SAMENWERKEN MET DE
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG

REGISTRATIE EN RECHTSPOSITIE
De registratie van de VS wordt elke 5 jaar geëvalueerd. Om in aanmerking
te komen voor herregistratie moet de VS aantonen regelmatig en in voldoende mate scholing te hebben gevolgd, aan intercollegiale toetsing en
deskundigheidsbevordering te hebben deelgenomen. Ook is een minimaal aantal gewerkte uren als VS vereist. De verpleegkundig specialist valt
onder de tuchtrechtspraak als bedoeld in artikel 47 e.v. van de Wet BIG
De verpleegkundig specialist werkzaam binnen de JGZ is geregistreerd in
één van de volgende registers
Verpleegkundig specialist AGZ (algemene gezondheidszorg)
Verpleegkundig specialist GGZ (geestelijke gezondheidszorg)
N.B De keus is afhankelijk van de voorkeur van de werkgever of de VS
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ALGEMENE OMSCHRIJVING

DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

De verpleegkundig specialist (VS) heeft na HBO verpleegkunde en minimaal twee jaar werkervaring, de nu nog
volledig gesubsidieerde duale master opleiding Advanced Nursing Practice gevolgd (NLQF7). Op basis hiervan is zij

De VS beschikt over competenties op zowel verpleegkundig als geneeskundig gebied.
De competenties zijn vastgesteld volgens de CanMeds-systematiek.

geregistreerd in het register van verpleegkundig specialisten (artikel14) van de Wet BIG. In artikel 36a van de Wet BIG
is de zelfstandige bevoegdheid van de VS vastgelegd. In de jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt de VS deel uit van het
JGZ team (jeugdarts, VS, jeugdverpleegkundige, assistente) Het JGZ team werkt samen met huisartsen, kinderartsen
en professionals binnen het sociale domein (maatschappelijk werk, logopedie, kinderfysio, opvoedondersteuning,
onderwijs en kinderopvang etc.).

SPECIFIEKE OMSCHRIJVING

De verpleegkundig specialist werkzaam in de JGZ heeft brede kennis en
vaardigheden opgedaan op het gebied van kritisch, analytisch, strategisch
denken en klinisch redeneren. Vanuit deze expertrol is zij in staat nieuwe
interventies te initiëren, te begeleiden, scholing en coaching te geven. Door
de combinatie van verpleegkundig en medisch handelen biedt zij, zeer breed,
integrale zorg aan. De VS is daardoor in staat care en cure te verbinden op
micro-, meso- en macroniveau.

WERKDOMEIN VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST IN DE JGZ
Het Verpleegkundig Specialisten Register is gebaseerd op artikel 14
van de Wet BIG waardoor aan het artikel-3 beroep verpleegkundige een
specialisten titel is verbonden. Het werkdomein van de verpleegkundig
specialist is verbreed door:
A. ZELFSTANDIGHEID
De VS werkzaam in de JGZ geeft zelfstandig vorm aan de consulten van ouders
en kind/jongere en biedt geïntegreerde verpleegkundige medische zorg en
stelt door middel van klinische redeneren zowel verpleegkundige als medische
diagnoses. De VS is bevoegd tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van
voorbehouden handelingen. De VS verwijst waar nodig het kind/jongere
door naar de tweede lijn (sinds 2018 accepteren alle zorgverzekeringen de
verwijzingen van de VS).
B. DESKUNDIGHEID
De VS werkzaam in de JGZ is expert in generalistische zorg en werkt als
advanced nurse, dat wil zeggen dat er een verdieping en verbreding plaats vindt
op allerlei gebied. Naast het directe cliëntencontact waarbij verpleegkundige en
medische zorg wordt geïntegreerd, houdt zij zich bezig met patiëntengroepen/
problemen en draagt bij tot nieuwe interventies op het gebied van
jeugd(gezondheids)zorg. De verpleegkundig specialist heeft een voortrekkersrol
in deskundigheidsbevordering en innovatie van het verpleegkundig beroep.
Ze verbindt wetenschappelijke kennis met de praktijk, neemt deel aan
landelijke netwerken/ adviescommissies. Op deze manier draagt zij bij aan
de professionalisering van de JGZ, daarbij rekening houdend met ethische
vraagstukken en kostenaspecten. Hamric heeft dit in zijn Advanced Nursing
Practice model mooi weergegeven.

De VS biedt geïntegreerde (complexe) verpleegkundige medische zorg tijdens de consulten van
kinderen/jongeren -9 maanden tot 23 jaar. Indiceert en voert voorbehouden handelingen uit.
Concreet houdt dit in dat zij:

De VS stelt vaccinatieprogramma’s op en geeft opdracht tot uitvoering hiervan.
De VS verwijst zelfstandig door naar de tweede lijn.
De VS speelt een verbindende rol in creëren van optimale zorg in het sociale domein.
De VS heeft een rol in praktijkonderzoek, implementatie, veranderingsprocessen en
kan daarbij optreden als projectleider of coach.
De VS fungeert als praktijkopleider voor de verpleegkundigen in opleiding tot
verpleegkundig specialist (VIOS).
De VS draagt bij in scholing, coaching en consultatie van het JGZ team ten aanzien
van onderwerpen waarin zij expert is.

C. BEROEPSONTWIKKELING
De VS is verantwoordelijk voor een proactieve (niet volgende maar zelfsturende) 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 de VS.

