Verpleegkundig Specialist GGZ Veilig Thuis

(referentiefunctie niet beschikbaar)

Binnen welke kaders ben ik werkzaam? (Context)
Veilig Thuis Midden-Brabant is het expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties met expertise op gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling,
ouderenmishandeling en seksueel geweld. Doel is om acute of structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen. Dit door samen te werken,
partnerschap, met een groot netwerk aan professionals in de zorg- en veiligheidsketen welke dichtbij de gezinnen staan: in de wijk, voor de klas of op het De
Verpleegkundig Specialist GGZ (verder VS te noemen) Veilig Thuis werkt ter ondersteuning aan de vertrouwensarts met een eigen autonome verantwoordelijkheid op
gebied van psychiatrische (medische) aspecten van kinderen en volwassenen die te maken hebben gehad met geweld in afhankelijkheidsrelaties. De VS wordt
betrokken bij meldingen waarbij sprake is van problematiek op gebied van psychiatrie en / of verslaving. Daarnaast als er sprake is van een acute ernstige of
levensbedreigende situaties waarin medisch-psychiatrische kennis direct noodzakelijk is.
Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

De VS werkt ter ondersteuning aan de vertrouwensarts met vakspecifieke
verantwoordelijkheid op gebied van psychiatrie en verslaving. De VS vervult
een belangrijke rol in het signaleren en onderzoeken casuïstiek waarbij sprake
is van psychiatrische en of verslavingsproblematiek en het vertalen van deze
problematiek naar veiligheidsvoorwaarden. Daarnaast levert de VS een
bijdrage aan de uitvoering en evaluatie van de psychiatrische aspecten in de
casuïstiek van VT medewerkers alsmede het adviseren en ondersteunen van
in- en externe collega’s op dit expertisegebied of op gebied in de
samenwerking met de GGZ.

De VS ontvangt hiërarchische leiding en werkt onder verantwoordelijkheid van de
Teammanager van het team waarbinnen de functie is gepositioneerd. De VS is
ondersteunend aan de vertrouwensarts met eigen autonomie en
verantwoordelijkheid op gebied van psychiatrie en verslaving. De VS geeft geen
leiding aan anderen.

Wat moet ik bereiken? (Resultaten)

Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten)

1 Bijdragen aan de veiligheidsvoorwaarden, het opstellen en uitvoeren daarvan
Ondersteunend aan de
 Je observeert en beschrijft de psychiatrische problematiek van het kind/ de jongere / de volwassene, Je maakt een
vertrouwensarts bijgedragen de
inschatting van de impact van de psychiatrische problematiek in relatie tot mishandeling/ misbruik.
totstandkoming, uitvoering en
 Je stelt, ondersteunend aan de vertrouwensarts de mate waarin de gezondheidstoestand van het kind/ de jongere / de
evaluatie van het psychiatrische deel
volwassene bepalend is voor de totale problematiek vast en informeert overige betrokkenen hieromtrent om te komen
van veiligheidsvoorwaarden; de
tot het psychiatrische deel van de veiligheidsvoorwaarden;
afgesproken doelstellingen zijn
 Je legt psychiatrische problematiek in verband met eventueel daaruit voortgekomen letsel.
behaald.
 Je bewaakt mede de voortgang van het plan van aanpak en ondersteunt casemanagers op psychiatrische aspecten
daarin
 In relevante casussen (met psychiatrie) ga je mee op huisbezoeken
 Je verwijst, na afstemming met de vertrouwensarts. indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert
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2 Adviseren
Ondersteuning en advies geboden,
zodanig dat betrokkenen zijn
geïnformeerd en geadviseerd ten
aanzien van het expertise op gebied
van psychiatrie.
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(referentiefunctie niet beschikbaar)

psychiatrisch deskundigen buiten de organisatie ten behoeve van de psychiatrische aspecten in het plan van aanpak;
Je registreert de eigen werkzaamheden, legt verslag en stelt rapportages op.

Je adviseert intern de casemanagers, vertrouwensarts en gedragswetenschappers bij de interpretatie van
psychiatrische gegevens in dossiers en over de te ondernemen vervolgstappen in een casus met psychiatrisch
aanverwante problematiek;
Je fungeert als aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied;
Je beoordeelt, op verzoek van collega’s, aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij
de duiding van psychiatrische gegevens in dossiers;
Je ondersteunt, adviseert en verstrekt in en na overleg met de vertrouwensarts informatie aan in- en externe
belanghebbenden met betrekking tot de psychiatrische aspecten. Je vervult hiertoe een consultatiefunctie en
vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.;
Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling door bij te dragen
aan het hulpverleningsbeleid, protocolontwikkeling en het initiëren en/ of bijdragen aan in- en externe werkgroepen;
Je signaleert afwijkingen/ knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan
betrokkenen;
Je vertegenwoordigt in afstemming met de vertrouwensarts de organisatie naar buiten toe in overleggen en
voorlichtingen (o.a. in reguliere overleggen met ziekenhuizen, GGZ instellingen en huisartsen) en neemt deel aan
diverse multidisciplinaire overleggen zowel binnen als buiten de organisatie;
Je ondersteunt collega’s bij vragen op gebied van de werking van, invloed, reden of doses van psychofarmaca
(medicijngebruik bij psychiatrische stoornissen)
Je ondersteunt collega’s in casussen waarin de GGZ geen benodigde informatie verschaft, er vragen zijn hoe processen
binnen de GGZ verlopen en bij vragen als het gaat om de Wet Verplichte GGZ.
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Welke kennis en vaardigheden heb ik nodig om de resultaten te behalen?











BIG geregistreerd ervaren Verpleegkundig Specialist GGZ bij voorkeur aangevuld met een praktijkgerichte relevante opleiding, training of cursus op gebied van de
Veilig Thuis aandachtsgebieden.
In staat om goed te kunnen samenwerken en af te stemmen op het grensvlak van psychiatrische en maatschappelijke problematiek (onveiligheid in
afhankelijkheidsrelaties) en verantwoording te dragen in je werk als VS;
Kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden, of daartoe bereid in te leren;
Kennis van en affiniteit met alle vormen van geweld (in afhankelijkheidsrelaties) en van alle doelgroepen van Veilig Thuis, of daartoe bereid in te leren;
Kennis over en ervaring in het werken met de meldcode
Je stelt vragen, bent rationeel en vraagt om feitelijke onderbouwing;
Je bent stressbestendig en hebt het vermogen om te relativeren;
Je bent flexibel en bereid tot overwerken als de situatie daarom vraagt;
Je kan een oordeel vormen op basis van relevante en concrete gegevens,
Je bent sociaal en communicatief vaardig, o.a. in het verstrekken van informatie en adviezen richting collega’s;
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