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Het Plattelandshoés 
Heb jij talent voor de zorg en hart voor de mensen 
waarmee je werkt? En beschik je over een diploma 
Verzorgende IG of Verpleegkundige? Kom dan eens 
praten over de mogelijkheden in de thuiszorg bij Proteion. 
Zoals de functies in de regio Peel en Maas. We bieden je 
een vast dienstverband in een leuk team, bij een 
ambitieuze organisatie.  

Wij zoeken meerdere 

Verpleegkundige 
Plattelandshoés 

Het Plattelandshoés 

Onze samenwerkingspartner Stichting Plattelandshoés in Peel en Maas/Leudal biedt PRO-Zorg: Palliatieve, Respijt- en 
Overbruggingszorg. Hiermee wordt bedoeld kortdurende opvang buitenshuis met geïntegreerde medische, 
verpleegkundige, verzorgende, psychosociale, spirituele en/of pastorale ondersteuning en begeleiding verleend door 
professionele hulpverleners en/of vrijwilligers aan de gasten en diens naasten in daartoe specifiek ingerichte 
appartementen.  
 
Binnen het Plattelandshoés zijn medewerkers van Proteion verantwoordelijk voor het uitvoeren en verlenen van 
geïntegreerde Pro-zorg passend binnen de opgestelde uitgangspunten en voor de continue bezetting door 
verpleegkundigen, 24 uur per dag. 

Wij zoeken meerdere 

Verpleegkundige Plattelandshoés 

Voor gemiddeld 20 tot 24 uur per week.  

Het Plattelandshoés gaat in de gemeenten Peel en Maas en Leudal een mogelijkheid realiseren waar aan mensen in de 
laatste fase van hun leven, binnen een kleinschalige setting, als gasten in huiselijke sfeer, palliatieve zorg wordt 
geboden, die goed aansluit bij hun behoefte(n). Deze specifieke vorm van palliatieve zorg wordt daarnaast 
gecombineerd met respijt- en overbruggingszorg. Als verpleegkundige in het Plattelandshoés ben je als teamplayer 
samen met het team professionals en vrijwilligers mede verantwoordelijk voor het verlenen van deze 24 uurs zorg. 

Je werkzaamheden: 

http://www.proteion.nl/
http://www.proteion.nl/


 Streeft als verpleegkundige binnen het Plattelandshoes om de juiste sfeer en beleving te realiseren die passen 
bij de zorgvraag van de gasten. 

 Verzorgt de intake van de gasten en zijn naasten bij opname in het Plattelandshoés en begeleidt de gasten 
vanuit de thuissituatie of anderszins naar het Plattelandshoés, stelt de verpleegkundige diagnose en stemt 
daartoe af met professionals in de eerste lijn. 

 Verleent op basis van de indicatie en op de specifieke situatie van de gast toegesneden verpleegkundige 
palliatieve, overbrugging of respijtzorg, controleert lichaamsfuncties en verricht zo nodig de handelingen;  

 Zorgt voor gedurige evaluatie van de verleende (verpleegkundige) zorg en stemt deze af met de professionals 
in de eerste lijn en met de overige zorgverleners. 

 Assisteert waar nodig bij de lichamelijke verzorging van de gast, bij het gebruik van lichaam 
ondersteunende hulpmiddelen, bij eten en drinken, bij beweging of houdingsverandering; 

 Geeft aan de gast en diens naasten op de situatie van de gast toegesneden voorlichting in het kader van 
behandeling en begeleiding; treedt als zodanig op als tussenpersoon voor de behandelaar(s); 

 Coördineert de zorg- en dienstverlening aan de gast en stemt deze waar nodig af;  

 Consulteert deskundigen/ behandelaars en begeleidt artsenbezoeken;  

 Levert ondersteuning, coaching en begeleiding aan de naasten, vrijwilligers en overige mantelzorg. 

 Bent goed op de hoogte van de palliatieve zorg en volgt ontwikkelingen daarin op de voet. Tevens ben je in 
staat verbeteringen daarin op te pakken en te ontwikkelen. 

 Waaraan moet je voldoen:  

 Beschikt minimaal over het diploma Verpleegkundige, niveau 4, aangevuld met ervaring op het gebied van 
verpleging, verzorging en begeleiding, in het bijzonder in de palliatieve en respijtzorg en het werken met 
terminale gasten; 

 beschikt over analytisch vermogen om diverse afwijkingen te signaleren; 

 beschikt over goede sociale vaardigheden; 

 beschikt over kennis en vaardigheden betreffende verplaatsingstechnieken en het gebruik van hulpmiddelen; 

 kan zowel zelfstandig als ook in teamverband werken; 

 beschikt over geduld, tact, hulpvaardigheid en oplettendheid; 

 beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

 is flexibel en bereid om 24 uur diensten te werken; 

 beschikt over een rijbewijs en ben je BIG geregistreerd. 

Verder ben je in staat om de visie en uitgangspunten van het Plattelandshoés naar gasten, professionals en vrijwilligers 
uit te dragen en daarnaar te handelen. Je bent op de hoogte van relevante wetgeving en ontwikkelingen op het gebied 
van de kortdurende zorg en weet je deze binnen het team en de vrijwilligers van de Stichting op de juiste wijze toe te 
passen. Je kunt tactvol handelen ten aanzien van gasten en familie, medewerkers en samenwerkingspartners en 
verwijzers. Dit betekent dat je kennis van en inzicht in de sociale kaart hebt en weet je hoe je systemen hierbinnen in 
beweging kunnen brengen ten behoeve van de gasten. 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden je een functie die jouw professionele ontwikkeling versterkt. Een functie met veel in- en externe contacten. 
Binnen een zelforganiserend team krijg je de ruimte om goede zorg te leveren aan onze gasten. Om dit te realiseren 
bieden wij je technologische en organisatorische ondersteuning. Indien wij jouw interesse hebben gewekt gaan wij graag 
met je in gesprek. 

Wij willen je ook graag een salarisindicatie geven: de functie van verpleegkundige Plattelandshoés is ingeschaald in 
FWG 45 met een maximum van € 2.983,18 bij een dienstverband van 36 uur per week. 

Meer informatie 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de functie van verpleegkundige Plattelandshoés? Dan kun je voor 
inhoudelijke vragen contact opnemen met de manager Thuiszorg Angelique Camps via 06 52669048. Voor vragen over 
de werving- en selectieprocedure kun je contact opnemen met de HR adviseur Wil Erdkamp, via 06-13 82 50 60. 

Je sollicitatie dient vóór maandag 28 november in ons bezit te zijn. De selectiegesprekken staan gepland in week 48. 

  



Afdrukken 

Tip een vriend(in)  Solliciteren  
Pagina afsluiten 
© Het Plattelandshoés 

 

javascript:document.open_print.submit();
javascript:sendEmailToFriend();
https://proteion.easycruit.com/vacancy/application/1742277/137593?iso=nl
javascript:closeWindow();

