkundige en verzorgende van 
Saxenburgh

1.  Zorgt voor samen sterk
•  Werkt samen in een multidisciplinair team.
•  Zorgt voor een open aanspreekcultuur.
•  Bevordert patiëntenparticipatie en familieparticipatie.

•  Werkt in de keten en is zich bewust dat Saxenburgh 
 een netwerkorganisatie met zorgketens is.

De verpleegkundige/verzorgende maakt deel uit van een 
multidisciplinair team. Binnen het team kennen we gelijkwaardigheid 
en wordt ieders expertise optimaal benut. De lijnen tussen de 
zorgprofessionals zijn kort. Er is een open aanspreekcultuur. 
Uitspreken en afspreken zijn daarbij de norm. De verpleegkundige/
verzorgende werkt samen met de zorgvrager en zijn naasten.  De 
zorgvrager wil graag meebeslissen en daar waar mogelijk zelf regie 
nemen. De verpleegkundige/ verzorgende steunt de zorgvrager 
hierin en zoekt de beste aansluiting. 
De verpleegkundige/verzorgende heeft een actieve rol in de keten 
van zorg; zowel in de preventie, diagnostiek en behandeling, als 
in de nazorg. De verpleegkundige/verzorgende werkt samen met 
verschillende onderdelen van Saxenburgh; zowel ziekenhuiszorg, 
ouderenzorg, revalidatiezorg en thuiszorg.

2. Is deskundig
•  Verleent deskundige zorg.

•  Handelt volgens de beroepscode.
•  Staat voor beroepsontwikkeling.

•  Legt verbindingen naar preventie thema’s.

De verpleegkundige/verzorgende verleent deskundige zorg op 
maat en handelt volgens de beroepscode. De verpleegkundige/
verzorgende bezit een goede basiskennis van anatomie, fysiologie, 
psychologie en pathologie en gebruikt deze in de beroepspraktijk. 
De verpleegkundige/verzorgende is kritisch op het eigen handelen 
en weet wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktisch 
handelen door gebruik te maken van Evidence Based Practice (EBP). 
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Daarnaast anticipeert zij en denkt ze mee in het zorgproces, ook in 
preventie thema’s. De verpleegkundige/verzorgende reflecteert op 
eigen houding en gedrag. 
Zij voelt zich verantwoordelijk om doorlopend zichzelf te 
ontwikkelen vanuit de gedachte ”een leven lang leren”.  Zij neemt 
zelf de regie in haar leerproces en houdt haar kennis voordurend 
up-to-date en zij maakt gebruik van de mogelijkheden van de 
scholingsprogramma’s van Saxenburgh.

3. Zorgt voor kwaliteit en veiligheid
•  Levert kwaliteitszorg.
•  Zet zich in voor kwaliteitsverbetering.

•  Zorgt voor veiligheid.

Onze zorgvrager mag er vanuit gaan dat de kwaliteit en 
veiligheid van onze zorg van het hoogste niveau is, waarbij de 
verpleegkundige/verzorgende veilig en nauwkeurig werkt 
volgens de geldende beroepsnormen en protocollering. Het is 
een vanzelfsprekendheid dat de verpleegkundige/ verzorgende 
bijscholing volgt, vakliteratuur bijhoudt en op de hoogte blijft van 
belangrijke zorgontwikkelingen.
De verpleegkundige/verzorgende evalueert de geboden zorg 
met de zorgvrager en collega’s en onderneemt zo nodig actie 
ten behoeve van kwaliteitsverbetering. De uitkomsten van de 
kwaliteitsindicatoren gebruiken we als indicatie voor ons handelen. 
De verpleegkundige/ verzorgende is vertegenwoordigd binnen 
de organisatie. De VVAR vertegenwoordigt het verpleegkundig en 
verzorgend beroep aan de beleidstafel. 
De verpleegkundige/verzorgende gaat verantwoord om met 
vertrouwelijke informatie en zet zich in voor een veilige omgeving 
voor zowel de zorgvrager als medewerkers.
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4.  Redeneert klinisch
•  Is proactief, observeert, analyseert en anticipeert.
•  Werkt methodisch.

