
“Messi of Beckenbauer”  

Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde 



Beschouwing over een prachtig 

vak…. 

 



En de vraag welke professionals we 

daarin nodig hebben…deze...?   

  



Of deze….?  
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Opbouw presentatie  

• Verpleegkunde in beweging 

• Gespecialiseerd/generalistisch: op dit moment  

• Wat vraagt de patiënt/de patiëntenzorg?  

• Wat is de opdracht voor de verpleegkundige 

beroepsgroep?    

Wat is rol zorginstelling, VAR, beroepsorganisatie?  



 

Verpleegkunde in beweging: Mooie, 

onzekere of spannende tijden, nieuwe 

kansen?  

 

• Vanaf 2012 nieuwe beroepsprofielen 

• MBO – HBO in de wet   

• Doorontwikkeling klinisch redeneren 

• Preventie 

• Organiseren en indiceren 

• Zelfstandige bevoegdheid  



Waarom ook al weer?  

• Toename multimorbiditeit en complexiteit 

• Hogere eisen aan kwaliteit communicatie 

• Ontwikkeling ICT 

• Kostenvraagstukken 

• Versterking eerstelijn 

• Versterking preventie 

•   



• Dit zijn overstijgende vraagstukken waar de 

beroepsgroep als geheel middenin zit. 

• Onderdeel van die beroepsgroep: > 40 – 60 ‘groepen’ 

gespecialiseerde verpleegkundigen georganiseerd bij 

V&VN of daarbuiten (of niet georganiseerd)  



Het beeld:   

• Grote groepen: oncologie- , dialyse- en 

kinderverpleegkundigen met brede specialisaties 

• Kleinere groepen: reizigersverpleegkundigen, 

antroposofisch verpleegkundigen, technische 

thuiszorgverpleegkundigen  

• Zeer kleine groepen: bv. 

osteoporoseverpleegkundigen.   



 

 

•       Ordening: 



 



Hoe zijn ze ontstaan:  

• Door maatschappelijke ontwikkelingen: opkomst 

preventie: wijkverpleegkundigen 

• Door medische ontwikkelingen: actueel: 

bariatrieverpleegkundigen 

• Door ontwikkeling medische hulpmiddelen: stoma –en 

continentieverpleegkundigen 

• Door toename complexiteit ouderenzorg: geriatrievpk  



Waar houden zij zich mee bezig:  

 

• Gespecialiseerde zorg aan de patiënt: binnen eigen 

kennisgebied (van breed tot smal)  

• Zorg met diepgang volgens de laatste evidence, detailzorg, 

up to date communicatievaardigheden 

• Up to date houden van kennisontwikkeling en scholing 

• Verspreiding van kennis  

• Invloed uitoefenen op ontwikkelingen die het vakgebied 

betreffen  

 



 

Binnen V&VN in 2015 stakeholder analyse 

gespecialiseerd verpleegkundigen: nadere 

beschouwing van “de gespecialiseerd vpk” door 

deskundigen en ervaringsdeskundigen.  



Conclusie: 

• Uniformiteit ontbreekt: 

- Vooropleiding 

- Bijhouden scholing 

- Financiering 

- Takenpakket 

- Levels; MBO, HBO, MBO+ of HBO+  



Tegelijkertijd zeer waardevol:  

• Waardevolle detailzorg voor de patiënt, zeer deskundige 

partner in de zorg ook voor andere verpleegkundigen.   

• Borging en doorontwikkeling specialistische kennis en 

kunde binnen deze beroepsgroepen 

• De gespecialiseerde beroepsgroepen jagen de ontwikkeling 

van hun vakgebied aan en verspreiden de kennis over hun 

vakgenoten en anderen 

 

 



En laten we niet vergeten:  

• Verpleegkundigen zijn doorgaans zeer gemotiveerd 

voor hun specialistische vakgebied 

• Hierin onderscheiden zij zich van anderen 

• Belangrijk onderdeel identiteit verpleegkundigen 

• Trots en passie zijn vaak gerelateerd aan specialisatie 

• Het maakt duidelijk waarop je je onderscheid van 

anderen.  

