Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V
V&V 2020 heeft op basis van:
•

de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren;

•

de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek naar de
V&V-beroepen;

•

een internationale vergelijking;

•

consultatie van terzake deskundigen, zoals artsen, lectoren en hoogleraren;

•

invitational conferences met patiënten- en mantelzorgorganisaties, het werkveld
van zorg en onderwijs, brancheorganisaties en vakbonden, geconstateerd dat:

•

door de te verwachten ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg de vraag
naar verpleging en verzorging drastisch zal toenemen en sterk van aard en
complexiteit zal veranderen;

•

met de huidige beroepen (zoals beschreven in de profielen van Verpleegkundige en
Verzorgende/helpende, resp. 1999 en 2000) onvoldoende tegemoet wordt gekomen
aan de behoeften van patiënten in de toekomst, waaronder een sterk groeiende groep
chronisch zieken en kwetsbare ouderen;

•

er in de toekomst schaarste ontstaat op de arbeidsmarkt aan verpleegkundigen en
verzorgenden;

•

deze schaarste niet alleen kwantitatief opgelost kan worden (inzet van méér zorg-verleners), maar vooral ook kwalitatief (inzet van professionals die degelijk toegerust zijn
voor de complexe en gedifferentieerde zorg van morgen);

•

er een helder onderscheid dient te komen tussen beroepen en functies;

