
De verpleegkundige zorg binnen ggz-
instellingen wordt beter en goedkoper. 
Mede dankzij de verpleegkundige spe-
cialisten, een jonge beroepsgroep, die 
inmiddels vijftien jaar bestaat. Tijdens 
het jubileumcongres ‘Verantwoord 
Behandelen’ van opleidingsinstelling 
ggz-vs staat de ontwikkeling van ver-
pleegkundige zorg centraal. 

Hoe zag de carrière van een verpleeg-
kundige er vijftien jaar geleden uit? 
Verondersteld dat je wilde doorgroeien, 
waren er twee opties: je werd de baas 
van de afdeling of je groeide door als 
manager bij een stafafdeling. Carrière 
maken aan het bed, door beter te 
worden in het verpleegkundige vak, 
behoorde niet tot de mogelijkheden. 
Vanuit de stijgende vraag naar efficiënte 
en patientgerichte zorg én de alsmaar 
groeiende behoefte van de top van de 
verpleegkundigen om zich te ontwikke-
len, startte in 1997 de eerste Nederland-
se opleiding voor ggz Verpleegkundig 
Specialist (ggz-vs). Drie jaar later stu-
deerde de eerste lichting af; 28 specia-
listen die als behandelverantwoordelijke 
hoogwaardige patiëntenzorg bieden in 
de geestelijke gezondheidzorg. 
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Verantwoord behandelen

Congresthema uitgelicht

Een verpleegkundig specialist ggz biedt 
psychiatrische zorg op expertniveau. 
Globaal gezien heeft hij drie rollen: 
hij is onderzoeker/innovator, coach/
deskundigheidsbevorderaar én zelfstan-
dig bevoegd een behandelrelatie aan te 
gaan met patiënten. Over die laatste rol 
gaat dit congres. We zoomen in op de 
competenties die nodig zijn om behan-
delverantwoordelijkheid te dragen. 
Hierbij kijken we naar de huidige prak-
tijk in Nederland. Maar we onderzoeken 
ook hoe andere landen vormgeven aan 
de behandelverantwoordelijkheid en de 
verpleegkundige beroepsontwikkeling. 

Als we weten wat we in Nederland en 
daarbuiten kunnen en doen, zijn we 
in staat te benoemen wat er van onze 
verpleegkundig specialisten wordt 
verwacht. Vervolgens zoeken we de 
confrontatie met de wetenschap. 
Welke bijdrage levert de verpleegkun-
dig wetenschapper? Is die complemen-
tair of concurrerend met de specialist? 
Waarom doen wij het anders dan de 
medische beroepen waar de beroeps-
uitoefening op specialistisch niveau 
en wetenschap in één onderwijsroute 
wordt geïntegreerd? Consolideren we? 
Of is een fusie aannemelijk? 

Naast het bestuderen van het eigen 
nest, richten we de schijnwerpers naar 
buiten. Zien de patiëntenorganisaties 
de door de komst van verpleegkundig 
specialisten ggz veroorzaakte zorg-
veranderingen met leden ogen aan of 
juichen ze het toe? Lopen we volgens 
hen de goede kant op? Ten slotte kijken 
we ook naar de politiek die verantwoor-
delijk is voor de inrichting van de zorg. 

Vele vragen én antwoorden 
op ons jubileumcongres 
‘Verantwoord behandelen’. 

Nog niet aangemeld? 
Doe het snel. 
Want vol is vol. 
Ga naar www.ggzvs.nl.

Om de kwaliteit van verplegen zicht-
baar te versterken is een kritisch 
volume van goedopgeleide verpleeg-
kundig specialisten nodigen. Vijftien 
jaar na de start van de opleiding is dus 
een mooi moment voor reflectie. Wat is 
eigenlijk de rol van de verpleegkundig 
specialist? Wat heeft het nieuwe specia-
lisme bijgedragen aan de ontwikkeling 
van het vakgebied? En hoe kunnen we 
het zorgaanbod nog verder verbeteren 
en ontwikkelen? Dat zijn de vragen die 
centraal staan tijdens het jubileumcon-
gres Verantwoord Behandelen dat de 
opleidingsinstelling ggz-vs op 5 juni a.s. 
houdt in De Jaarbeurs te Utrecht. 

