Beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen

Functieclassificatie ICT4care medewerker

De ICT4care medewerker vormt de brug tussen de dienst ICT en de eindgebruikers voor applicaties
die gebruikt worden in het zorginhoudelijk -, medische-

en medisch - technische processen,

patiëntveiligheid, kwalitatieve zorgverlening, accreditatie, normenkaders,… enzovoort.
De benaming ICT4care medewerker is in het leven geroepen door de werkgroep ICT4care NVKVV
omdat niet enkel verpleegkundigen de functie van ICT4care medewerker opnemen binnen de
zorginstellingen. Andere functienamen zijn o.a. ICT4care verpleegkundige, ICT4care medewerker,
ICT4care

(ander

gezondheidszorgberoep),

systeemverpleegkundige,

informatiesysteem-

verpleegkundige of beleidsmedewerker.

1. Activiteiten en taken
BEGELEIDEN


Organiseert interne vormingen in verband met de informatisering van het zorgproces;



Geeft aan de medewerkers en artsen van de diverse eenheden presentaties en uitleg in verband
met de informatisering van het zorgproces;



Ondersteunt en begeleidt de eenheden en de artsen bij complexe problemen binnen de
informatisering van het zorgproces;



Verleent methodologische bijstand aan de eenheden bij toepassing van nieuwe informatica
toepassingen.

UITVOEREN
Beheren van projecten


Analyseert de vragen van de interne gebruikers;



Maakt business analyses en business cases;



Bespreekt het project met de hiërarchische verantwoordelijke;



Vraagt inlichtingen over informaticabenodigdheden en de verschillende prijzen, vergelijkt ze en
doet een voorstel aan de hiërarchisch verantwoordelijke. Organiseert proefopstellingen voor
testen. Bestelt na akkoord van de hiërarchisch verantwoordelijke;
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Volgt de projecten op in samenwerking met de operatoren en de programmeurs. De nadruk voor
de ICT4 care medewerker ligt op testen van de ontwikkelingen;



Heeft regelmatig overleg met de bij het project betrokken personen, al of niet in aanwezigheid
van de hiërarchisch verantwoordelijke, om hen te informeren over de voortgang van het project
en de moeilijkheden te bespreken;



Test de nieuwe ontwikkelingen en verzekert de implementatie ervan;



Verzekert de opvolging : leidt de gebruikers op, signaleert eventuele bugs en abnormale werking.

Analyseren en beheren van informaticasystemen


Analyseert de werking van informaticasystemen om eventuele problemen op te sporen of te
voorkomen;



Zoekt een oplossing voor de problemen in geval noch de operatoren, noch de programmeurs
een oplossing vinden (de zogenaamde workarounds).

INFORMEREN


In verband met nieuwe softwarepakketten en hardware:
o

Verzamelt de nodige informatie om een gerichte keuze te kunnen maken;

o

Adviseert bij de keuze voor nieuwe applicaties;

o

Kan de projectleiding hebben bij de invoering van nieuwe softwarepakketten.

UITVOEREN ADMINISTRATIE


Opmaken van referentiedocumenten voor het gebruik van standaardprocedures

en

workarounds.
ANDERE ACTIVITEITEN
Optimaliseren van de zorgverlening


Blijft op de hoogte van nieuwe tendensen en nieuwe behandelingen binnen de zorgsector;



Blijft op de hoogte van de evoluties binnen de informatica die hier een invloed op kunnen hebben.
Evalueert de bruikbaarheid van deze evoluties in functie van verbetering van de zorg;



Formuleert aan de hiërarchie voorstellen met betrekking tot de optimalisatie van de gebruikte
informatica toepassingen binnen de zorgverlening;



Neemt deel aan (multi-) disciplinaire vergaderingen (bijvoorbeeld met diverse eenheden,
paramedici, artsen, …) voor de verbetering van de zorgverlening en de ontwikkeling van
richtlijnen rond gebruik van informatica;
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Werkt, in overleg met de hiërarchie, protocollen en procedures uit met betrekking tot het gebruik
van de informaticatoepassingen;



Heeft contact met leveranciers in verband met nieuwe informatica toepassingen.

