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Definitie functie
specialistisch verpleegkundige IC/CCU
specialisatie binnen het aandachtsgebied van de hemodynamiek in de intensive care
geneeskunde
draagt een gedelegeerde eindverantwoordelijkheid voor het aandachtsgebied

op het

grensvlak van medisch specialist en verpleegkundige
Resultaatgebieden
1. Zorg
2. Onderzoek
3. Innovatie en ontwikkeling
4. Deskundigheidsbevordering
5. Kwaliteit
Uitwerking resultaatgebieden
1. Zorg
Initiëren, uitzetten, uitvoeren en evalueren van een behandelstrategie voor patiënten binnen
het aandachtsgebied.
doorgrondt het zorgproces binnen het aandachtsgebied hemodynamiek
signaleert knelpunten in de zorg op de IC/CCU
is verantwoordelijk voor de verpleegkundige protocollen met betrekking tot het
aandachtsgebied
ondersteunt de verpleegkundigen bij specifieke aspecten van zorg aan individuele
patiënten
draagt bij aan behandelstrategieën van individuele patiënten
2. Onderzoek
Initiëren, assisteren en ondersteunen van medisch en verpleegkundig onderzoek binnen het
aandachtsgebied op de afdeling.
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levert een actieve bijdrage en ondersteuning aan medisch en verpleegkundig
onderzoek binnen het kennisgebied
blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, onderzoeken en
behandelstrategieën door middel van (internationale) vakliteratuur, via
congressen en symposia
3. Innovatie en ontwikkeling
Leveren van een bijdrage aan innovatie en ontwikkeling van zorg ten aanzien van het
aandachtsgebied op de eigen afdeling en op andere afdelingen binnen het ziekenhuis.
zorgt voor de vertaling van de medisch-inhoudelijke ontwikkelingen naar de
verpleegkundige praktijk
volgt ontwikkelingen met betrekking tot hemodynamische monitoring en
behandeling en beoordeelt nieuwe ontwikkelingen op relevantie voor de praktijk
in zijn ziekenhuis
draagt zorg voor, introduceert en implementeert nieuwe technieken, apparatuur,
behandelmethoden en materialen binnen het aandachtsgebied in samenspraak
met de medisch specialist
is betrokken bij materiaalkeuze en investeringen van de afdeling
ontwikkelt zelfstandig de verpleegkundig protocollen binnen het eigen
aandachtsgebied en draagt zorg voor de implementatie en evaluatie
draagt bij aan de ontwikkeling van medische protocollen en richtlijnen
werkt in de ontwikkeling van de intensive care geneeskunde binnen zijn
ziekenhuis zeer nauw samen met de medisch specialist
onderhoudt een landelijk netwerk met andere practitioners, leveranciers en de
industrie

4. Deskundigheidsbevordering
Zorgen voor deskundigheidsbevordering ten aanzien van het aandachtsgebied, voor met
name (specialistisch) verpleegkundigen en arts-assistenten binnen de eigen afdeling en
andere afdelingen.
geeft (bij)scholingen, vaardigheidstrainingen en instructielessen voor
(specialistisch) verpleegkundigen, cursisten en arts-assistenten IC
Draagt bij aan een professioneel imago van de afdeling door het verzorgen van
presentaties op voor interne en externe doeleinden
Functieprofiel Circulation Practitioner – versie september 2013