Rolmodellen op het podium
‘Als je leeft in de waan van de dag, lijkt 
het alsof het niet opschiet in de verple-
ging. Maar als je vijftien jaar terugkijkt, 
zie je dat we een enorme progressie 
hebben gemaakt,’ zegt Rob Bakker, 
directeur van ggz-vs. ‘Talentvolle ver-
pleegkundigen kunnen een driejarige 
master volgen. Ze worden beter in hun 
vak en door hun kennis en kunde met 
collega’s binnen en buiten de eigen 
instelling te delen, verbetert de kwaliteit 
van de verpleging in zijn totaliteit.’ Na 

de opleiding is de sky the limit volgens 
Bakker. Verpleegkundig specialisten 
promoveren, worden lector of hoogleraar. 

Neem bijvoorbeeld Chris Loth en 
Rene van der Snoek, beide sprekers 
op het congres van ggz-vs. Van der 
Snoek begon zijn carrière in de zorg 
voor mensen met een verstandelijke 
handicap. Nu werkt hij, naast zijn baan 
als verpleegkundig specialist bij Yulius, 
als buitenpromovendus aan de ontwik-
keling van een nieuw meetinstrument 
waarmee verpleegkundigen patiënten 
die antipsychotica gebruiken, kunnen 
screenen op bewegingsstoornissen. 

Chris Loth werkt in de verslavingszorg 
en ook zij is gepromoveerd. Bakker 
vindt haar beroepspraktijk een mooi 
voorbeeld van succesvol behandelen 
door een verpleegkundig specialist in 
de geestelijke gezondheidzorg. 
‘Het lukt haar om mensen die zijn 
opgegeven, opnieuw perspectief te 
bieden. Als je daarin slaagt, heb je 
levens gered. Succesvol behandelen 
gaat over meer dan goede crisisopvang. 
Kun je iemand na een crisis in staat 
stellen om een redelijk normaal leven 

te leiden. Kunnen de kinderen gewoon 
thuis wonen? Soms kan het al een hele 
prestatie zijn dat de patiënt in de zon 
op een grassprietje kan bijten.’ 

Hoofdbehandelaar of niet? 
Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat de inzet van verpleegkundig 
specialisten leidt tot minder kosten, 
betere bereikbaarheid en kwaliteit van 
de zorg, grotere cliënttevredenheid, 
minder terugval in ziektegedrag en 
verlaging van de maatschappelijke 
overlast. Toch staat de rol als hoofd-
behandelaar van de verpleegkundig 
specialist ter discussie. Alleen psychi-
aters en klinisch psychologen worden 
door zorgverzekeraars erkend als 
hoofdbehandelaar. Tijdens het congres 
verkennen diverse sprekers de rol van 
de verpleegkundig specialist: tot waar 
reikt de verantwoording? Hoe was dat 
vroeger? Hoe is dat nu? En hoe is dat 
in andere landen? Martin Ward, profes-
sor gezondheidswetenschappen aan de 
universiteit van Malta, bestudeerde de 
rol en de positie van verpleegkundig 
specialisten wereldwijd en zal bij die 
laatste vraag uitgebreid stilstaan. 
Bakker: ‘Het verpleegkundig specia-

Verbeter de zorg, 
begin bij de verpleging

lisme is een internationaal fenomeen, 
overal ter wereld ontwikkelen verpleeg-
kundigen zich. En het mooie is: als je 
kijkt naar de internationale trend is het 
onvermijdelijk dat verpleegkundigen 
na verloop van tijd in Nederland het 
hoofdbehandelaarschap gaan krijgen.’ 

Verpleegkundigen zijn winnaars
Behalve evalueren en vooruitkijken, 
ziet Bakker het jubileumcongres als 
een mogelijkheid om het succes van de 
beroepsgroep te vieren. ‘Er staan zoveel 
inspirerende rolmodellen op het toneel, 
dat is toch een motivatie om enthou-
siast en vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet te zien? Verpleegkundigen 
zetten zichzelf vaak neer als ‘losers’, 
maar als je kijkt wat er de afgelopen 
vijftien jaar bereikt is, dan noem ik hen 
liever winnaars. Het is nu zaak dat we 
de snelheid waarin de beroepsgroep 
zich ontwikkelt vasthouden.’ Hoe dat 
moet? Daarover gaan rolmodellen, 
wetenschappers, politici, opleiders 
en deelnemers in gesprek tijdens het 
congres. ‘Het is leuk om daarbij te 
zijn, want je bent deelgenoot van een 
beweging en een ontwikkeling om trots 
op te zijn,’ aldus Bakker. 
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‘Verantwoord behandelen’ betekent bijvoorbeeld dat je een patiënt zo helpt dat hij na een crisis weer in staat is een zo normaal mogelijke leven te lijden.



