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Naast het bevorderen van gezondheid richt de VS zich ook op 
het voorkomen van ziekten, het herstellen van de gezondheid 
en het verlichten van lijden.

De VS onderscheidt zich binnen de verpleegkundige beroeps-
groep door:

A. Zelfstandigheid
De VS geeft zelfstandig vorm aan het zorgproces van de patiënt 
door het aangaan van een behandelrelatie binnen het eigen 
specialisme (in dit geval ggz) en het eigen expertise gebied (in 
dit geval kinder- en jeugdpsychiatrie). De VS beslist over de uit te 
voeren interventies binnen de eigen deskundigheid. De VS biedt, 
naast complexe evidence based verpleegkundig specialistische 
zorg, geneeskundige zorg van beperkte complexiteit (routine-
matig, waarbij standaarden, richtlijnen en daarvan afgeleide 
protocollen gevolgd worden). De VS verwijst waar nodig de 
patiënt door en andere hulpverleners kunnen ook rechtstreeks 
doorverwijzen naar de VS. 

B. Deskundigheid
De VS is expert op een deelgebied van de verpleegkundige 
beroepsuitoefening en maakt daarbij gebruik van inzichten uit 
andere vakgebieden, waaronder die uit de geneeskunde en de 
psychotherapie. 

C. Beroepsontwikkeling
De VS is verantwoordelijk voor een proactieve houding in haar
beroepsontwikkeling. Beroepsontwikkeling betekent enerzijds 
reflectie op de beroepsuitoefening en protocollen, anderzijds 
houdt het wetenschappelijke beroepsontwikkeling in. Een 
innovatieve beroepshouding is een noodzakelijke voorwaarde 
voor het uitoefenen van het beroep op het niveau van verpleeg-
kundig specialist. Voor de VS geldt iedere vijf jaar een verplichte 
herregistratie op basis van praktijkervaring, nascholing en 
intercollegiale toetsing. 

Een verpleegkundig specialist gaat een zelfstandige behandelrelatie aan met een omschreven groep patiën-
ten. Vanuit het perspectief van patiënten worden verpleegkundige en geneeskundige zorg en behandeling 
geïntegreerd aangeboden, ter bevordering van de continuïteit en de kwaliteit. 

Het vermogen tot zelfmanagement, empowerment, het functioneren en de kwaliteit van leven staan hierbij 
centraal.  Op basis van klinisch redeneren komt de VS tot een diagnose.  De VS  past evidence based interventies 
toe, indiceert en verricht voorbehouden handelingen. 

De VS vervult een rol in de innovatie van het beroep en de zorg, onderbouwd door onderzoek en door imple
-mentatie van onderzoeksresultaten. De VS levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de eigen 

en andere disciplines en aan de kwaliteit van zorg. 

SPECIFIEKE OMSCHRIJVING

DE VERPLEEGKUNDIG 
SPECIALIST (VS-GGZ) 
BINNEN HERLAARHOF

Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie is er sprake van uiteen-

lopende, vaak hoog complexe en soms ook acute psychiatrische 

diagnostiek, behandeling. Hierdoor is breed differentiaal  

diagnostisch redeneren noodzakelijk, evenals kennis van  

(afwijkende) LAB waarden, metabole ontregelingen en bij- 

werkingen en interacties van een scala aan somatische en  

psychiatrische geneesmiddelen. De bevoegdheidsgrenzen van 

een VS worden bepaald door de opleiding, de eigen deskun-

digheid en bekwaamheid. In het begin kan dit dus variëren 

per VS. De VS kan zich specialiseren in meerder specifieke 

aandachtsgebieden en zal op deze gebieden 

meer bevoegd en bekwaam zijn. 

Concrete taakinvulling

Concreet houdt dit in dat de verpleegkundig 
specialist:

✔ Als regiebehandelaar inzetbaar is.

✔  Een anamnese afneemt/ intake doet 

✔  Een intakeverslag maakt of een medebehandelaar hierin 

superviseert

✔   Doelgericht informatie verzamelt: somatische screening 

of psychiatrische screening afneemt, diagnostiek aan-

vraagt en informatie bij verwijzers opvraagt, hetero-

anamnese en/of ontwikkelingsanamnese verricht

✔  Op basis van klinisch redeneren en het interpreteren van 

aanvullend onderzoek differentiaaldiagnosen formuleert 

en op grond daarvan een verpleegkundige en psychiatri-

sche diagnose stelt. 

