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Activiteitenlijst  
 

1 Klinisch toezicht (monitoring) 
1.1 Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus, 

zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak 

1.2 Het omschrijven van verpleegproblemen 

1.3 Het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van 
de voorgeschreven behandeling 

 

2 Informeren en ondersteunen 
2.1 Het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie 

2.2 Het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, 
waardoor de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de 
gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt 

2.3 De handelingen van palliatieve zorg te verrichten 

2.4 Het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het 
rouwproces 

 
3 Zorg voor de uitscheiding 
3.1 Zorgen met betrekking tot de urinaire uitscheiding 

3.2 Uitvoeren blaassondage 

3.3 Zorgen met betrekking tot de fecale uitscheiding 

3.4 Toediening lavement en/of manueel verwijderen van fecalomen en/of plaatsen 
van een rectale sonde/canule 

 

4 Zorg bij de mobiliteit 
4.1 De installatie en/of het verplaatsen van een patiënt binnen de afdeling of kamer 

 

5 Zorg bij de voeding 
5.1 Zorgen bij de voeding per os 

5.2 Zorgen met betrekking tot de toediening van enterale voeding via een sonde 

5.3 Zorgen met betrekking tot de opvolging van de totale parenterale nutritie (TPN) 
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6 Bevorderen van lichamelijk comfort 
6.1 Symptoommanagement: pijn 

6.2 Symptoommanagement: nausea 

6.3 Symptoommanagement: sedatie 
 

7 Ondersteunen van persoonlijke zorg 
7.1 Hygiënische zorgen 

7.2 Hulp bij dagkledij 

7.3 Bijzondere mondzorg 

 
8 Zorg voor de elektrolytenbalans en het zuur-base evenwicht 
8.1 Opvolging van de voedings- of vochtbalans 

8.2 Zorgen met betrekking tot de opvolging van een evacuerende sonde 

8.3 Glycemiebeleid 

8.4 Beleid van het zuur-base evenwicht en/of de ionen en/of het hemoglobine en/of 
de stolling 

8.5 Zorgen met betrekking tot therapeutische bloedzuiverende technieken 
 

9 Zorg bij geneesmiddelengebruik 
9.1 Toediening van geneesmiddelen via IM/SC/ID weg 

9.2 Toediening van geneesmiddelen via IV weg 

9.3 Toediening van geneesmiddelen via inhalatie 

9.4 Toediening van geneesmiddelen via vaginale/anale weg 
 

10 Neurologische zorg 
10.1 Opvolging van de neurologische functie 

10.2 Opvolging van de intracraniële druk of drainage 
 

11 Zorg voor de ademhaling 
11.1 Aspiratie van de luchtwegen 

11.2 Verbeteren van de ademhaling: ondersteunende middelen 

11.3 Verbeteren van de ventilatie: kunstmatige ventilatie 
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12 Huid- en wondverzorging 
12.1 Opvolging van een wonde en/of zones met huidlaesies en/of een verband en/of 

gebruikt materiaal zonder uitgevoerde zorgen 

12.2 Verzorging van wonden met suturen en/of insteekpunten met materiaal 
aanwezig 

12.3 Eenvoudige verzorging van een open wonde 

12.4 Complexe verzorging van een open wonde  

12.5 Verzorging van huidlaesies 
 

13 Temperatuurregeling  
13.1 Beleid van de thermoregulatie 

 

14 Zorg voor de weefseldoorbloeding 
14.1 Toediening van bloed en bloedcomponenten 

14.2 Zorgen en/of opvolging van een gebruikte toegangspoort 

14.3 Veneuze bloedafname 

14.4 Arteriële bloedafname 

14.5 Capillaire bloedafname 

14.6 Opvolging van elektrische cardiocirculatoire ondersteuning 

14.7 Opvolging van mechanische cardiocirculatoire en/of respiratoire ondersteuning 

 
15 Cognitieve therapie 
15.1 Zorgen aan de patiënt met een cognitief verminderd functioneren 

 

16 Bevorderen van de communicatie 
16.1 Bevorderen van de communicatie 

 

17 Ondersteunen bij probleemhantering 
17.1 Zorgen met betrekking tot een emotionele crisis 

 