De verpleegkundige behandeling is 
gebaseerd op erkende richtlijnen voor 
verpleegkundige zorg in de ggz. Deze 
richtlijnen zijn gebaseerd op verple-
gingswetenschappelijk onderzoek, 
consensus en/of expertkennis, en zijn 
opgenomen in de Nederlandse multi-
disciplinaire richtlijnen voor de ggz. 

Supervisor 
Ook in de monodisciplinaire specia-
listische ggz en in de generalistische 
basis-ggz kan de verpleegkundig 
specialist patiënten behandelen. Hier 
worden minder complexe en mogelijk 
langdurige zorgarrangementen gebo-
den, waarbij de toegang veel minder 
afgeremd wordt. De complexiteit van 
de hulpvraag hangt echter ook samen 
met de mate van bekwaamheid en 
continuïteit van de hulpverlener. 
In deze kan de VS participeren in 
taakverschuiving binnen de hervormde 
zorg. Het potentiëren en superviseren 
van generalistisch opgeleide verpleeg-
kundigen is, naast het werk als behan-
delaar van eigen patiënten, ook een 
taak van de verpleegkundig specialist.

Behandelverantwoordelijkheid 
Een verpleegkundig expert legt primair 
verantwoording af aan zijn patiënt. Dit 
begint bij het samen opstellen van een 
verpleegplan en in het systematisch eva-
lueren van de resultaten ervan. Dit vormt 
doorgaans een zichtbaar onderdeel van 
het multidisciplinaire behandelplan. 
De verpleegkundig expert legt ook verant-
woording af aan zijn eigen beroepsgroep 
en aanverwante collega’s in het team. 
Bij ernstigere aangelegenheden verant-
woordt de vs zich bij de tuchtrechter. 
Het spreekt voor zich dat de vs ook 
verantwoording aflegt aan degene die 

Programma jubileumcongres
Datum woensdag 5 juni 2013
Locatie Jaarbeurs Utrecht, Irene Congreszaal
Ontvangst vanaf 8.30 uur
Aanvang 9.30 uur 

08.30 – 09.30 Koffie en thee staan voor u klaar in de Irene Foyer.

09.30 Opening en Welkom.
Dagvoorzitter Sabine Uitslag, verpleegkundige, voormalig lid Tweede Kamer.

09.40 ‘De reis van de ggz verpleegkundig specialist in Nederland’, 
Rob Bakker, verpleegkundige en directeur ggz-vs.

10.00 ‘De praxis van de verpleegkundig specialist in de verslavingszorg’, 
Chris Loth, verpleegkundig specialist ggz, opleider en docent.

10.30 ‘De praxis van de verpleegkundig specialist in de somatische ggz’, 
Rene van der Snoek, verpleegkundig specialist ggz, docent.

11.00 Koffiepauze

11.30 International keynote speaker: Martin Ward, Coördinator Mental Health 
Nursing programmes Faculty of Health Sciences University of Malta: 
‘The Psychiatric Mental Health Nurse Specialist: an international overview.’ 
Over de rol en positie van de cns, anp en vs in de wereld.

12.30 Lunch

13.30 ‘De Zorg Leert Door’ (dzld), Sabine Uitslag en Diana Polhuis, 
verpleegkundig specialist ggz, Hoofdopleider ggz-vs, gaan in gesprek 
over wetenschap, opleiden en praktijk, met 
dr. Berno van Meijel, lector InHolland, 
dr. Peter Goossens, lector Saxion en ggz-vs, 
dr. Wies van den Bosch, hoofd Dialectische Gedragstherapie Nederland.  

14.15 Keynote speaker: Ronnie van Diemen-Steenvoorde, Inspecteur-generaal 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over: 
‘De bijdrage van de verpleegkundig specialist ggz aan de kwaliteit 
van de zorg van nu en morgen.’

14.45 Koffiepauze

15.15 Sabine Uitslag interviewt zorggebruikers en politici: 
Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform ggz; 
Hanke Bruins Slot, lid Tweede Kamer voor het cda en 
Eric van der Want, wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Hilversum. 