✔✔    Daarbij is er aandacht voor comorbiditeit van psychia-

trische stoornissen en somatische aandoeningen.

✔  Een multidisciplinair behandelplan opstelt en gestelde 

doelen evalueert.

✔  Diagnostische, therapeutische en preventieve interven-

ties initieert, uitvoert en/of delegeert.

✔   Opname, behandeling, ontslag en/of verwijzing indi-

ceert.

✔  Met netwerkpartners initiatieven ontplooit t.b.v. de men-

tale gezondheid van kinderen en jongeren en preventie 

van psychiatrische problematiek.

✔  Voorbehouden handelingen indiceert.

 ✔  Interventies ontwikkelt en toepast in het kader van 

preventie met betrekking tot individuen en groepen.

 ✔  Voorschrijfbevoegdheid heeft voor van UR-geneesmid-

delen.

  ✔  De voortgang ten aanzien van een behandeling in multi– 

disciplinair verband bewaakt.

  ✔  In- en extern voorlichting, advies, scholing, coaching en 

consultatie geeft, eventueel in de vorm van supervisie.

  ✔  Knelpunten signaleert in de verpleegkundige en/of  

psychiatrische zorg.

  ✔  Zorgdraagt voor de beschikbaarheid van actuele 

informatie met betrekking tot relevante ziektebeelden, 

interventies en zorgmethodieken.

  ✔  Een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kwa-

liteitsbeleid door het doen van verbetervoorstellen 

inzake het zorgproces.

  ✔  Onderzoek initieert en verricht om inzicht te verkrijgen 

in het effect van interventies en publiceert de resultaten 

intern.

  ✔  Multidisciplinaire richtlijnen, werkinstructies en proto-

collen ontwikkelt en verbetert binnen het deskundig-

heidsgebied, en deze implementeert.



COMPETENTIES (CanMEDS-systematiek)

De verpleegkundig specialist beschikt over competenties op zowel verpleegkundig als genees-
kundig gebied (klinische expertise), alsmede op het gebied van communicatie, samenwerking, 
organisatie, gezondheidsbevordering, wetenschap en professionaliteit. 

Klinische expertise: de verpleegkundig specialist als zelfstandig behandelaar met verpleeg-
kundige en medische expertise. 
De VS gaat met zorgvragers een zelfstandige behandelrelatie aan, zodanig dat de autonomie, de 
regie en het zelfmanagement van de zorgvrager optimaal worden ondersteund en bevorderd. 

Communicatie: de verpleegkundig specialist als communicator. 
De VS draagt zorg voor een effectieve communicatie met de zorgvrager, communiceert vanuit 
het perspectief van de zorgvrager en interpreteert informatie in de juiste context. De VS streeft 
naar een effectieve behandelrelatie, betrekt de zorgvrager en de naasten in de besluitvorming 
en integreert hun mening in het diagnostisch proces. 

Samenwerking: de verpleegkundig specialist als samenwerkingspartner.
De VS werkt op basis van gelijkwaardigheid als zelfstandig behandelaar samen met andere 
zorgprofessionals en stemt taken zorgvuldig en doelmatig met hen af. De VS maakt heldere 
afspraken over de patiëntengroepen die zij ziet binnen haar deskundigheidsgebied en -in het 
verlengde hiervan- over het indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden handelingen. 
Waar nodig worden andere beroepsbeoefenaren geconsulteerd. 

Organisatie: de verpleegkundig specialist als organisator van kwaliteit van zorg.
De VS is belangrijk voor het kwaliteitsdenken in de zorg. Door deskundigheid is de VS in staat de 
condities te bewaken waaronder de zorg en ondersteuning wordt geboden voor het werkterrein 
en/of de doelgroep. 

