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DE ADVISEREND 

VERPLEEGKUNDIGE



Verpleegkundige zorg. We hebben het allemaal wel eens nodig, in 
meer of mindere mate. Mensen met een beperking kunnen daarvoor 
net als iedereen bij de reguliere zorg terecht. Maar soms is de 
situatie minder alledaags en weet de reguliere zorg niet genoeg 
van het bijzondere dat een beperking met zich mee kan brengen. 
Als cliëntbegeleider of begeleider heb je dan behoefte aan extra 
deskundigheid. Bij de adviserend verpleegkundige ben je aan het 
goede adres.

Voor wie en waarvoor?
Mieke Kuipers is de adviserend verpleegkundige van Esdégé-
Reigersdaal. Zij is er voor verpleegkundig advies aan cliënten, 
begeleiders en cliëntbegeleiders van vooral de locaties buiten 
het terrein van Reigersdaal in Heerhugowaard. Zij stemt haar 
werkzaamheden af met het Team Verpleegkundige Ondersteuning 
(TVO), dat op en buiten Reigersdaal diverse verpleegtechnische 
handelingen verricht. Zij inventariseert de hulpvragen van cliënten 
en richt zich vooral op de coördinatie en het organiseren van de 
noodzakelijke verpleegkundige zorg.

Waarvoor kun je nog meer bij haar terecht?
• Voor het bekwamen van medewerkers van Esdégé-Reigersdaal in 

het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen.
• Voor het verzorgen van 

klinische lessen of voor-
lichtingsbijeenkomsten.

Extra (na)zorg
Voor cliënten van Esdégé-Reigersdaal die ziek worden en/of in 
het ziekenhuis verblijven, kan de adviserend verpleegkundige 
ondersteuning bieden bij opname of ontslag, vanuit de woonplek 
naar de Zorgunit of vanuit het ziekenhuis naar de eigen woonplek.

Ook inventariseert zij de behoefte aan zorg bij nieuwe opnamen 
van cliënten met een (mogelijke) grote of grotere zorgbehoefte. 
Zij overlegt of de zorg moet 
worden overgedragen aan de 
Zorgunit (vanuit de locaties 
buiten Reigersdaal). Daarnaast 
kan zij een belangrijke rol spelen 
in de communicatie tussen alle 
betrokkenen. 

Gespecialiseerde palliatieve zorg
Mieke is ook Zorgconsulent  Palliatieve Zorg. Samen met haar 
collega-zorgconsulent biedt zij ondersteuning aan cliënten, netwerk 
en teams in palliatieve situaties. Meer informatie hierover vind je in 
de folder Zorgconsulent Palliatieve Zorg. 

Samenwerking
De adviserend verpleegkundige onderhoudt regelmatig contact 
met de medische centra binnen en buiten het werkgebied van 
Esdégé-Reigersdaal, zoals het Medisch Centrum Alkmaar, het Gemini 
Ziekenhuis in Den Helder, het Westfries Gasthuis in Hoorn en het 
VUmc en het AMC in Amsterdam.