16.00 ‘Uitgelicht’, door Wim Houtjes, verpleegkundig specialist ggz, 
hoofdopleider ggz-vs.

16.15 Afsluiting

16.30 Receptie

Let op: congreslocatie gewijzigd! 
Het congres vindt plaats in De Jaarbeurs Utrecht, Irene Congreszaal. 
(En dus niet, zoals eerder aangekondigd, in het Beatrix Theater). 
Voor treinreizigers: De Jaarbeurs is op loopafstand van Utrecht cs. 
Automobilisten: parkeren op p1 en p3. 

2  Behandelblad Jaargang 1  Nummer 1  1 juni 2013

Als een mens zelf niet of niet meer in 
staat is het roer recht te houden, kan de 
specialistische geestelijke gezondheids-
zorg van grote betekenis zijn. Patiënt, 
zorgaanbieder en zorgverzekeraar profi-
teren van de expertise die de breed op-
geleide verpleegkundig specialist levert 
aan de geestelijke gezondheidszorg. 

In de specialistische ggz wordt de som 
van de hoogst beschikbare expertise 
vanuit alle erkende specialistische ggz-
beroepen geboden. Kenmerkend aan 
dit type zorg zijn de drempels die het 
gebruik ervan afremmen én het inter-
disciplinair en multi-conceptueel ka-
rakter ervan. Deze specialistische zorg 
wordt alleen ingezet als lichtere genera-
listische of mono-specialistische zorg 
geen uitkomst biedt. Of in situaties 
waarin direct duidelijk is dat de behan-
deling van de patiënt alleen slaagt als 
er een team van experts op wordt gezet. 
Verwijzing geschiedt in de verwachting 
van beschikbare expertkennis.

Legitiem  
De verpleegkundig specialist (vs) heeft 
een plaats in deze expertteams. Hij 
zet de hoogst actuele en beschikbare 
verpleegkundige bekwaamheid in op 
het terrein van geestelijke gezondheids-
zorg. Zijn plaats in het team is gelegi-
timeerd; andere ggz-verpleegkundigen 
zijn immers generalistisch opgeleid. 
Dat wil zeggen: niet specifiek voor de 
ggz, maar ‘slechts’ met een aanvul-
lende bekwaamheid op basis van een 
geprofileerde nascholing. 

Behandelen volgens erkende richtlijnen 
Leden van de expertbehandelteams 
noemen we ‘behandelaren’ en als zo-
danig ‘behandelt’ de vs zijn patiënten. 

de overeenkomst tot behandeling met 
de patiënt en diens zorgverzekeraar is 
aangegaan, doorgaans de erkende zorg-
instelling. Hierbij gaat het met name 
over de kwaliteit van de zorg. 
Ten slotte is de vs met een eigen 
praktijk verantwoording schuldig aan 
de patiënt en diens zorgverzekeraar of 
gemeente. In dit geval moet de vs de 
kosteneffectiviteit van de geboden ver-
pleegkundige behandeling aannemelijk 
maken; een en ander in relatie tot de 
polismogelijkheden en de grenzen van 
de awbz en/of de Wmo. 

Ik ben trots op en verheugd over het 
feit dat er anno 2013 zoveel verpleeg-
kundig specialisten als expert voor de 
patiëntenzorg beschikbaar zijn. Het 
streven is om ten minste vijf procent 
van de totale verpleegkundige formatie 
op te leiden tot expert. In de ggz is 
het opleidingspeil echter hoger dan 
in de somatische zorg (relatief meer 
bachelor-verpleegkundigen) en lijkt een 
streven naar tien procent van de vov-
formatie realistisch.

Peter Koopman

Verpleegkundige, voormalig bestuurder ggz-instellingen 

en docent bij de Opleidingsinstelling ggz-vs

‘Geweldig om zulke zorgexperts te hebben.’ 
De Verpleegkundig Specialist in perspectief

Waarom bent u de ideale dagvoorzitter 
van dit congres? 
(Gelach…) ‘Ik ben verpleegkundige 
en ik heb een warm hart voor ggz-ver-
pleegkundigen. Ik heb zelf vijf jaar in 
de ggz gewerkt. Dus ik ken de wereld 
van binnenuit. Bovendien is er tijdens 
het congres veel aandacht voor politiek 
versus zorginhoud. Dat is echt mijn 
ding. Het lijkt me kortom fantastisch 
om deze dag te mogen leiden. En ik 
hoop op veel inbreng vanuit de zaal.’ 