 

 



 

Vanuit dit besef is V&VN sinds 

2012 bezig met het project 

Expertisegebieden  

• Eind 2016 25 expertisegebieden ontwikkeld 

• Samen met de beroepsbeoefenaren is de specialistische 

kennis en kunde in kaart gebracht.  

• Samen met de beroepsgroepen: Ronde tafelbijeenkomsten 

• Principe: commitment aan de volle breedte van het 

vakgebied verpleegkunde:  generalistisch en specialistisch 

• Canmeds  



• In welke canmedsrol(len) denkt u dat het voornaamste 

onderscheid zit?   





En nu de belangrijkste vraag: wat 

vraagt de patiëntenzorg?  

• Toename kwetsbare ouderen: vragen én generalistisch 

en specialistische verpleegkundigen 

• Zorgvrager met meerdere aandoeningen: idem 

• “Het verhaal van Mieke”  

 

 



Maar:  

• We doen ons vak verpleegkunde tekort als we kiezen 

voor generalistische zorg zonder specialisaties 

• Want niemand kan verpleegkundige zijn in de volle 

breedte. 

• Patiënt heeft recht op excellente generalistische en 

gespecialiseerde zorg. 



• Generalistisch denken is de basis voor gespecialiseerd 

werken!  

• Generalistisch en specialistisch werkende en 

denkende verpleegkundigen versterken elkaar en 

hebben elkaar nodig. 



Aan de slag:  

• MBO en HBO -verpleegkundigen: blijf je zelf ontwikkelen in 

de volle breedte van je vak en in diepgang ten aanzien van 

jouw specialisatie of specifieke vakgebied 

• VAR: draag bij aan zorginstelling waarin de volle breedte 

van het verpleegkundig beroep gewaarborgd is en waar 

patiënten die dat nodig hebben specialistische 

verpleegkundige zorg krijgen.  

 



• Zorginstellingen: organiseer de zorg zo dat de muren 

geen belemmering zijn voor optimale verpleegkundige 

zorg. Gespecialiseerd verpleegkundigen kunnen ook 

buiten de muren ingezet worden. Voorbeelden: 

Wijkverpleegkundigen kunnen een rol hebben binnen 

de muren van het ziekenhuis en 

Transferverpleegkundigen buiten het ziekenhuis.  



:  

• Beroepsorganisatie en onderwijs: zorg voor 

eenduidige normen voor gespecialiseerd 

verpleegkundigen ten aanzien van scholing en 

nascholing. 

• Zowel op MBO als op HBO niveau moeten 

verpleegkundigen zich kunnen verdiepen en waar 

nodig specialiseren.   

 



• Generalisten en specialisten: alleen met elkaar kunnen 

we de uitdaging aan van een toekomstbestendige 

gezondheidszorg aan. 

 

 

 



Terug naar het voetbalveld 

• “Laat de libero overal in het veld zijn goede 

verbindende werk doen en zorg dat hij daarbij terzijde 

wordt gestaan door spitsen, buitenspelers en 

verdedigers. Alleen samen zorgen zij voor optimale 

scoringskansen”.   



 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0o42jxZLSAhWCyBoKHVp5CyUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2006693-doelpunt-van-persie-maakt-kans-op-puskas-award.html&bvm=bv.147134024,d.d2s&psig=AFQjCNF2Gd_E7a4j2m5W-8thmqo0dR4_lA&ust=1487263171869538


Vanuit het besef dat verplegen 

kunst is !  

 



• En vanuit het besef dat…….  

“Going to the extra mile”  

uiteindelijk het meeste vertrouwen geeft.  

Een goede verpleegkundige doet MEER dan de 

patiënt vraagt. (Prof. Mieke Grypdonck)  