18 Patiëntenvoorlichting 
18.1 Specifieke gestructureerde educatie 

18.2 Educatie met betrekking tot een heelkundige ingreep of onderzoek 
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19 Risicobestrijding 
19.1 Decubituspreventie: gebruik van dynamische antidecubitusmaterialen 

19.2 Decubituspreventie: wisselhouding 

19.3 Opvolging van de biologische vitale parameters: discontinue monitoring 

19.4 Opvolging van de biologische vitale parameters: continue monitoring 

19.5 Staalafname van weefsel of organisch materiaal 

19.6 Isolatiemaatregelen: bijkomende voorzorgsmaatregelen 

19.7 Zorgen met betrekking tot desoriëntatie: beschermingsmaatregelen 

 
20 Zorg rondom geboorte 
20.1 Zorgen met betrekking tot de relaxatie ter voorbereiding van de bevalling 

20.2 Zorgen ante-partum 

20.3 Bevalling uitgevoerd door een vroedvrouw 

20.4 Zorgen post-partum 

20.5 Kangoeroezorg 

 
21 Beheer van zorgvoorzieningen en informatiebeheer 
21.1 Evaluatie functioneel, mentaal, psychosociaal 

21.2 Ondersteuning bij niet delegeerbare invasieve medische handelingen 

21.3 Multidisciplinair overleg (intra muros) 

21.4 Overleg met andere instellingen (extra muros) 
 

22 Vorming  
22.1 Lezen van vakliteratuur (boeken, tijdschriften, methodes, handleidingen...)  

22.2 Deelname studie, scholing, workshops of beurs in kader van het werk (incl. taken 
in kader van opleiding) 
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23 Andere werkactiviteiten 
23.1 Deelnemen aan officiële inspraakorganen en vakbondswerking 

23.2 Overleg i.v.m. stages, duaal leren, werkplekleren …  

23.3 Voorbereiden, verwerken, opvolgen van vergaderingen én overleg (opzoekwerk, 
lezen van documenten, verslag maken …) 

23.4 Pauze of wachten op het werk  

23.5 (Nieuwe) collega’s/stagiaires begeleiden, helpen, coachen 

23.6 Receptie, personeelsfeesten, teambuildingsactiviteiten 

23.7 Telefoneren 

23.8 Patiënten oproepen beantwoorden 

23.9 Overige werkactiviteiten (bv. karweitjes en klussen opknappen, …) 
 

24  Betaald werk buiten de hoofdactiviteit 
 

25  Verplaatsingen 
25.1 Verplaatsingen van/naar het werk 

25.2 Verplaatsingen tussen twee werkplekken of vestigingen 

25.3 Verplaatsingen voor (of tijdens) het werk 

25.4 Niet-werkgerelateerde verplaatsingen (huishouden, kinderen, vrije tijd, … ) 
 

26  Persoonlijke verzorging, slapen, eten en drinken  
26.1 Eten, lunch, drinken (ook op het werk) 

26.2 Persoonlijke verzorging, wassen, opstaan  

26.3 Slapen, rusten 

26.4 Ziek in bed 

26.5 Bezoek aan zorgverlener (dokter, tandarts, ...) 
 

27  Huishoudelijke taken, kinderzorg (privé) 
27.1 Administratie, financiën, organiseren, dienstbezoek (privé) 

27.2 Huishoudelijke taken, klussen, winkelen (privé) 

27.3 Kinderzorg en activiteiten met kinderen (privé) 
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28  Cultuur, vrije tijd, sociale participatie, media (privé) 
28.1 Hobby, sport en spel, cultuur, uitstapje, … (privé) 

28.2 Praten, telefoneren, e-mail, SMS (privé) 

28.3 Verenigingsleven, vrijwilligerswerk, onbetaalde hulp aan familie/kennis (privé) 

28.4 Internet: informatie opzoeken, surfen (privé) 

28.5 Muziek, radio, lezen van boek/krant/tijdschrift (privé) 

28.6 TV, DVD, Netflix (privé) 
 

29 Overige tijdsbesteding (privé) 
29.1 Overige tijdsbesteding buiten het werk (privé) 

29.2 Relaxen, nietsdoen, mediteren (privé) 

29.3 Tijdsbesteding bijhouden, dagboekje invullen (privé) 