Wat is uw ervaring met verpleegkundig 
specialisten ggz? 
‘Verpleegkundig specialisten zijn die-
hards; echte volhouders. Lang geleden 
heb ik me vanuit de v&vn bezigge-
houden met het positioneren van de 
verpleegkundig specialist en het ont-
wikkelen van de opleiding. Sinds die 
tijd weet ik dat ggz-verpleegkundigen 
mensen zijn die drommels goed weten 
wat ze willen. Mensen met een goed 
gefundeerde mening. Altijd deskundig 
en betrokken. Daar houd ik van.’ 

Waarom is verpleging belangrijk? 
‘Een verpleegkundige kent de echte 
zorgvraag van de patiënt. Hij is de 

schakel tussen patiënt en verschillende 
andere professionals. Naar mijn idee 
heeft de verpleegkundige de meeste 
invloed op het bepalen van de levens-
kwaliteit van de patiënt. Dat is nogal 
wat! Een goede verpleegkundige kan 
dan ook ‘lezen’ hoe de patiënt zich 
voelt. Hij heeft een voelspriet waarmee 
hij de ‘contexttemperatuur’ kan meten. 
Verantwoord behandelen – het thema 
van het congres – betekent voor mij 
dus vooral dat je nadenkt over de be-
handelrelatie en over hoe je de patiënt 
het beste helpt. Daarnaast is uiteraard 
kennis van je vak belangrijk én de be-
reidheid om je kwetsbaar op te stellen 
als je het eens niet weet.’

Waarom hebben we  verpleegkundig 
specialisten nodig?
‘Omdat zij als geen ander in staat zijn 
patiëntenkennis om te zetten naar 
‘evidence’ waarmee je de zorg kunt ver-
beteren. De verpleegkundig specialist 
speelt in de ‘Gouden Driehoek’ van 
praktijk, onderzoek en onderwijs een 
cruciale rol. Hij kan een bijdrage leve-
ren aan het beslechten van de schotten 
tussen die drie elementen. En als dat 
gebeurt, wordt de zorg beter.  

Daarnaast vind ik het voor een ver-
pleegkundige heel belangrijk dat hij 
via de werkvloer carrière kan maken 
en dus niet ‘verdwijnt’ als manager of 
docent.
Ten slotte is de verpleegkundig specia-
list erg belangrijk voor de beroepsgroep 
in zijn algemeenheid. Ze zijn het 
topniveau dat nodig is om de vertaling 
te maken van praktijk naar wetenschap 
en andersom, en om de inhoud te 
vertalen naar bestuurders.’

Beknopt cv mevrouw drs. Sabine Uitslag

Studeerde o.a. Verpleegkunde, Gezondheidsweten-

schappen en Top Class bestuurskunde Gezond-

heidszorg.  

Werkte o.a. als verpleegkundige, docent verpleeg-

kunde en kwaliteitscoördinator in verpleeghuizen. 

Was hoofd Opleiding en Adhesie bij ggz Midden-

Overijssel en bestuurslid bij Federatie ggz. 

Zette zich als Tweede Kamerlid o.a. in voor meer 

inspraak van verpleegkundigen en verzorgenden 

op bestuursniveau. 

Op dit moment werkzaam als voorzitter van de 

Nederlandse Verenging van Huidtherapeuten.

En als ondernemer van haar eigen bedrijf salijn. 

Vanuit haar bedrijf biedt ze o.a. strategisch advies 

en begeleiding bij processen tussen verpleegkun-

digen en bestuurders van zorgorganisaties.

Vier vragen aan dagvoorzitter 
drs. Sabine Uitslag 

De verpleegkundige zorg voor de geestelijke gezond-

heid kent twee samenhangende invalshoeken. 

1 

Het beperken van draaglast (ziektelast) en het ver-

sterken van draagkracht (ziekte gerelateerde coping). 

2 

Het bestrijden van gevolgen van ziek zijn (ziekte 

en therapie) en het bevorderen van gezond gedrag 

(zingeving en preventie ongezonde leefstijl).