Gezondheidsbevordering: de verpleegkundig specialist als gezondheidsbevorderaar.
De VS helpt individuele zorgvragers en groepen zorgvragers hun weg te vinden in het 

gezondheidszorgsysteem en toegang te krijgen tot de juiste zorg op het juiste moment. 
Daarnaast ondersteunt en bevordert de VS het vermogen van de zorgvrager om als 
kritisch consument op te treden (empowerment gericht op zelfmanagement). De VS be-

hartigt de belangen van de individuele zorgvrager en/of van specifieke patiëntengroepen 
en draagt bij aan het maatschappelijk debat daarover. 

Wetenschap: de verpleegkundig specialist als academicus en onderzoeker.
De VS heeft een reflectieve en lerende houding en is hierin een rolmo-
del voor anderen. De VS is gericht op kennis delen en draagt bij aan de 
deskundigheid van collega’s en andere zorgprofessionals. De VS is op 

de hoogte van recente wetenschappelijke ontwikkelingen en bevordert 
de ontwikkeling en implementatie van kennis en kunde binnen het eigen 

specialisme, onder meer door het initiëren, opzetten en uitvoeren van mono-
disciplinair of multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek of door participatie in 

onderzoek geïntegreerd in de patiëntenzorg. 

Professionaliteit: de verpleegkundig specialist als zelfbewuste beroepsbeoefenaar.
De VS geeft sturing aan haar vak en werkt permanent aan persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. De VS levert op eerlijke, oprechte en betrokken wijze hoogwaardige patiën-
tenzorg, met aandacht voor de integriteit, autonomie en eigen regie van de zorgvrager. 

BEKWAAMHEDEN

   
De VS maakt gebruik van 5 generalistische bekwaamheden

Wetenschappelijk 
onderzoek

•  Op waarde schatten van 
resultaten van onder-
zoeken

•  Initiëren, opzetten en 
uitvoeren van onderzoek

•  Participeren binnen ken-
nisnetwerken

Onderwijzen 
en opleiden

•  Begeleiden, coachen en 
onderwijzen van collega-
zorgverleners

•  Opleiden van verpleeg-
kundigen in opleiding tot 
specialist

•  Initiëren van en partici-
peren in intercollegiale 
toetsing

Regie(voerend) 
behandelaar

•  De coördinator van het 
zorgproces en het eerste 
aanspreekpunt voor 
de zorgvrager en zijn 
naasten en/of wettelijk 
vertegenwoordiger

•  De regie(voerend) 
behandelaar heeft een 
wezenlijk aandeel in de 
inhoudelijke behandeling

Kwaliteit van zorg 
ontwikkelen

•  Initiëren, ontwikkelen en 
implementeren kwaliteit 
van zorg. Innovatie en 
professionalisering van 
de werkomgeving

• Participeren binnen kwali-
teitsnetwerken

Leiderschap 
tonen

•  Initiatief nemen ten be-
hoeve van het verhogen 
van de kwaliteit van de 
zorg ten dienste van de 
individuele zorgvrager, 
de organisatie en/of het 
team of van de volksge-
zondheid van het gezond-
heidszorgsysteem

•  Professionaliseren van 
het beroep verpleeg-
kundig specialist en het 
vakgebied verpleegkunde

•  Methodisch en systematisch 
stellen van een diagnose en 
het indiceren, organiseren en 
verlenen van verpleegkundige 
en geneeskundige behande-
ling

•  Begeleiden van zorgvragers 
gericht op de ziekte en op 
het ziek zijn waarbij de mens 
in zijn context centraal staat, 
en waarbij de uitkomsten be-
trekking hebben op het hand-
haven of opnieuw verwerven 
van de gezondheid, het 
lichamelijk en/of psychisch 
functioneren, de kwaliteit van 
leven en de waardigheid van 
het leven

•  Specialistische kennis, 
vaardigheden en attitude in 
het eigen aandachtsgebied 
en het eigen expertisegebied 

COMMUNICATIE

SAMENWERKING

ORGANISATIEGEZONDHEIDS-
BEVORDERING

WETENSCHAP

PROFESSIONALITEIT

KLINISCHE
EXPERTISE

Wetenschappelijk 
onderzoek

Onderwijzen 
en opleiden

Regie(voerend) 
behandelaar

Zelfstandig 
behandelaar

Kwaliteit van zorg 
ontwikkelen

Leiderschap 
tonen
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