
Het begeleiden, voorlichten, instrueren en adviseren 
van patiënten met diabetes, zodanig dat de patiënt/
cliënt en verwijzer kunnen vertrouwen op een 
deskundig en effectief advies. 

De functie-inhoud:

• Bezoekt of ontvangt patiënten/cliënten (inclusief 
zwangere vrouwen) tijdens spreekuur en verricht 
consulten (intake, jaar en/of herhalingsconsult), 
controleert en/of corrigeert patiëntgegevens en 
rapportages; 
• Voert diverse consulten en bijbehorende controles uit: 
beoordeelt dagcurves, bloeddrukmeting, 
voetenscreening, spuitplekcontrole, bloedafname, vraagt 
relevante testen aan bij het lab (Hb etc.) en 
dient zonodig (subcutaan) insuline toe bij 
patiënt/cliënt;
• Begeleidt patiënten/cliënten en geeft voorlichting, 
instructie en advies onder andere m.b.t. omgang met de 
ziekte, leefgewoontes en mogelijke complicaties, leert de 
patiënt/cliënt om zelf insuline toe te dienen en 
beantwoord vragen; 

• Herkent aanpassings-, verwerkings- en/of andere 
problematiek bij de patiënt/cliënt welke van invloed 
kunnen zijn op de suikerspiegel en maakt deze 
bespreekbaar;
• Beoordeelt de uitkomst van consulten en testen op 
afwijkingen (bijv. hoge tensie, afwijkende 
voetenscreening, hoog Hba1C, etc.) plant zonodig een 
extra consult in, bespreekt afwijkingen en/of 
problemen met de patiënt/cliënt en schakelt zonodig de 
verwijzer en/of familie in; 
• Bepaalt (eventueel in overleg met arts/verwijzer) n.a.v. 
het consult de bloed glucose verlagende 
medicatie of past deze aan en stelt een rapportage op van 
het consult.
• Houdt (telefonisch) spreekuur (regulier en herhaling)
• Draagt patiëntengegevens voor bij 
patiëntenbesprekingen/MDO’s.
• Coördineert de voortgang van de zorg rondom 
de patiënt; 
• Stelt een verpleegkundige behandelplan op en treedt op 
als medebehandelaar van de patiënt;
• Verleent geprotocolleerde medische en 
gespecialiseerde verpleegkundige zorg en beoordeelt op 
basis van medische klachten of doorverwijzing naar een 
specialist noodzakelijk is;
• Ontwikkelt, implementeert en coördineert methoden, 
standaarden en behandel - en zorgprotocollen op het 
gebied van integrale kwaliteit van zorg op de afdeling; 
• Bewaakt zorgprocessen en doet verbetervoorstellen
• Bewaakt de benodigde werkvoorraad en plaatst zonodig 
binnen kaders bestellingen bij de apotheek of de afdeling 
inkoop.
• Coördineert en geeft groepseducatie aan de 
patiëntengroep; 
• Levert een bijdrage aan de kwaliteit van het 
aandachtsgebied, bespreekt gesignaleerde 
knelpunten/ontwikkelingen met betrokkenen, doet 
verbetervoorstellen aan de leidinggevende en houdt 
protocollen actueel (bijvoorbeeld hypo en hyper 
protocol, medicatieprotocol etc).

Functie-eisen
Kennis is vereist op het niveau van een verpleegkundige 
opleiding niveau 4 aangevuld met een opleiding tot 
diabetesverpleegkundige en werkervaring. 
Het beroepsdeelprofiel diabetesverpleegkundige is 
gebaseerd op het Canadese CanMeds model. In de 
medische wereld wordt dit model zo langzamerhand 
beschouwd als de standaard om competenties helder en 
systematisch te definiëren. Naast de basis van het 
CanMeds model is dit beroepsdeelprofiel inhoudelijk 
gestoeld op de landelijk geldende en gehanteerde 
standaarden. Vak ontwikkelingen worden bijgehouden 
door middel van vakliteratuur en bijscholing. 

Wat wij bieden:
De functie(diabetesverpleegkundige)  is ingedeeld in FG 
45 Min 2,527.00 = en Max 3,419.00 = bruto per maand 
conform de geldende salarisschaal van Fundashon 
Mariadal. Afhankelijk van het aantal jaren ervaring als 
diabetesverpleegkundige wordt de trede bepaald met het 
maximum van trede 10

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan kunt 
u de websites bezoeken: 

www.fundashonmariadal.com 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. 
 
Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u 
uit om uw sollicitatie vergezeld van kopieën van diploma’s 
en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, t.a.v. de heer 
Danny Rojer  Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, 
Tel.nr: (0599) 715-8900. 
E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org

Sluitingsdatum 9 juli 2018

De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op zoek 
naar een:

Diabetesverpleegkundige 
40 uur per week (M/V)


