
DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ 
ALS REGIEBEHANDELAAR



DE VS GGZ ALS REGIEBEHANDELAAR
In het behandeltraject dat de patiënt aflegt, zijn meestal meerdere 

zorgprofessionals betrokken. Dit vraagt om de juiste deskundig-

heid, op het juiste moment en een daarbij passende regiebehan-

delaar, die (op een bepaald moment of in een bepaalde behandel-

fase) de regie voert over het zorgproces. 

In het Model Kwaliteitsstatuut GGZ zijn de uitgangspunten rond de 

inzet van de regiebehandelaar vastgelegd en wordt deze rol als volgt 

omschreven:  

“De regiebehandelaar draagt de verantwoordelijkheid voor 

de integraliteit van het behandelproces en is als zodanig 

beschikbaar en bereikbaar als centraal aanspreekpunt 

voor de patiënt, diens naasten en eventuele wettelijke 

vertegenwoordigers en andere betrokkenen. De regiebe-

handelaar moet passend zijn bij de zorgvraag, het type 

behandeling en de doelgroep. De regiebehandelaar 

heeft een wezenlijk aandeel in 

de inhoudelijke behandeling”. 

De VS GGZ is een masteropgeleide verpleegkundige met 

zelfstandige behandelbevoegdheid conform art. 14 Wet 

BIG. Zij bezit zowel generalistische als specialistische

bekwaamheden binnen het specialisme GGZ. 

De rol van regiebehandelaar is onderdeel van het beroep VS 

GGZ. “De VS GGZ fungeert het beste als regiebehandelaar 

wanneer de gevolgen van de aandoening of ziekte centraal 

staan.” [Beroepsprofiel VS GGZ]

In eerder onderzoek is informatie verzameld over de rol van de verpleegkundig specialist 

GGZ (VS GGZ) als regiebehandelaar. Dit is samengebracht in een handreiking voor VS GGZ. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat behandelaren, beleidsmakers en ketenpartners 

onvoldoende bekend zijn met de VS GGZ in de rol van regiebehandelaar. Deze factsheet is 

ontwikkeld om kort en bondig inzichtelijk te maken hoe de rol van regiebehandelaar door 

de VS GGZ in de praktijk wordt ingevuld.

VOOR WIE? 

Voor behandelaren, beleidsmakers en ketenpartners van GGZ-organisaties.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE FACTSHEET?

Deze factsheet informeert over de wijze waarop de rol van 

regiebehandelaar wordt ingevuld door een VS GGZ. 

https://www.venvn.nl/media/sopp4ccx/4_profiel-verpleegkundig-specialist_def.pdf
https://www.venvn.nl/media/sopp4ccx/4_profiel-verpleegkundig-specialist_def.pdf
https://www.venvn.nl/media/sopp4ccx/4_profiel-verpleegkundig-specialist_def.pdf
https://zorgmasters.nl/uitgelicht/handreiking-vs-ggz-in-rol-van-regiebehandelaar/
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/GGZ+model+kwaliteitsstatuut+2020.pdf


1.   VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTISCHE EXPERTISE

De VS GGZ heeft primair aandacht voor de gevolgen van psychische aandoeningen in het 

dagelijks leven en heeft voortdurend aandacht voor preventie. De VS GGZ integreert genees-

kundige en verpleegkundige diagnostiek en behandeling. De VS GGZ betrekt de patiënt en zijn 

sociaal maatschappelijke context intensief binnen het diagnose- en behandeltraject. 

De VS GGZ kan vanuit dit perspectief als regiebehandelaar de impact van behandelbeslissin-

gen op het dagelijks leven goed overzien. 

Als regiebehandelaar gaat de VS GGZ uit van het aanpassingsvermogen en vermogen tot zelf-

management van de patiënt. Zij richt zich op een integrale, herstelgerichte benadering, leef-

stijldiagnostiek en -behandeling en ondersteunt door shared decision-making de autonomie 

en eigen regie van patiënten. 

2.   CONTINUÏTEIT OP MICRO-, MESO- EN MACRONIVEAU

Op microniveau wordt de continuïteit bevorderd doordat de VS GGZ in de rol van regiebehandelaar zelf 

diagnostiek en behandeling indiceert en kan opvolgen. Hierdoor kan snel gehandeld worden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het aanvragen en interpreteren van labonderzoeken tijdens het instellen of afbouwen van 

medicatie.  

Op meso- en macroniveau overziet de VS GGZ het netwerk van zorg, kostenaspecten en de mogelijkheden 

voor het bieden van gepersonaliseerde zorg. Als regiebehandelaar houdt de VS GGZ zicht op de kwaliteit 

van geleverde zorg en onderhoudt intensief contact met professionals zowel binnen als buiten de eigen 

zorgorganisatie.  

3.   SAMENWERKING: BETROKKEN, BETROUWBAAR EN BEREIKBAAR

De VS GGZ wordt gewaardeerd vanwege haar betrokkenheid, betrouwbaarheid en bereikbaarheid.  Daar 

waar specialistische kennis over de grenzen van de bekwaamheid gevraagd wordt, consulteert de VS GGZ 

een expert. De VS GGZ wordt ook geconsulteerd door andere zorgprofessionals. Bijvoorbeeld door een 

psychiater voor vakinhoudelijke kennis, expertise op het gebied van herstelgerichte zorg in de sociaal maat-

schappelijk context en het bevorderen van eigen regie. Interprofessionele samenwerking binnen een team 

wordt als gelijkwaardig en intercollegiaal getypeerd. Als regiebehandelaar zal de VS GGZ de totale behande-

ling van de patiënt overzien en de juiste zorg op het juiste moment regisseren met betrokken 

zorgprofessionals. 

WAT IK KAN VERWACHTEN VAN EEN VS GGZ 
ALS REGIEBEHANDELAAR?

Meer informatie:

Handreiking VS GGZ in rol van regiebehandelaar (Platform Zorgmasters)

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist (venvn.nl) 

GGZ model kwaliteitsstatuut (zorginzicht.nl)

https://zorgmasters.nl/uitgelicht/handreiking-vs-ggz-in-rol-van-regiebehandelaar/
https://zorgmasters.nl/uitgelicht/handreiking-vs-ggz-in-rol-van-regiebehandelaar/
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/assets/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/GGZ+model+kwaliteitsstatuut+2020.pdf


Heeft u vragen? 

Vraag meer informatie aan de 

verpleegkundig specialist of 

ga naar www.venvnvs.nl
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