Utrecht, 31 januari 2019

Betreft: beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Geachte heer/mevrouw,

De zorg is in transitie om klaar te zijn voor het Nederland van morgen en overmorgen. In dat
Nederland wordt vooral méér zorg verleend aan mensen met een grotere ziektelast, vaak zo dicht
mogelijk bij, of zelfs in huis. Er is sprake van een paradigmashift van ziekte naar gezondheid,
zelfmanagement en functioneren. Hierbij heeft technologie (eHealth) een belangrijke rol. Dit zijn
grote uitdagingen. Hiervoor zijn goed toegeruste zorgverleners nodig die zowel generalistische als
specialistische bekwaamheden hebben.
De zorg heeft behoefte aan zorgverleners die aansluiten bij de wens van velen in de samenleving om
zo lang mogelijk autonomie en eigen regie te behouden. Deze zorgverleners dienen het
zelfmanagement van patiënten te ondersteunen en hen te empoweren om dat mogelijk te maken.
Zo nodig treden zij op als regievoerend behandelaar van het zorgproces, net zolang totdat de patiënt
weer zelf verder kan óf zolang als het in het belang van de patiënt is om hem in zijn patient journey
te volgen.
Verpleegkundig specialisten zijn uitstekend in staat om bij te dragen om deze grote uitdagingen het
hoofd te bieden. Zij zijn generalistische én specialistische zorgverleners. Zij werken in de gehele
gezondheidszorg in het hele behandelspectrum, maar hebben tevens hun eigen aandachtsgebieden
en expertisegebieden. Verpleegkundig specialisten gaan een zelfstandige behandelrelatie aan met
patiënten en werken zowel individueel als in multidisciplinair verband. Zij verbinden medische
behandeling met een verpleegkundige behandeling bij zorg voor de ziekte en de zieke, vanuit een
breed, holistisch perspectief.
In de afgelopen jaren is er veel gewijzigd rondom de verpleegkundig specialist. Verpleegkundig
specialisten hebben vanaf 1 september 2018 definitief een zelfstandige bevoegdheid voor het
indiceren, uitvoeren en delegeren van een aantal voorbehouden handelingen. Bovendien vervult de
verpleegkundig specialist steeds meer de rol van regievoerend behandelaar, ook wel
regiebehandelaar genoemd en het aantal specialismen teruggebracht van vijf naar twee: algemene
gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarom is er een nieuw beroepsprofiel van de
verpleegkundig specialist dat het vorige beroepsprofiel uit 2012 vervangt.
In het beroepsprofiel wordt de verpleegkundig specialist als T-shaped professional beschreven met
vijf generieke bekwaamheden: diagnosticeren en behandelen op grond van beoogde
zorguitkomsten, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en de resultaten ervan toepassen,
onderwijzen en opleiden, optimaliseren van de kwaliteit van zorg en zij tonen leiderschap.
De rol van regie(voerend) behandelaar komt sterk naar voren, voor zowel de verpleegkundig
specialist AGZ, als voor de verpleegkundig specialist GGZ in verschillende aandachtsgebieden,
expertisegebieden binnen het behandelspectrum.
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Begin 2019 zijn er zijn er ruim 3.600 verpleegkundig specialisten geregistreerd en dat aantal neemt
snel toe. De zorg vraagt immers om steeds meer nieuwe zorgverleners, ook op masterniveau. Dit
beroepsprofiel dient als basis voor het nieuwe opleidingsprofiel van verpleegkundig specialisten. Met
dit opleidingsprofiel is inmiddels een start gemaakt. Het opleidingsprofiel wordt naar verwachting
medio 2019 opgeleverd.
Graag bied ik u dit beroepsprofiel aan, samen met de informatiematerialen over de verpleegkundig
specialist die hierbij aansluiten. Volgens V&VN Verpleegkundig Specialisten is de beroepsgroep met
dit beroepsprofiel klaar voor de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Drs. I.H. (Irma) de Hoop M HC&SW M ANP
Voorzitter V&VN Verpleegkundig Specialisten
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