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Mogelijk profi el verpleegkundige Nazorgpoli IC 
Denk bij het profi el voor een verpleegkundige voor de nazorgpoli in ieder geval aan 
de items in de blauw gedrukte items. 
Voor de invulling is de tekst die daaronder staat een leidraad die aangepast kan 
worden naar de situati e in jouw ziekenhuis. 

Naam functie:
Verpleegkundige Nazorg IC

Doel van de functie:
Het in kaart brengen en bespreken van de ervaren klachten op het fysieke-, 
psychosociale- en domein na een intensive care opname. Zowel bij pati ënt als bij 
zijn/haar mantelzorger. 
In samenspraak met pati ënt en/of mantelzorger wordt er een vervolgtraject ingezet.  
Wat hierbij de mogelijkheden zijn om iemand verder te helpen is erg afh ankelijk van 
de eventuele samenwerking met bijvoorbeeld een Reva- of Psychosociale dienst 
in jouw ziekenhuis. Terugverwijzen naar de huisarts is in overleg met de pati ënt 
natuurlijk alti jd een opti e.

Positie van de Verpleegkundige Nazorgpoli  IC in de organisatie
Ontvangt leiding van de teamleider van de intensive care. Er is sprake van het 
ontvangen van richtlijnen en/of aanwijzingen van een (verpleegkundig/ medisch) 
specialist. 

Taken:
•  Screeningslijsten beoordelen op verhoogde score.-> pati ënt bellen en includeren 

voor nazorggesprek, op de polikliniek of telefonisch.
• Consult Pati ënt en mantelzorger Nazorgpoli IC (evt samen met intensivist).
• Telefonische consulten.
• Brieven opstellen naar huisarts.
• Educati e pati ënt en mantelzorger.
•  Is verantwoordelijk voor educati e en deskundigheidsbevordering van de 

verpleegkundigen volgt actuele ontwikkelingen in nazorgtrajecten bv in andere 
ziekenhuizen, neemt deel aan werkgroepen/symposia om het geheel naar een 
hoger niveau te brengen (netwerken).

• Ontwikkelen of inzett en van nieuwe technieken, bv beeldbellen, apps.
• Het aanpassen/opti maliseren van het zorgpad is een conti nu proces.
• Het organiseren/bijwonen van vergaderingen.
•  Initi eert, coördineert en/of parti cipeert in en levert een bijdrage aan 

(wetenschappelijk) medisch-en verpleegkundig onderzoek. 



Bevoegdheden / verantwoordelijkheden
•  Mede verantwoordelijk voor het gehele nazorgproces betreff ende de omschreven 

pati ëntengroep en de mantelzorgers. 
•  Bevoegd om medische dossier in te zien, zonder dat er een directe behandelrelati e is met 

pati ent i.v.m. discipline oversti jgend werken

Functie eisen: 
Opleiding/ ervaring:
• Afgeronde IC/HC verpleegkundige opleiding, BIG geregistreerd.
• Minimaal 2 jaar werkervaring als gediplomeerd verpleegkundige.
•  Affi  niteit met het PostIntensive Care Syndroom (PICS) bij de voormalig IC-pati ënten en 

PICS voor familie (PICS-F).

Kwaliteiten 
• Proacti eve werkhouding 
•  Analyti sch en probleemoplossend vermogen
• Goede communicator 
• Empathisch vermogen
• Emoti onele stabiliteit 
• Oog voor detail 
• Respect 
• Refl ecteren op eigen handelen
• Bekend met protocollen/richtlijnen
• Affi  niteit met onderzoeksmethodiek, evidence based practi ce