is een aanspreekpunt en vraagbaak voor verpleegkundigen, cursisten en
artsassistenten binnen en buiten het ziekenhuis
5. Kwaliteit
Leveren van een bijdrage aan kwaliteit van zorg ten aanzien van het aandachtsgebied op de
eigen afdeling en op andere afdelingen binnen het ziekenhuis.
levert een bijdrage aan medisch en verpleegkundig afdelingsbeleid op korte en
lange termijn
draagt vanuit verpleegkundig perspectief bij aan de organisatie van het deel van
de zorg op de afdeling, dat specifiek onder het aandachtsgebied valt
draagt door verdieping in de medisch-inhoudelijke aspecten van het
aandachtsgebied bij aan de inhoud, organisatie en kwaliteit van de intensive care
zorg
bewaakt de kwaliteit van de protocollen en het protocollair handelen op de
afdeling
stimuleert professionaliteit van verpleegkundigen door actief bij te dragen aan het
zich bewust worden van inefficiënte handelwijzen op gebied van intensive care
zorg door deze te analyseren en te doorbreken
Aanvullende functie-eisen
Opleiding en kennis
De practitioner is een ervaren specialistisch verpleegkundige (IC/CCU) met een uitstekende
staat van dienst en heeft de opleiding tot Circulation Practitioner met goed gevolg afgerond.
Hij/zij kan verbanden leggen tussen de verschillende deelgebieden van de intensive care
geneeskunde, zowel binnen het medische als verpleegkundig vakgebied. Beschikt over
didactische vaardigheden ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Heeft een goede
kennis en beheersing van de Engelse taal in woord en schrift.
Zelfstandigheid
De Circulation Practitioner voert, in overleg met de medisch specialist, zelfstandig
behandelstrategieën uit, waarbij toetsing en evaluatie bij de medisch specialist meestal
achteraf plaatsvinden. Bepaalt prioriteiten en probleemoplossingen zelfstandig en neemt
initiatieven. Lost problemen tijdens de behandeling regelmatig zelfstandig op en kan bij
organisatorische of behandelinhoudelijke knelpunten terugvallen op leidinggevende of de
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medisch specialist. Op basis van eigen inzicht wordt besloten tot zelfstandig optreden of het
inschakelen van arts-assistent of medisch specialist. In acute situaties en bij hulpvragen van
(specialistisch) verpleegkundigen en/of arts-assistenten wordt een beroep gedaan op
zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen, zoals het doen van voorstellen voor
medisch beleid in afwachting van de medisch specialist.
Initieert zelf onderwijs op de afdeling voor verpleegkundigen en medici ten aanzien van zijn
of haar aandachtsgebied. Ten aanzien van de implementatie van materialen of apparatuur
heeft de practitioner een grote zelfstandigheid.
De Practitioner is volledig toegewijd aan het eigen aandachtsgebied en heeft hiernaast geen
andere vakoverschrijdende taken.
Sociale vaardigheden
De Circulation Practitioner heeft goede sociale vaardigheden op het gebied van stimuleren en
motiveren van verpleegkundigen en medici, het overwinnen van weerstanden en het
omgaan met conflict- en crisissituaties. Heeft het vermogen om samenwerkingsrelaties op te
bouwen, gericht op het tot stand brengen van een verandering in handelwijzen. Heeft
doorzettingsvermogen en kan doortastend optreden. Beschikt over goede didactische
eigenschappen en vaardigheden om protocollen en onderwijsprogramma’s samen te stellen
en op adequate wijze scholing te geven en zo te werken aan de verdere professionele
ontwikkeling van de IC/CCU verpleegkunde.
Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed
De Circulation Practitioner is betrokken bij specifieke aspecten van de zorg en ondersteund
daarbij zijn collega’s. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het initiëren, opzetten,
uitvoeren en evalueren van de behandelstrategie bij patiënten, welke invloed heeft op de
totale behandeling van patiënten.
Tevens wordt verantwoordelijkheid gedragen voor de (on)gevraagde adviezen geven aan
verpleegkundigen en medici bij complexe en/of problematische behandelingen. Invloed
wordt uitgeoefend op het verpleegkundig en/of medisch beleid binnen het
aandachtsgebied, waarbij de Practitioner voor de inhoud en actualiteit van de
verpleegkundige protocollen en door een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en
beleidsimplementatie.
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Uitdrukkingsvaardigheid
De Circulation Practitioner is in staat om op verschillende abstractieniveaus te communiceren
en een effectieve gesprekspartner te zijn op meerdere niveaus, zowel binnen het ziekenhuis
als daarbuiten. Hij/zij beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ten
behoeve van het schrijven van beleid en scholing. De Practitioner heeft daarbij het geduld en
doorzettingsvermogen om kennis en vaardigheden over te dragen, waarbij (technische)
hulpmiddelen en presentatietechnieken worden gebruikt ter ondersteuning van de
boodschap.
Bewegingsvaardigheid
Gelijk aan die van de specialistisch verpleegkundige.
Oplettendheid
Van de Circulation Practitioner wordt oplettendheid en nauwkeurigheid verwacht bij het
stellen van verpleegkundige diagnoses, het opstellen van een zorgplan en behandelstrategie.
Hij/zij heeft in woord en daad een voorbeeldfunctie voor de gespecialiseerd
verpleegkundigen en cursisten. Deze oplettendheid is eveneens van belang bij het
actualiseren en implementeren van protocollen op de afdeling.
Integratie van de verschillende rollen
De Practitioner is in staat om de juiste verhouding te vinden tussen de verschillende taken en
verantwoordelijkheden in zijn/haar gecombineerde functie van gespecialiseerd
verpleegkundige en Circulation Practitioner
Overzicht van kennis en kunde
• Verpleegkundige kennis en vaardigheden op gebied van de IC/CCU.
• Doorgronden van de ziektebeelden in het aandachtsgebied.
• Doorgronden van het zorgproces binnen het aandachtsgebied.
• Kennis van de richtlijnen die van toepassing zijn in het aandachtsgebied.
• Kennis van de verschillende behandelmogelijkheden binnen het aandachtsgebied.
• Weten van de mogelijke complicaties binnen het aandachtsgebied en hoe deze te
voorkomen.
• Kennis van de voorschreven geneesmiddelen binnen het aandachtsgebied.
• Kennis van de gebruikte materialen binnen het aandachtsgebied.
• Kennis van de kosten op de afdeling ten aanzien van het aandachtsgebied.
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• Kennis van voorschriften met betrekking tot veiligheid voor patiënt en medewerker.
• Kennis van wetten regelgeving die van toepassing is op het aandachtsgebied.
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