Gezondheidszorg Competenties en Profielen

Aandacht en begrip tonen
Aansturen
Analyseren
Bedrijfsmatig handelen
Begeleiden
Beslissen en activiteiten initiëren
Creëren en innoveren
Ethisch en integer handelen
Formuleren en rapporteren
Gedrevenheid en ambitie tonen
Instructies en procedures
opvolgen
Kwaliteit leveren
Leren
Materialen en middelen inzetten
Met druk en tegenslag omgaan
Omgaan met verandering en
aanpassen
Ondernemend en commercieel
handelen
Onderzoeken
Op de behoeften en
verwachtingen van de klant
richten
Overtuigen en beïnvloeden
Plannen en organiseren
Presenteren
Relaties bouwen en netwerken
Samenwerken en overleggen
Vakdeskundigheid toepassen
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Tandtechnicus

Verzorgende

Verpleegkundige

Psycholoog

Oogdeskundige (opticien,
optometrist, contactlensspecialist)

Helpende

Laborant (dignostisch en
therapeutisch)

Audioloog (audicien)

Assistent (tandarts, apotheek,
fysiotherapie)

Arts

Arbeid- en ergotherapeut

Apotheker

Reviews kent de volgende competenties en competentieprofielen voor de sector Gezondheidszorg.

Vaktechnische vaardigheden Apotheker:
• samenstellen geneesmiddelen
• controleren geneesmiddelen
• adviseren over het bereiden van bijzondere geneesmiddelen
• bijhouden uitgebreide documentatie van alle geneesmiddelen
• ontwikkelen kwaliteitssysteem voor geneesmiddelen
• opstellen distributie voor geneesmiddelen
• inkopen geneesmiddelen en stoffen, farmaceutische artikelen
• informeren/verwijzen patiënten
• onderzoek verrichten naar nieuwe geneesmiddelen,geneeskunde
• schrijven artikelen
Vaktechnische vaardigheden Arbeids- en ergotherapeut:
• opstellen behandel/begeleidingsplan
• vaststellen therapeutische diagnose
• begeleiden (fysiek) therapeutisch, agogisch/maatschappelijk
• behandelen ergotherapeutisch, arbeidstherapeutisch
• bijhouden dossiers
• voorlichten bedrijven
• onderzoek verrichten veiligheid arbeid
• adviseren sociale wet- en regelgeving
• ontwikkelen en organiseren (nieuwe) activiteiten
Vaktechnische vaardigheden Arts:
• vaststellen diagnose en opstellen behandelplan
• behandelen patiënten
• informeren en adviseren patiënten
• observeren patiënten
• bijhouden medische dossiers
• overleggen met colleae, hulpverleners
• adviseren
• verrichten onderzoek
• rapporteren onderzoeksresultaten
• lezen vakliteratuur en bezoeken congressen, studiedagen
Vaktechnische vaardigheden Tandartsassistent/Apothekersassistent/Fysiotherapieassistent:
• assisteren tandarts / (huis)arts / geneeskundig
• informeren/verwijzen patiënten
• voorlichten en adviseren
• bestellen/inkopen artikelen
• voeren patiëntenadministratie
• schoonmaken/steriliseren apparatuur/instrumenten
• verrichten baliewerk
• verkopen farmaceutische artikelen
• afhandelen van recepten
• bereiden van geneesmiddelen
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Vaktechnische vaardigheden Audioloog:
• adviseren producten, gebruik apparatuur
• verkopen medische artikelen, hoortoestellen
• vaststellen audiologische diagnose
• uitvoeren audiologisch onderzoek
• uitvoeren audiologisch-technische revalidatie
• aanmeten hoortoestel, uitvoeren gehoormeting
• schoonmaken medische apparatuur/instrumenten
• inkopen grondstoffen/halffabrikaten
• Instrument maken/precisie
• geneeskundig assisteren: technisch
Vaktechnische vaardigheden Laborant:
• verrichten onderzoek
• verrichten metingen
• begeleiden en bewaken patiënten tijdens het onderzoek
• analyseren gegevens