Met een knipoog naar de formule van 
het populaire tv-programma De Wereld 
Draait Door vindt tijdens het congres, 
direct na de pauze, een tafeldiscussie 
plaats onder het motto ‘De Zorg leert 
Door’. Met Sabine Uitslag als vrouwe-
lijke equivalent van Matthijs van Nieuw-
kerk en Diana Polhuis als scherpzinnige 
tafeldame, gaan drie gasten in op de 
stelling: ‘Alleen als onderzoek verbonden 
is aan klinisch handelen in de prak-
tijk, kan het betekenisvol zijn voor de 
verpleegkundige praktijk.’ De gespreks-
gasten, Wies van den Bosch, Berno van 
Meijel en Peter Goossens slijpen alvast 
de messen:

Wies van den Bosch
‘Als klinisch psycholoog/psychothera-
peut ben ik het met de stelling eens. 
Kijk bijvoorbeeld naar mensen met 
ernstige, chronisch suïcidale border-
line-problematiek. Daar werd 30 jaar 
geleden geen onderzoek naar verricht, 
omdat ze niet behandelbaar zouden 
zijn. In plaats van onderzoek koos men 
voor veelvuldige opnames met heiloze 
‘behandelingen’. Uit onderzoek dat 
inmiddels is gedaan, blijkt dat bps wel 
behandelbaar is en zelfs redelijk goed. 
Prima. Maar daarmee zijn we er nog 
niet. Want de effectieve behandelingen 
worden vaak alleen doorgevoerd in 
specialistische zorg, en niet in de prak-
tijk van de verpleegkundige. Om de 
verpleegkundige zorg te verbeteren, is 
dus meer nodig dan onderzoek alleen.’ 

Dr. L.M.C. van den Bosch is naast klinisch psycho-

loog/psychotherapeut, registerpsycholoog nip/

Gezondheidszorg en Senior onderzoeker. Ze is 

hoofd van dgt Nederland en is er trots op sinds 

het begin aan de ggz-vs verbonden te zijn. 

Ze promoveerde op onderzoek naar de effectiviteit 

van behandeling van verslaafde, chronisch suïci-
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‘De Zorg leert doorrrrrr’

dale borderline-patiënten. Ze is groot bestrijder 

van de in haar ogen grootste vloek in de ggz: 

de iatrogene schade die patiënten oplopen door 

het ontbreken van deskundige en op effectiviteit 

onderzochte behandeling. 

Berno van Meijel
‘Verplegingswetenschap is een prak-
tijkgerichte discipline en heeft als 
uiteindelijk doel de kwaliteit van de 
verpleegkundige praktijk te verbeteren. 
Maar onderzoek leidt niet altijd recht-
streeks tot verbetering van deze prak-
tijk. Soms gaat het met een omweg. 
Bijvoorbeeld als we eerst op zoek gaan 

naar antwoorden op meer fundamen-
tele vragen. Zoals de vraag naar de aard 
of de omvang van een probleem dat 
we als verpleegkundigen tegenkomen 
in de praktijk. Of de vraag naar de 
precieze aard van de zorgbehoeften van 
patiënten. Deze meer basale kennis is 
nodig om een goed fundament te leg-
gen onder de interventies die we uitein-
delijk ontwikkelen. We moeten niet te 
overhaast toewerken naar praktische 
toepassingen. Want dit kan ertoe leiden 
dat onze verpleegkundige interventies 
op drijfzand worden gebouwd en dus 
vroegtijdig afgeschreven moeten wor-
den. ‘Verbondenheid met de praktijk’ 

kan dus direct en indirect zijn. Een te 
hoog pragmatisme leidt tot een slechte 
theoretische onderbouwing van onze 
interventies. En dat draagt niet bij aan 
de professionalisering van de ggz-
verpleegkunde.’

Berno van Meijel is o.a. lector ggz-verpleegkundige 

aan de Hogeschool Inholland en de Parnassia 

Groep. Na zijn opleidingen tot A-verpleegkundige 

en hbo-V werkte Berno van Meijel als verpleegkun-

dige bij de divisie Psychiatrie van het Universitair 

Medisch Centrum Utrecht (umcu). In 1991 studeer-

de hij af in de sociale wetenschappen aan de Uni-

versiteit Utrecht. Hij werkte als onderzoeker bij het 

Trimbos Instituut. In 2003 promoveerde Van Meijel 

op terugvalpreventie bij patiënten met schizofrenie. 

Sinds 2000 is hij werkzaam bij de disciplinegroep 

Verplegingswetenschap van het umcu. 

