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De verpleegkundig 
specialist: klaar 

voor de toekomst 

▪ Sinds haar aantreden tien jaar geleden heeft de 

verpleegkundig specialist in de Nederlandse zorg haar 

meerwaarde, en dus bestaansrecht, overtuigend bewezen. 

▪ Dat blijkt onder meer uit de evaluatierapporten 

'VoorBIGhouden’ (De Bruijn-Geraets et al., 2015) en 

‘VoorBIGhouden ' (De Bruijn-Geraets et al., 2016). 

▪ Begin 2019 zijn meer dan 3.600 verpleegkundig 

specialisten actief; 

▪ in de medisch-specialistische zorg,

▪ in de eerstelijnszorg, 

▪ de anderhalvelijnszorg,

▪ de ouderenzorg, 

▪ de GGZ, 

▪ de verstandelijk gehandicaptenzorg en 

▪ de arbeidsgerelateerde zorg. 



Waar richt de 
verpleegkundig 

specialist zich op?

▪ Zorg die bijdraagt aan de gezondheid, het functioneren, 

de kwaliteit van leven en de waardigheid van het leven 

van de zorgvrager, 

▪ Waar die ook nodig is, zowel thuis als in instellingen. 

▪ De verpleegkundig specialist volgt hierbij de patient

journey, en kijkt zo nodig over de grenzen van de eigen 

instelling of organisatie. 



Hoe kan je de 
verpleegkundig 

specialist 
typeren?

▪ Een verbindende beroepsbeoefenaar met 

generalistische en specialistische bekwaamheden of 

competenties;

▪ Een beroepsbeoefenaar die uitdagingen in de zorg 

aangaat als samenwerkingspartner met de zorgvrager, 

het zorgteam, en met anderen binnen en buiten de 

zorgorganisatie. 

▪ Als beroepsbeoefenaar die zich bewust is van transities 

in zorg, bijvoorbeeld van de verschuiving van de 

medisch-specialistische zorg naar de eerstelijnszorg of 

van de toenemende verbinding tussen de geestelijke 

gezondheidszorg en de somatische gezondheidszorg.

▪ Als een T-shaped beroepsbeoefenaar die als 

zelfstandig behandelaar optreedt in de rol van 

regievoerend behandelaar of van medebehandelaar. 





De kern van het 
vakgebied 

verpleegkundig 
specialist

▪ zelfstandig behandelaar met een zelfstandige 

bevoegdheid. 

▪ kern van haar vakgebied bestaat uit het bieden van een 

integrale behandeling aan zorgvragers op basis van 

klinisch redeneren in complexe zorgsituaties,

▪ zij zorgt voor continuïteit en kwaliteit van de 

behandeling, en het ondersteunen van de autonomie, 

de eigen regie, het zelfmanagement en het 

bevorderen van de empowerment van zorgvragers 

binnen de patient journey. 

▪ de behandeling omvat zowel geneeskundige als 

verpleegkundige interventies. 

▪ de verpleegkundig specialist werkt vanuit een 

holistisch perspectief. Dat betekent dat zij zich richt 

op de ziekte en op het ziek zijn, waarbij de mens in zijn 

context centraal staat. 

▪ daarnaast richt zij zich op de gevolgen van ziekte en op 

preventie. 



De verpleegkundig 
specialist: 
zelfstandig 

behandelaar 

▪ Zij komt het best tot haar recht als de verpleegkundige 

behandeling en geneeskundige behandeling met elkaar 

samenhangen. 

▪ De verpleegkundig specialist gaat met een zorgvrager een 

zelfstandige behandelrelatie aan. 

▪ Op basis van de hulpvraag van de zorgvrager zodat de 

autonomie en regie van de zorgvrager zo veel mogelijk 

worden ondersteund en bevorderd. 

▪ Hierbij is het ondersteunen van het zelfmanagement en het 

bevorderen van de empowerment van de zorgvrager 

noodzakelijk. 

▪ De verpleegkundig specialist volgt hierbij de patient

journey. 

▪ Verpleegkundig specialisten zijn altijd ten volle 

verantwoordelijk zijn voor het werk dat zij doen, of dat nu 

is als regievoerend behandelaar of als medebehandelaar. 



De regievoerend
behandelaar 

▪ De verpleegkundig specialist kan de rol van 

regievoerend behandelaar vervullen. 

▪ In het rapport van de commissie-Meurs (2015) is dit 

begrip verwoord als volgt: “De beroepsbeoefenaar die 

verantwoordelijk is voor de regie van het zorgproces 

van een individuele zorgvrager”. 

▪ Welke zorgverlener in een multidisciplinaire setting 

optreedt als regievoerend behandelaar hangt af van het 

type behandeling en de doelgroep. 

▪ De verpleegkundig specialist functioneert het best als 

regievoerend behandelaar als:

▪ zij het grootste deel van de behandeling uitvoert, 

▪ en/of als de nadruk van de behandeling ligt op de 

gevolgen van de behandeling en ziekte voor de door de 

zorgvrager ervaren gezondheid, het lichamelijk en/of 

psychisch functioneren, de kwaliteit van leven en de 

waardigheid van het leven. 
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