Bewaken van beveiliging


Bewaakt en signaleert problemen met beveiliging van informaticasystemen;



Bewaakt, samen met autorisatieverantwoordelijke, de toegang tot de verschillende databanken;



Adviseert

en

participeert

bij

initiatieven

rond

accreditatienormen,

nalevingstoezicht,

patiëntrechten, privacy, incidentenmeldingen, verbeteringsprojecten…

2. Criteria
KENNIS EN KUNDE


Is bij voorkeur lid van het zorgdepartement en heeft bij voorkeur een staffunctie;



Bezit een grondige kennis van de gezondheidszorg en de regelgeving met betrekking tot zorg;



Kent de specificiteit van diensten binnen een zorgorganisatie (verpleegdiensten, kine, medisch
technische diensten, …);



Bezit kennis van informatica, zowel op gebied van software als op gebied van hardware. Kan
werken met specifieke informaticatoepassingen en binnen afspraken het beheer er van
opnemen. Volgt de laatste evoluties op;



Heeft een globaal technische kennis om problemen te benaderen en op te lossen;



Bezit een grondige kennis van ziektebeelden en mogelijke behandelingen.;



Opleiding conform de wettelijke vereisten voor de uitoefening van de functie. Heeft een diploma
in de gezondheidszorg en minstens 2 jaar zorg gerelateerde ervaring. Volgt de laatste evoluties
op ;



Bezit de basisprincipes van de didactiek om opleiding te kunnen geven;



Bijkomende opleiding tot ICT4care medewerker is vereist en/of een bijkomende opleiding in
informatica en projectbeheer;



Inwerktijd van 12 tot 24 maanden.
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LEIDINGGEVEN


Niet – hiërarchisch leidinggeven;



Beschikt over de nodige sociale vaardigheden om aan te sturen / begeleiden /motiveren;



Is vaardig in plannen en organiseren.

COMMUNICATIE


Bezit luistervaardigheid;



Kan duidelijk en objectief communiceren in groep en het eigen standpunt verdedigen;



Communiceert met de diverse diensten in de instelling bij het ontvangen van hun vragen en
behoeften en bij het opvragen van bijkomende informatie;



Neemt deel aan (multi-) disciplinaire vergaderingen (bijvoorbeeld met diverse eenheden,
paramedici, artsen, …);



Gaat in overleg met de hiërarchie om protocollen en procedures uit te werken;



Heeft contact met leveranciers in verband met nieuwe informaticamaterialen en -toepassingen;



Is vaardig in synthetiseren en rapporteren.

PROBLEEMOPLOSSING


Bespreekt de informaticaproblemen met alle betrokkenen, geeft hen uitleg omtrent mogelijke
oplossingen en zoekt een consensus;



Bestudeert de haalbaarheid van vragen van de medewerkers van de instelling;
o

Deze vragen kunnen betrekking hebben op problemen die zich over de volledige
zorginstelling stellen;

o

Maar kunnen evengoed gerichte vragen zijn van gespecialiseerde individuele gebruikers
voor hun specifieke toepassingen;



Zoekt de mogelijkheden om de werking van de diensten en de kwaliteit van de dienstverlening
te optimaliseren;



Vertaalt de taal van informatici naar eindgebruikers en omgekeerd;



Adviseert over noodprocedures en werkt deze mee uit. Wordt betrokken in de uitvoering van
noodprocedures.
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VERANTWOORDELIJKHEID


Draagt zorg voor de opleiding van de verpleegkundigen, paramedici en artsen in de nodige
zorgpakketten;



Begeleidt, na overleg met het hoofd van de eenheid, de zorgverleners om tot een optimaal
gebruik van informaticatoepassingen te komen;



Werkt samen met de hiërarchie protocollen en procedures uit om het gebruik van
informaticatoepassingen optimaal te laten verlopen.

OMGEVINGSFACTOREN


Werken aan een beeldscherm (>=80%) is een wezenlijk bestanddeel van de functie;



Af en toe permanentieopdrachten;



Af en toe contact met verbaal of fysiek agressieve personen;



Af en toe contact met vuil, slechte geuren, stof of met excrementen van personen;



Af en toe contact met besmettelijke ziekten;



Er moeten af en toe zware lasten verplaatst worden;



Af en toe kracht zetten of werken in een ongemakkelijke houding;



Af en toe persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood.
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