VERPLEEGKUNDE IN HET
ANTONI VAN LEEUWENHOEK

DE VOLGENDE DOCUMENTEN HEBBEN EEN DENKKADER
GEVORMD IN DE TOTSTANDKOMING VAN DE VISIE:
■
■
■
■
■
■
■

BEROEPSCODE VAN VERPLEEGKUNDIGEN EN
VERZORGENDEN D.D. JANUARI 2015
PROFIELEN BEROEPSGROEP 2020 (INCL. CANMEDS ROLLEN)
BEROEPSPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE D.D. 8 MAART 2012
BEROEPSPROFIEL VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST D.D.8 MAART 2012
EXPERTISEGEBIED ONCOLOGIEVERPLEEGKUNDE D.D. JUNI 2015
ZORGCONCEPT AVL ZIEKENHUIZEN D.D. APRIL 2015
UITGANGSPUNTEN EXCELLENTE ZORG V&VN

In oncologie gespecialiseerde verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten (hierna allen verpleegkundigen
genoemd), spelen een centrale rol in de vervulling van
onze missie. Zij zijn in alle stadia van zorg en behandeling
betrokken bij de patiënt en zijn aanspreekpunt voor de
patiënt en diens naasten.
Als experts in de zorg voor mensen met kanker, combineren
onze verpleegkundigen kennis van de oncologie met inzicht
in de vragen en zorgen van patiënten. Daarnaast leveren zij
een actieve bijdrage aan het innovatieve
klimaat binnen het AVL en zijn zij
ambassadeurs van hun vakgebied.

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort
tot de top Comprehensive Cancer Centers
van Europa. Door de combinatie van kankerzorg,
kankeronderzoek en internationale uitwisseling
van kennis, levert het AVL een significante bijdrage
aan het oplossen van het kankerprobleem in de 21e
eeuw.

Zij weten

Zij doen

Onze verpleegkundigen volgen de ontwikkelingen binnen hun
vakgebied op de voet en houden hun eigen kennis voortdurend up-to-date. Met grote inzet werken zij mee aan (verpleegkundig) wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van
de zorg en de behandeling rondom kanker. De verpleegkundigen beschikken over kennis van de psychosociale aspecten van
kanker en de impact van de ziekte op het leven van de patiënt
en diens omgeving. Zij hebben inzicht in de vragen en zorgen
van zowel de patiënten als hun familie en naasten.

Onze verpleegkundigen hebben tijd en aandacht voor hun
patiënten. Ruimhartig staan zij open voor hun vragen en zorgen. Met een brede blik kijken zij naar de implicaties van hun
handelen en zijn nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en
naar ideeën van anderen. Zij betrekken patiënten bij de afwegingen rondom de zorg en behandeling. De verpleegkundigen
zijn zich bewust van hun mogelijkheden en grenzen en hebben de moed om op te treden in lastige of gevoelige situaties.
Ambitieus als ze zijn, willen ze graag verder komen in hun vak
en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.

Het AVL wil iedereen met kanker een zo goed
mogelijke behandeling op maat bieden. De ambitie
van het AVL is kanker niet langer een dodelijke
ziekte te laten zijn.
In het werk van onze verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten draait het om de
kernwaarden excelleren, veiligheid bieden,
samenwerken, communiceren en leren.
Dit komt tot uiting in wat zij weten, kunnen en doen.

Zij kunnen
Onze verpleegkundigen beschikken over empathisch vermogen en zijn aandachtige luisteraars. Zij weten medische zaken
helder uit te leggen en ondersteunen patiënten bij het maken
van keuzes in het behandeltraject, zonder het belang van
zelfmanagement van de patiënt uit het oog te verliezen. Zij
schakelen gemakkelijk tussen mensgerichte zorg en doortastend handelen in kritieke en complexe situaties. Werkend in
multidisciplinair verband zijn zij gelijkwaardige, initiatiefrijke
gesprekspartners voor teamleden van alle disciplines.

Deze eigenschappen bepalen
waar de verpleegkundige van het
Antoni van Leeuwenhoek voor staat:

Gedreven, deskundige zorg
voor mensen met kanker.

