
 

 

Visie op verpleegkundige zorg Gelre ziekenhuizen 

Als verpleegkundigen  werkzaam binnen  Gelre ziekenhuizen verlenen wij optimale zorg  aan de 

patiënt. De verpleegkundige werkt vanuit de visie van Machteld Huber,  wat betekent 

dat  gezondheid gezien wordt als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in 

het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.  Belangrijke taak van de 

verpleegkundige is het geven van goede voorlichting over behandeling en het ondersteunen van de 

patiënt zodat hij/zij in staat is de juiste keuzes te maken.  De patiëntbetrokkenheid  gedurende 

onderzoek en behandeling zal gezien de maatschappelijke ontwikkelingen steeds groter worden. 

Goede voorlichting over behandeling en het ondersteunen van de patiënt in het maken van keuzes is 

een belangrijke taak van de verpleegkundige. De verpleegkundige heeft de regie over het zorgproces 

intramuraal en werkt nauw samen in het multidisciplinaire team. In het licht van de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen zal deze regie en samenwerking zich steeds meer richting de keten 

en extramuraal gaan uitstrekken.   

Als  verpleegkundige beschik je over de expertise om binnen een continu veranderende context  de 

gevolgen van lichamelijke en psychische aandoeningen te observeren, analyseren en hier de juiste 

interventies op in te zetten.  Dit alles met als doel om het huidig en/of  toekomstig functioneren van 

patiënt  te behouden of verbeteren.  In de situaties waarin dat niet meer mogelijk is, zorgt de 

verpleegkundige voor die (na)zorg die nodig is om de patiënt in de palliatieve fase op de juiste wijze 

te ondersteunen.  

Om optimale zorgverlening bij toename van complexiteit te kunnen borgen is het van groot belang 

dat de verpleegkundige zich voortdurend blijft ontwikkelen. Werken aan betere zorg kan alleen 

gewaarborgd worden wanneer ontwikkelingen op het vakgebied bijgehouden worden, maar ook 

door samenwerking en het delen van kennis hierin. Dit alles wordt ondersteund door open te staan 

voor veranderingen, kritisch te zijn en te handelen op basis van evidence based practice.  Het 

optimaliseren van de zorg en opdoen van kennis en kunde door de verpleegkundige is een continu 

proces waar hij/zij als professional zelf verantwoordelijk voor is, hierbij wordt hij/zij ondersteund 

door Gelre ziekenhuizen.  
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