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Uit het reisdagboek van … een nachtverpleegkundige 

 

Het is zondagnamiddag. Ik verwelkom samen met de andere zorgvrijwilligers de gasten, die net zijn 

aangekomen. Samen eten we een heerlijke wafel in het hotelrestaurant. 

Als verpleegkundigen kregen we een tweetal weken geleden reeds het weekoverzicht van deze va-

kantieweek, met daarbij alle verpleegkundige en medische informatie over de gasten. Eerder deze 

week maakten de verpleegkundigen die in de dag staan de zorgvoorbereiding.  

Ik ben samen met de andere Verpleegkundigen, de Vakantieverantwoordelijke en Vakantie-assistent 

gisterenavond al toegekomen in het hotel om de vakantieweek voor te bereiden. Dit gaf ons tijd om 

de verpleegpost in orde te maken en de dossiers van de gasten nog eens goed door te nemen.  

Vanmorgen leerden we onze medevrijwilligers kennen. Het is een leuke groep die bestaat uit een 

25-tal vrijwilligers, waaronder een 6-tal stagiairs. 

In de voormiddag kregen we een briefing van de Vakantieverantwoordelijke en hadden we een 

zorgoverleg, waarin de verpleegkundigen alle gasten overliepen en de nodige uitleg gaven aan de 

zorgvrijwilligers. Iedereen was super enthousiast, en er hing een uitstekende sfeer. De vrijwilligers 

hebben er echt zin in! 

Voor de lunch was nog er tijd voor een tilliftinstructie door de verpleegkundigen. Door de tilliften 

goed te gebruiken kunnend de vrijwilligers zichzelf beschermen. Een echte rondleiding in het Zorg-

hotel volgde na de lunch, net zoals uitleg over rolstoeltechnieken.  

Dankzij de voorbereidingen van de Vakantieverantwoordelijke verloopt de aankomst van de gasten 

rustig en gestructureerd. Sommige gasten en vrijwilligers kennen elkaar al van een eerdere vakantie 

en dat zorgt voor spontane en mooie reacties tijdens het weerzien. 

Over een uurtje krijgen we een heerlijk diner! Daarna zullen de andere verpleegkundigen mij een 

overdracht geven. Het is immers belangrijk dat ik goed op de hoogte ben van de voorgeschreven 

medische en verpleegkundige zorgen die ik ’s nachts samen met de zorgmedewerker nacht zal toe-

dienen. 

’s Nachts ben ik, samen met de zorgmedewerker nacht, verantwoordelijk voor een goede medische 

en verpleegkundige verzorging van de gasten, inclusief de medicatie. Ik doe de rondes, en reageer 

op het oproepsysteem.  

Iedere ochtend zullen we een kort zorgoverleg houden, waarbij ik aan de verpleegkundigen de 

overdracht geef over het verloop van de nacht. Daarna kruip ik mijn bed in om de volgende nacht 

weer fit te zijn om de gasten te verzorgen. 
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Functieomschrijving 

In deze functie heb je de leiding over de zorgmedewerkers nacht. Je bent verantwoordelijk voor een 

optimale dienstverlening en een efficiënte overdracht van de gasten. Tijdens de nacht sta je in voor 

de medische en verpleegkundige handelingen, inclusief de medicatie. Je overlegt regelmatig met 

collega-vrijwilligers.  

Eisen: 

+ Je bent een gediplomeerd verpleegkundige. 

+ Je bent bevoegd voor en bekwaam in verpleegkundige handelingen. 

+ Je hebt recente en relevante werkervaring in de zorg. 

Competenties: 

+ Je kan leidinggeven aan een groep. 

+ Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden. 

 


