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Functieprofiel Vaattoegangverpleegkundige 
 
 
 
1. Algemene informatie 
Naam van de functie: Vaattoegangverpleegkundige  
 
 
2. Plaats in de organisatie 
De vaattoegangverpleegkundige ontvangt  leiding van de operationeel leidinggevende en legt 
verantwoording af aan deze functionaris. 
Met het multidisciplinair team heeft de vaattoegangverpleegkundige een nauwe 
samenwerkingsrelatie welke vakinhoudelijk gericht is en leidt tot optimale zorg m.b.t. de 
toegang tot de bloedbaan. 
 
 
3. Doel van de functie 
Het coördineren en realiseren van verpleegkundige vaattoegangzorg, afdelingsbreed en 
afdelingsoverstijgend, op geleide van kwaliteitsstandaarden waardoor de kwaliteit van de 
dialysebehandeling toeneemt en naar verwachting de kwaliteit van leven van dialysepatiënten. 
 
 
4. De resultaatgebieden 
• Ontwikkelen van een visie op zorg rond vaattoegang. 
• Opstellen, bewaken, implementeren en evalueren van afspraken en resultaten die tot doel 

hebben de kwaliteit van de zorg rondom de toegang tot de bloedbaan te verbeteren 
• Continuïteit en uniformiteit van het beleid om zo een goede kwaliteit van de zorg rondom 

de toegang tot de bloedbaan te waarborgen. 
• Zorgdragen voor het verzamelen van gegevens m.b.t. vaattoegang door middel van een 

data informatiesysteem. 
• Zorgen dat het multidisciplinair team effectief en efficiënt met elkaar samenwerkt om zo 

de gemaakte afspraken te bereiken 
• Collega�s adviseren en zonodig instrueren (vaardigheidsonderwijs) om de benodigde 

vaardigheden/competenties te verkrijgen 
• Nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen bekijken, beoordelen en zo nodig 

implementeren naar de praktijk.  
• Contacten leggen met beroepsorganisaties en vakorganisaties om zo op de hoogte te 

blijven van de trends en ontwikkelingen. Tevens deze nieuwe ontwikkelingen 
terugkoppelen naar de praktijk. 
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5. Kernactiviteiten 
5.1 Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid dat tot doel heeft de zorg rondom de        

toegang tot de bloedbaan binnen de organisatie  te verbeteren 
5.2 Creëren van randvoorwaarden om een optimale zorg te garanderen 
5.3 Het coördineren van werkzaamheden met als doel: continuïteit en uniformiteit van de 

vaattoegangzorg. 
5.4 Het zelfstandig kunnen verrichten en/ of begeleiden van wetenschappelijk onderzoek. 
5.5 Het kunnen bestuderen/interpreteren van literatuur welke er is m.b.t. vaattoegang. 
5.6 Het coachen van collega�s om de vaardigheden en competenties die nodig zijn om het 

vakgebied kwalitatief en professioneel uit te oefenen 
5.7 Draagvlak creëren bij alle betrokkenen 
5.8 Verbindende schakel in multidisciplinair team m.b.t. vaattoegangzorg 
5.9 Het introduceren en implementeren van nieuwe technieken en innovaties 
5.10Het onderhouden van interne/externe contacten met als doel het niveau van de  
       vaattoegangzorg naar een hoger plan te tillen.  
5.11 Het geven van adviezen bij problematiek t.a.v. toegang tot de bloedbaan. 
 
 
5a.Toelichting op de kernactiviteiten 
ad 5.1 Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid:  
De beleidsbepaler zet het beleid uit in het desbetreffende vakgebied, afdeling of organisatie. 
Dit doet hij door te bepalen waar de vaattoegangzorg naar toe wil (=visie), de zorg zich op dit 
moment bevindt en onderscheidt van andere disciplines, welke doelen ze nastreeft (=missie) 
en hoe de zorg betreffende de toegang tot de bloedbaan deze doelen wil bereiken (=strategie). 
 
ad 5.2 Creëren van randvoorwaarden om een optimale zorg te garanderen: 
De gestelde resultaten en doelstellingen moeten behaald worden. Dit betekent dat de 
vaattoegangverpleegkundige de medewerkers moet weten te motiveren. Tevens dient zij 
ervoor te zorgen dat de omgeving zo is ingericht dat er ook resultaten behaald kunnen 
worden. Zij moet hierbij ook zorgen dat er voldoende time- en stressmanagement wordt 
toegepast zodat mensen niet bezwijken onder de hoge resultaatverantwoordelijkheid. 
 
ad 5.3 Het coördineren van werkzaamheden met als doel continuïteit en uniformiteit van de 
           vaattoegangzorg: 
Belangrijke instrumenten hierin zijn protocollen, kwaliteitsstandaarden, indicatoren alsmede 
(patiënten)besprekingen.  
 