•

het onderscheid tussen beroepen duidelijker moet worden,

en geconcludeerd dat een actualisering en opwaardering van het ‘beroepenhuis’
van verpleegkundigen en verzorgenden dringend noodzakelijk is.
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Twee beroepen, uitgeoefend op verschillende niveaus
V&V 2020 kiest voor twee niveaus van beroepsuitoefening voor de verpleegkundige beroepsgroep: de verpleegkundige (artikel 3 Wet BIG) en de verpleegkundig specialist (artikel 14
Wet BIG), met verschillende verantwoordelijkheden, bekwaamheden en bevoegdheden.
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oefenen hun beroep uit op het gebied
van de individuele gezondheidszorg.
Daarnaast zijn er twee niveaus van beroepsuitoefening op het terrein van verzorging: de
zorgkundige (artikel 34 Wet BIG; dit is een beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg) en de verzorgende/helpende (met primaire gerichtheid op wonen, welzijn
en maatschappelijke dienstverlening).
De Verpleegkundig specialist (artikel 14 Wet BIG, hbo-master)
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die als expert, met een omschreven
groep patiënten een individuele, zelfstandige behandelrelatie aangaat. Zij biedt vanuit het
perspectief van de patiënt care en cure geïntegreerd aan, ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Het bevorderen van het vermogen tot zelfmanagement en van de de kwaliteit van leven van de
patiënt staan hierbij centraal.
De verpleegkundig specialist komt op basis van klinisch redeneren (anamnese, lichamelijk
en/of psychiatrisch onderzoek, diagnostiek) tot aanvullende diagnostiek. Past in aansluiting hierop medisch-verpleegkundige, therapeutische, evidence-based interventies toe.
Indiceert en verricht voorbehouden handelingen (zelfstandige bevoegdheid).
Zij of hij vervult als verpleegkundig leider een voortrekkersrol in de innovatie van het beroep en de zorg, onderbouwd door onderzoek en door implementatie van onderzoeksresultaten. Levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de verpleegkundige
beroepsgroep en aan de kwaliteit van de zorg. Vervult een brugfunctie tussen artsen en
verpleegkundigen en speelt een cruciale rol in zorgcoördinatie, taakherschikking, het bevorderen van vraagsturing en de verbetering van de kwaliteit van zorg en leven, begeleiden en coachen van verpleegkundigen en zorgkundigen, als vraagbaak voor belendende
beroepsgroepen en in patiënt- of doelgroepgebonden onderzoek.
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De verpleegkundige (artikel 3 Wet BIG, hbo-bachelor)
De verpleegkundige is een allround zorgprofessional die zich in de verschillende velden
van de gezondheidszorg richt op het ondersteunen van het zelfmanagement van mensen,
hun naasten en hun sociale netwerk, met als doel het behouden of verbeteren van het
dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven. Zij of hij
treft problemen van patiënten aan op vier gebieden van het menselijk functioneren: het
lichamelijke, het psychische, het functionele en het sociale. Deze problemen zijn niet ziektespecifiek, zij kunnen optreden bij zowel acuut als chronisch zieke mensen, bij kinderen,
(jong)volwassenen en ouderen en bij mensen met zeer verschillende aandoeningen.
De verpleegkundige verleent zorg op basis van het continue, cyclische proces van klinisch redeneren. Dit omvat: risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning,
evidence-based interventie, monitoring en evaluatie. Zij beargumenteert deze beslissingen en communiceert daarover met patiënten en collega-zorgverleners, betrekt daarin
morele, professionele en persoonlijke afwegingen. Werkt op basis van partnerschap
samen met patiënten, hun naasten en mantelzorgers.
De verpleegkundige voert alle vormen van preventie uit. Preventie omvat alle interventies
die anticiperen op risico, en actie ondernemen wanneer er een verhoogd risico aanwezig
is, of als de eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is of
dreigt te verergeren. De verpleegkundige verricht voorbehouden handelingen, deels met
zelfstandige bevoegdheid, voor het grootste deel met functionele zelfstandigheid.
Heeft een coördinerende rol rond de patiënt of groepen patiënten: tussen disciplines en
24 uur per dag, 7 dagen per week. Participeert in praktijkonderzoek.
De zorgkundige (artikel 34 Wet BIG, mbo-4)
De zorgkundige is een zorgprofessional met een specifieke bekwaamheid voor het werken
met één of enkele omschreven groep(en) patiënten: chronisch zieken (multimorbiditeit),
kwetsbare ouderen en geriatrische patiënten, patiënten die zijn opgenomen voor onderzoek, behandeling of operatie (voorzorg, nazorg, revalidatie), psychiatrische patiënten,
mensen met een verstandelijke beperking.
De zorgkundige richt zich op het ondersteunen van het zelfmanagement van mensen,
hun naasten en hun sociale netwerk, met als doel het behouden of verbeteren van het
dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven. Zij of hij
treft problemen van patiënten aan op vier gebieden van het menselijk functioneren: het
lichamelijke, het psychische, het functionele en het sociale. Deze problemen zijn niet ziektespecifiek, leeftijds- of contextgebonden. Stelt de behoefte aan zorg vast en beschrijft
die in een (leef)zorgplan; biedt de patiënt lichamelijke, emotionele en geestelijke ondersteuning; voert zorggerelateerde preventie uit; draagt zorg voor informatievoorziening,
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voorlichting en advies. Werkt samen met patiënten en hun naasten, mantelzorgers, steunt
hen en verwijst hen waar nodig. Signaleert veranderingen in de gezondheidstoestand van
de patiënt tijdig.
De zorgkundige werkt in zorgsituaties die in het algemeen relatief stabiel zijn. Het handelen verloopt in die situaties grotendeels volgens (professionele) standaarden en richtlijnen.
In instabiele, acute, complexe situaties werkt de zorgkundige onder supervisie van een
verpleegkundige, bij wie dan de eindverantwoordelijkheid berust. De zorgkundige heeft
voor een of meer voorbehouden handelingen functionele zelfstandigheid.
De allround zorgkundige (art. 34 Wet BIG, Associate Degree)
De allround zorgkundige is een zorgprofessional met een bekwaamheid voor het werken
met alle groep(en) patiënten: chronisch zieken (multimorbiditeit), kwetsbare ouderen en
geriatrische patiënten, patiënten die zijn opgenomen voor onderzoek, behandeling of
operatie (voorzorg, nazorg, revalidatie), psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking. Zie verder beroepstypering hierboven.
Verzorgende wonen en welzijn, kraamverzorgende, helpende
V&V 2020 heeft zich niet uitgesproken over de beroepsniveaus verzorgende wonen,
welzijn / kraamverzorgende en helpende. Deze beroepsniveaus vallen niet onder de
Wet BIG. Zij adviseert de Taskforce hierop met voorrang actie te ondernemen.
Expertisegebieden verpleegkundige
Op basis van de verzamelde informatie stelt V&V 2020 vast dat er sprake is van een
enorme variëteit en wirwar aan functie- en beroepsnamen. De term ‘deelprofiel’ is in
deze contexct verwarrend en dekt de lading niet. Het beroep van verpleegkundige is een
ongedeeld, samenhangend geheel, niet op te delen in fragmenten. Mede op basis van het
advies van VBOC (2006)IV en het advies van prof. mr. J.K.M. Gevers stellen we voor bij
de verpleegkundigen artikel 3 met een specialisatie de term ‘deelprofiel’ te wijzigen in
‘expertisegebied’ en dit als zodanig op te nemen in het Kwaliteitsregister V&V.
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