
Misverstanden over de nieuwe functie Verpleegkundig Specialist werkzaam in de jeugdgezondheidszorg uit de wereld 

In de praktijk wordt nog regelmatig opgemerkt dat er veel misvattingen bestaan over de opleiding, financiering, positie en bevoegdheden van de verpleegkundig specialist (VS). Dit was de 
aanleiding om deze punten nog eens op een rijtje te zetten, zie hier. 

Onjuist                   Juist 

1. Opleiding tot VS kost de organisatie geld 
 

2. De jeugdarts dient een keer in de eerste 4 levensjaren het kind gezien te 
hebben en bij voorkeur met 1 of 3 maanden 
 

3. De VS dient ter alle tijde verantwoording af te leggen aan de jeugdarts omdat 
zij eindverantwoordelijke is 
 

4. Basisartsen zijn de oplossing voor het jeugdartsen tekort       

 

5. Physician Assistants (PA) of VS in de JGZ maakt niet uit  
 
 

6. Je moet een arts hebben omdat die opleiding beter aansluit bij de medische 
vragen die ouders vaak hebben op het consultatiebureau 
 

7. Organisaties die kiezen voor pluis niet pluis programma hebben VS niet meer 
nodig 
 

8. Niet pluis- pluis verpleegkundigen doen precies hetzelfde als de VS 
 

9. VS moet in het zorgdomein door de jeugdarts KNMG gemachtigd worden om te 
kunnen verwijzen 
 
 

 
1. Opleiding tot VS is volledig gesubsidieerd dus gratis, er is financiering voor de praktijkopleider, de 

VS, waarneming voor als de VS op school zit en een studiereis 
2. VS is bevoegd en bekwaam om alle contactmomenten uit te voeren die beschreven staan in het 

landelijk professioneel kader  
3. VS legt geen verantwoording af, maar is zelf eindverantwoordelijk voor gevoerde behandeling/ 

besluitvorming. Legt in het verlengde hiervan dus alleen verantwoording af aan de tuchtrechter 
4.  Basisartsen in de JGZ zijn de jeugdartsen niet in opleiding. Zij volgen een inwerkprogramma 

voor de niet complexe JGZ-specifieke handelingen en taken en het werken volgens JGZ-
richtlijnen. Voor het uitvoeren van complexe JGZ-specifieke handelingen en taken vallen zij onder 
verantwoordelijkheid van een jeugdarts KNMG/M&G. Daarna volgt nog een opleiding tot 
jeugdarts KNMG zie de JA. De VS in de JGZ heeft geen aanvullende opleiding nodig.  

5.  Physician Assistents hebben veelal geen verpleegkundige achtergrond, worden speciaal ingezet 

voor de substitutie van medische taken in het kader van doelmatigheid van zorg. De VS doet dit 
ook maar draagt ook bij aan de kwaliteit en continuïteit van zorg.  

6. De vragen van ouders zijn gericht op ouder, kind en omgevingsfactoren. Geïntegreerde 
verpleegkundige/medische zorg die de VS biedt heeft daarom een meerwaarde. De arts kan als 
expert op medisch gebied worden geconsulteerd 

7. Pluis niet pluis is een cursus van 5 dagen, biedt nieuwe vaardigheden in screening en wordt 
uitgevoerd onder supervisie. Kan gezien worden als een verlengde arm constructie.  

8. VS-opleiding is een twee jarige Masteropleiding en biedt wettelijke bevoegdheden zie 
Beroepsprofiel verpleegkundig specialist  De VS kan vanuit de wetenschap interventies bouwen 
en daarmee invloed hebben op beleid. Deze beide scholingen zijn complementair aan elkaar 

9. De VS heeft een overstijgende blik, stelt diagnoses (zowel verpleegkundig als medische) en op 
basis van interpretatie zet zij (preventieve) behandeling in. Zij hebben een AGB-code en kunnen 
direct verwijzen zie  factsheet verpleegkundig specialist in de JGZ          
 
Zorgverzekeraars accepteren verwijzingen van de VS zie:     
https://venvnvs.nl/2018/02/26/zorgverzekeraars-accepteren-verwijzingen-vs/ 
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