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Ik heb het 1ste jaar verpleegkunde gevolgd, mag ik met een registratie als zorgkundige werken 
als jobstudent in een ziekenhuis en zorg verlenen? 

Ja, je kan aan de slag, maar dan enkel als zorgkundige en niet als verpleegkundige. Dit betekent dat: 

 je er rekening mee moet houden dat een zorgkundige beperkter is in het soort handelingen en activiteiten 
die hij/zij mag stellen. 

 Als student verpleegkunde word je bijvoorbeeld opgeleid voor bepaalde handelingen en activiteiten die je 
als zorgkundige niet mag uitoefenen. 

 er daarnaast ook voldaan moet worden aan de essentiële criteria van ‘toezicht’ en ‘gestructureerde equipe’ 
- voorwaarden waar een verpleegkundige (stagiair) mogelijk niet of in mindere mate aan onderworpen 
wordt. 

Activiteiten die een zorgkundige (onder toezicht van de verpleegkundige en binnen een gestructureerde 
equipe) kan/mag verrichten: 

 Het observeren en signaleren bij de patiënt/resident van veranderingen op fysisch, psychisch en sociaal vlak 
binnen de context van de activiteiten van het dagelijkse leven, 

 Het informeren en adviseren van de patiënt/resident en zijn familie conform het zorgplan, voor wat betreft de 
toegestane technische verstrekkingen, 

 Het bijstaan van de patiënt/resident en zijn omgeving in moeilijke momenten, 

 Mondzorg, 

 Het verwijderen en heraanbrengen van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen, met 
uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden, 

 Het observeren van het functioneren van de blaassonde en het signaleren van problemen, 

 Hygiënische verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is, 

 De orale vochtinname van de patiënt/resident bewaken en het signaleren van problemen, 

 De patiënt/resident helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel 
van een distributiesysteem, door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd, 

 De vocht- en de voedseltoediening bij een patiënt/resident langs orale weg helpen verrichten, uitgezonderd bij 
slikstoornissen en bij sondevoeding,, 

 De patiënt/resident in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, 
conform het zorgplan, 

 Hygiënische verzorging van patiënten/residenten met een dysfunctie van de ADL, conform het zorgplan, 

 Vervoer van patiënten/residenten, conform het zorgplan, 

 Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels, conform het zorgplan, 

 Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van infecties, conform het zorgplan, 
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 Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van decubitusletsels, conform het zorgplan, 

 Het meten van de polsslag en de lichaamstemperatuur en het meedelen van de resultaten, 

 De patiënt/resident helpen bij niet steriele afname van excreties en secreties. 

 
Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank 
Copyright en verantwoordelijkheid 
Een antwoordfiche herneemt de inhoud van een besluit op een eenvoudige en klare taal. De informatie opgenomen in deze fiche wordt gegeven 
ten louter indicatieve titel en houden geenszins een raad of juridisch advies in. Preventie en Interim wijst elke aansprakelijkheid af voor enige 
schade die zou volgen, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit een vergissing of een weglating in deze fiche. Het gebruik van deze fiche behoort tot de 
exclusieve verantwoordelijkheid van de lezer. 
Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag. 
Updating: het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche. 