ad 5.4  Het zelfstandig kunnen verrichten en/ of begeleiden van wetenschappelijk onderzoek: 
Er dient  een goed informatiesysteem te worden opgezet dat wordt gebruikt om pro-actief de 
gestelde doelen positief te beïnvloeden. Het verzamelen en verwerken  van data behoort 
tevens tot het taakgebied van de vaattoegangverpleegkundige. 
Basiskennis van statistiek is in dit verband ook nodig. 
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ad  5.5  Het kunnen bestuderen/interpreteren van met betrekking tot vaattoegang: 
Onmisbaar bij het doen van onderzoek is het lezen/beoordelen van literatuur , welke er is 
verschenen m.b.t. vaattoegang. Het evidenced based kunnen beoordelen van artikelen zowel 
in het Nederlands en Engels. 
 
ad 5.6 Het coachen van collega�s om de vaardigheden en competenties die nodig zijn om het  
           vakgebied kwalitatief en professioneel uit te oefenen: 
Coachen dient om medewerkers te ontwikkelen in hun competenties die nodig zijn om het 
vakgebied kwalitatief en professioneel uit te oefenen. In deze rol stelt de 
vaattoegangverpleegkundige een competentieprofiel op voor iedere dialyseverpleegkundige. 
 
ad  5.7  Draagvlak creëren bij alle betrokkenen: 
Zorg rond de vaattoegang  kenmerkt zich door multidisciplinaire samenwerking. Dit betekent 
dat juist de vaattoegangverpleegkundige de competenties moet bezitten om alle partijen op 
één lijn te krijgen met als doel de gestelde resultaten doelmatig en efficiënt te behalen. Hierbij 
streeft zij naar een situatie waarbij het team meer is dan de som der delen. Als dit lukt zal dit 
een positief effect hebben op de kwaliteit van de zorg. 
 
ad 5.8 Verbindende schakel in multidisciplinair team m.b.t vaattoegangzorg: 
Hij/zij is de verbindende schakel in de multidisciplinaire aanpak van zorg rondom de toegang 
tot de bloedbaan. De vaattoegangverpleegkundige organiseert en coördineert structureel 
overleg tussen de betrokken disciplines. Daarmee bevordert ze het implementeren van een 
samenhangend beleid op het gebied  rondom de zorg voor de toegang tot de bloedbaan. 
 
ad 5.9 Het introduceren en implementeren van nieuwe technieken en innovaties: 
De zorg rond de vaattoegang  kenmerkt zich onder meer door het feit dat er steeds weer 
nieuwe ontwikkelingen plaats vinden. De kennis en kunde die hier uit voort zouden moeten 
vloeien, kunnen worden verkregen door het deelnemen aan congressen, symposia en het 
bestuderen van vakliteratuur. 
 
ad 5.10  Het onderhouden van interne/externe contacten met als doel het niveau van de  
              vaattoegangzorg naar een hoger plan te tillen: 
De vaattoegangverpleegkundige  dient regelmatig te overleggen met interne en externe 
disciplines. Tijdens dit overleg dient zij flexibel genoeg te zijn en over verschillende 
strategieën te bezitten om haar doelen te bereiken.  Het opbouwen en onderhouden van een 
netwerk is belangrijk voor het opdoen van kennis en kunde. 
 
ad 5.11 Het geven van adviezen bij problematiek t.a.v. toegang tot de bloedbaan: 
De vaattoegangverpleegkundige kan bij problematiek betreffende de toegang tot de bloedbaan 
deskundige adviezen aan collega�s en derden geven. Probleemoplossend vermogen in 
combinatie met deskundigheid is hierbij van belang. 
 
6.Functie eisen 
Kennis: 
Kennis is nodig op HBO niveau aangevuld met een specialistische opleiding. 
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Uitgebreide vakkennis is nodig voor het verrichten, coördineren  en afstemmen van zaken 
rondom de toegang tot de bloedbaan. Ook regelmatig afwijkende situaties moeten vakkundig 
kunnen worden beoordeeld en opgelost.  
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is een eis.    
Hoge eisen worden gesteld aan het geven van deskundig advies betreffende toegang tot de 
bloedbaan aan collega�s en multidisciplinair. 
 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid: 
Het kunnen nemen van ad hoc beslissingen.  
De vaattoegangverpleegkundige initieert en coördineert betreffende de zorg en organisatie 
van de vaattoegang. 
Heeft innovatief vermogen. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid: 
Eisen worden gesteld aan het helder en professioneel  verzorgen van mondelinge en 
schriftelijke rapportages ,overdrachten en presentaties.  
Eisen worden gesteld aan professioneel voeren van gesprekken. 
Hoge eisen worden ook gesteld aan communicatieve en didactische vaardigheden bij het 
instrueren en aansturen van medewerkers m.b.t. de zorg rondom de toegang tot de bloedbaan. 
De vaattoegangverpleegkundige kan presentaties geven, ook in een grote setting, zowel intern 
als extern. 
 
Overig: 
Zorgvuldig kunnen optreden  bij het uitdragen van de visie,missie en  strategie van het 
afdelingsbeleid.  
Hoge eisen worden  gesteld aan het samenwerken in een multidisciplinair team binnen de 
omstandigheden zoals dit voor de zorg rondom de bloedbaan noodzakelijk is. 
Hoge eisen worden gesteld aan geduld en doorzettingsvermogen. 
Hoge eisen worden gesteld aan kennis van organisatie zoals dit voor de zorg van de toegang 
tot de bloedbaan noodzakelijk is. 