Klinisch redeneren is de basis van verantwoord verpleegkundig 
handelen. De verpleegkundige/verzorgende is proactief, observeert 
de zorgvrager, analyseert de vitale functies en de zorgbehoeften en 
anticipeert hierop. Hierbij denkt zij mee met de arts en de zorgvrager.
De verpleegkundige/verzorgende kan de vitale functies 
interpreteren en hiernaar handelen volgens de in de organisatie en 
op de afdeling geldende richtlijnen. 
De verpleegkundige/verzorgende maakt gebruik van de SBAR-
methode om op een effectieve manier te communiceren. De 
verpleegkundige/verzorgende is op de hoogte van de geldende 
richtlijnen binnen de organisatie rondom dossierlegging en handelt 
hiernaar. 

5. Toont professioneel leiderschap
•  Heeft regie in het zorgproces. 
•  Heeft regie op eigen handelen.

•  Is proactief.
•  Steunt, inspireert en motiveert collega’s.

De verpleegkundige/verzorgende neemt zichtbaar 
verantwoordelijkheid in het coördineren van het zorgproces. Zij is in 
staat om vooruit en overstijgend te denken en prioriteiten te stellen, 
ook in complexe situaties met meerdere disciplines.
Leiderschap betekent dat de verpleegkundige/verzorgende de regie 
heeft en initiatief neemt voor verbetering op de werkvloer door een 
proactieve houding aan te nemen. Hierbij staat de verpleegkundige/
verzorgende voor haar professie, ook naar andere professionals. Zij is 
een zelfbewuste, reflectieve professional die verantwoordelijkheid 
neemt voor haar eigen handelen.
De verpleegkundige/verzorgende steunt, inspireert en motiveert 
collega’s. Zij neemt deel aan het opleiden en begeleiden van 
toekomstige collega’s ten behoeve van deskundigheidsbevordering.
De verpleegkundige/verzorgende van Saxenburgh is op de hoogte 
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van zowel landelijke als lokale ontwikkelingen. Zij heeft zicht op de 
visie van de organisatie en neemt dit mee in haar werkzaamheden.

6.  Maakt gebruik van technologie en is innovatief
•  Maakt optimaal gebruik van het Elektronisch Patiënten 
 Dossier (EPD).
•  Integreert technologie in het dagelijks werk.

•  Houdt zich aan de gedragsregels met betrekking tot 
 professioneel gebruik van social media.

De verpleegkundige/verzorgende maakt gebruik van de 
technologische hulpmiddelen die beschikbaar zijn.
Moderne technologie schept nieuwe mogelijkheden in 
de zorgverlening, zoals bijvoorbeeld zorg op afstand. De 
verpleegkundige/verzorgende is op de hoogte van de 
technologische ontwikkelingen binnen de organisatie, die raakvlak 
hebben met het verpleegkundig/verzorgend vakgebied.
De verpleegkundige/verzorgende denkt mee met innovaties en past 
deze waar mogelijk toe ten behoeve van de kwaliteit. Onderwerpen 
als E-Health en nieuwe onderzoeken (EBP) worden meegenomen in 
de dagelijkse werkzaamheden.

7.  Is trots op haar beroep
•  Voelt zich gewaardeerd.

•  Draagt bij aan een goede sfeer binnen het team.
•  Heeft een goede balans tussen werk en privé.

De verpleegkundige/verzorgende heeft een visie op professionaliteit 
en oefent met trots haar professie uit. Zij kennen elkaars kwaliteiten 
en benutten deze. De verpleegkundige/verzorgende voelt zich 
gewaardeerd en serieus genomen. Zij draagt bij aan een goede sfeer 
en een veilige werkomgeving. Saxenburgh zet de verpleegkundige/
verzorgende in haar kracht.
De verpleegkundige/verzorgende houdt van de uitdagingen die 
de steeds complexer wordende zorg met zich meebrengt. Zij weet 
daarbij goed haar grenzen aan haar eigen professie aan te geven en 
te bewaken.