• rapporteren testresultaten
• bedienen apparatuur
• controleren apparatuur en materialen
• schoonmaken medische apparatuur/instrumenten
• geneeskundig assisteren
• verlenen psychische ondersteuning
• bestralen patiënten, berekenen stralingsdoses
• bereiden en toedienen radioactieve stoffen
• bedienen apparatuur E.E.G.
• bedienen gamma-apparatuur
• bedienen apparatuur röntgen
• bedienen hart-longmachines, aansluiten patiënten op de hart-longmachine
• verrichten medisch nucleair onderzoek
• verrichten echografisch onderzoek
• Verrichten longonderzoek
• onderzoeken functiestoornissen aan de hart- en bloedvaten
Vaktechnische vaardigheden Helpende:
• verzorgen/helpen mensen
• verrichten eenvoudige medische handelingen (bijvoorbeeld verband verschonen)
• ondersteuning bieden bij het wonen en huishouden
• begeleiden bij persoonlijke verzorging, huishoudelijk werk en recreatieve activiteiten
• bereiden maaltijden, rondbrengen maaltijden
• schoonmaken huishoudelijk/kantoor
• bijhouden wat dieetpatiënten eten en drinken
• overleggen met diëtisten
• assisteren in de keuken van zorginstelling
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Vaktechnische vaardigheden Oogdeskundige:
• adviseren klanten over visuele hulpmiddelen
• verrichten oog-onderzoek, meten prestaties van ogen
• bedienen apparatuur oogmeting
• aanmeten optische hulpmiddelen, contactlenzen
• verkopen brillen/lenzen
• bewerken, assembleren en repareren brillen
• instrument maken/precisie
• bestellen/inkopen artikelen
• opstellen therapeutisch behandelplan
• vaststellen therapeutische diagnose
• begeleiden/verzorgen zelfstandige spreekuren
• agogisch begeleiden patiënten
• behandelen orthoptisch
• verrichten oogheelkundige onderzoeken
• geneeskundig assisteren: technisch
• opsporen oogafwijkingen
• assisteren oogarts bij kleine ingrepen en laserbehandelingen
Vaktechnische vaardigheden Psycholoog:
• agogisch begeleiden/behandelen patiënten
• behandelen klinische psychologie
• begeleiden en behandelen mensen met psychische stoornissen en psychische problemen
• behandelen mensen met emotionele of sociale problemen
• behandelen cliënten in een kortlopende therapie (vijf tot tien gesprekken)
• analyseren psychische stoornissen en psychische problemen
• vaststellen psychologische diagnose, geneeskundig diagnose
• opstellen psychologisch behandelplan, schrijven rapporten
• verzorgen eerste opvang van cliënten met psychische problemen
• adviseren familie en andere belanghebbenden
Vaktechnische vaardigheden Verpleegkundige:
• verplegen, behandelen patiënt
• observeren patiënt en registeren
• informeren en adviseren patiënt
• bedienen apparatuur
• schoonmaken, steriliseren apparatuur/instrumenten
• assisteren arts
• toedienen medicijnen
• voorlichting geven
• verzorgen voorraadbeheer
• voorbereiden operatie
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Vaktechnische vaardigheden Verzorgende:
Verzorgende
• verplegen/verzorgen/helpen mensen
• verlenen lichamelijke zorg
• toedienen medicijnen
• assisteren arts
• agogisch begeleiden verstandelijk gehandicapten
• opstellen zorgplan
• aanleggen
leggen verband/gips/spalken
• voeren patiëntenadministratie
Vaktechnische vaardigheden Ta
andtechnicus:
• adviseren producten
• gereedschapmaken/fijnbankwerken/instrumentmaken
• plastisch vormgeven
• inkopen/verkopen
• buigen/kanten/zetten

Toelichting iconen:
Essentieel
Belangrijk
Optioneel
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