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Uit het reisdagboek van … een verpleegkundige 

Het is zondagnamiddag. Ik zit samen met mijn collega-verpleegkundige in de verpleegpost de me-

dicatie te sorteren van de gasten die net zijn aangekomen. Straks bij het avondeten zullen we deze 

medicatie verdelen onder de gasten.  

Twee weken geleden kregen we reeds het weekoverzicht, met daarbij alle medische informatie over 

de gasten. Zo konden we vooraf al een zorgvoorbereiding maken, waarbij we elke gast aan enkele 

vrijwilligers koppelden.  

Samen met de andere Verpleegkundigen, de Vakantieverantwoordelijke en Vakantie-assistent zijn 

we gisterenavond al aangekomen in het hotel. De andere vrijwilligers kwamen vandaag, zondagoch-

tend, toe. Dit gaf ons tijd om de verpleegpost in orde te maken en de dossiers van de gasten nog 

eens goed door te nemen. 

Tijdens de briefing deze morgen leerden we onze medevrijwilligers kennen. Het is een leuke groep 

die bestaat uit een 25-tal vrijwilligers, waaronder een 6-tal stagiairs. De Vakantieverantwoordelijke 

heeft mij gevraagd om de stagiairs goed op te volgen en hen te begeleiden tijdens de rest van de 

week. Op het einde van de vakantie moet ik hen tenslotte kort evalueren. Ik heb hen dus nog even 

bij elkaar geroepen om enkele afspraken te maken. Deze week komt hun stagebegeleider trouwens 

nog even langs.  

Na de briefing door de Vakantieverantwoordelijke hadden we dan het grote zorgoverleg, waarin ik 

samen met de andere verpleegkundige alle gasten overliep, en de nodige uitleg gaf aan de zorgvrij-

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

hebben er zin in. Voor de lunch was er ook nog even tijd voor een tilliftinstructie. Met enkele ervaren 

vrijwilligers demonstreren we de werking van de beschikbare tilliften aan de zorgvrijwilligers. Op 

deze manier zijn ze er mee vertrouwd als ze de gasten helpen en vermijden ze het tillen van de 

zware lasten. 

Dankzij onze voorbereidingen verliep de aankomst van de gasten deze namiddag rustig en gestruc-

tureerd. Sommige gasten en vrijwilligers kennen elkaar al van een eerdere vakantie en dat zorgt 

voor spontane en mooie reacties tijdens het weerzien. 

Het organiseren van het medicatiebeheer vraagt heel wat tijd. Tegen het avondeten moeten we zor-

gen dat we klaar zijn voor de medicatiebedeling. Maar ook na de maaltijd zullen we misschien nog 

even tijd nodig hebben om alles te sorteren en klaar te leggen voor de rest van de week. Wanneer 

nodig zal ik ook instaan voor de verpleegkundige handelingen van de gasten deze avond. 

Na het avondprogramma zullen we een overdracht geven aan de nachtdienst. Het is immers belang-

rijk dat ook zij goed op de hoogte zijn. Normaal komt vanavond ook de externe 

thuisverplegingsdienst, die ons deze week een handje komt toesteken, even langs. Dan spreken we 

af hoe de samenwerking deze week zal verlopen.  

Morgen mag ik, tijdens het overleg ’s morgens, zeker niet vergeten te checken of de zorgzwaarte 

wel in balans is voor de zorgvrijwilligers. Anders zal ik de zorgverdeling toch nog een beetje moeten 

aanpassen. De rest van de week zal ik de gasten, vrijwilligers en stagiairs goed opvolgen en bijsturen 

waar nodig. Ik kijk ook alvast uit naar het feestje op donderdagavond! 
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Functieomschrijving 

Als hoofdverpleegkundige heb je de leiding over de zorgvrijwilligers tijdens een Aangepaste Vakantie, 

een vakantie voor mensen die omwille van hun beperking, ziekte of ouderdom moeilijk op vakantie 

kunnen. Je bent verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan de gasten en overlegt daar-

voor regelmatig met de aanwezige vrijwilligers. Je volgt de medische dossiers op en je staat in voor 

de verpleegkundige handelingen, medicatieverdeling, en de verzorging van de gasten.  

Heb je liever geen leidinggevende taken? Kies dan voor de functie van verpleegkundige. 

 

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. 

+ Je neemt initiatief. 

 