Peter Goossens 
‘Onderzoek kan pas betekenisvol zijn 
voor de praktijk als de resultaten ervan 
op een gedegen wijze zijn verkregen. 
Dat betekent krachtige designs en 
voldoende maatregelen om validiteit 
en betrouwbaarheid van de resultaten 
zoveel mogelijk te kunnen garanderen. 
Toegepast onderzoek of praktijkonder-
zoek door verpleegkundig specialisten 
is mijns inziens slechts waardevol als 

het een antwoord of oplossing biedt 
voor een gesignaleerd klinisch pro-
bleem. Toegepast onderzoek dat louter 
ontspruit uit de nieuwsgierigheid van 
de onderzoeker en niet afkomstig is 
uit de klinische praktijk of onderzoek 
waarvan de resultaten antwoorden 
bieden op een managementvraagstuk, 
wijs ik af. Om daadwerkelijk vooruit te 
kunnen komen en ons vak als verpleeg-
kundig specialist verder uit te kunnen 
bouwen, te verdiepen en te legitimeren, 
is gedegen, hoog kwalitatief, praktijkge-
richt wetenschappelijk onderzoek een 
harde voorwaarde.’

Dr. Peter Goossens is o.a. praktiserend verpleeg-

kundig specialist ggz en boegbeeld van het 

centrum bipolaire stoornissen van Dimence te 

Deventer; een topggz-geaccrediteerde afdeling. 

Goossens behandelt circa 25 patiënten en voert 

daarnaast verplegingswetenschappelijk onderzoek 

uit. Als lector ggz-herstelgerichtte zorg en cliënt-

empowerment bij de Saxion Hogeschool geeft hij 

leiding aan een kenniskring van docent/onderzoe-

kers. Hij is betrokken bij het verbeteren van het 

ggz-onderwijs op zowel bachelor als masterniveau. 

Binnen de opleiding ggz-vs is hij o.a. docent en 

voorzitter van de examencommissie. Hij heeft 

een honoraire aanstelling bij iq healthcare aan de 

Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij ver-

pleegkundigen begeleidt bij hun promotietraject. 

Rob Bakker startte de opleiding ggz-vs vanuit het souterrain van zijn woonhuis in Amsterdam. Het opleidingsbordje zit nog altijd op de deur.

Een te hoog pragmatisme leidt tot een slechte 
theoretische onderbouwing van onze interventies.

Een vurige wens 

die in vervulling ging
 

Als vanuit het niets stond het Haagse 
Malieveld op een dag in 1989 vol met 
leden van een tot dan toe onbekende 
protestbeweging: De Witte Woede. 
Deze beweging vroeg aandacht voor het 
gebrek aan erkenning voor de beroepen 
verpleegkundige en verzorgende. 
De politiek antwoordde met de instal-
latie van de Commissie Werner, die 
in haar rapport In Hoger Beroep 21 
aanbevelingen deed voor verbetering 
van de positie van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Nagenoeg al deze 
aanbevelingen, waarvan een aantal het 
ontwikkelen van een verpleegkundig 
specialisme betroffen, zijn anno van-
daag gerealiseerd.

Handen ineen voor GGZ-VS
Ook vanuit het in de jaren 90 opgerichte 
samenwerkingsverband Coördinerend 
Orgaan Nascholing en Opleiding 
(cono), kwam de behoefte naar voren 
aan een ongedeeld verpleegkundig 
specialisme voor de gehele ggz. Daarop 
sloegen vijf grote Nederlandse ggz-
instellingen, diverse zorgverzekeraars 
en de koepel van werkgevers in 1997 
de handen ineen voor de oprichting 
van een specialistische opleiding. Rob 
Offerhaus (psychiater en voorzitter 
Raad van Bestuur ggz Noord-Holland-
Noord) en Rob Bakker (sociaal psy-
chiatrisch verpleegkundige en onder-
wijskundige) werden aangewezen als 
‘bouwpastores’, met als opdracht de 
opleiding vorm te geven naar analogie 
van die tot psychiater en psychothe-
rapeut. Om het onderwijs te facilite-
ren werd de hulp ingeroepen van de 
Centrale rino Groep te Utrecht, waar 
psychotherapeuten en gezondheids-
zorgpsychologen worden opgeleid. 

Een wonder
Een toekomstdroom werd wekelijk-
heid toen op 1 januari 1998 de eerste 
28 studenten werden verwelkomd. 
De focus van de opleiding lag op leren 
in de praktijk, met ondersteuning 
van docenten vanuit de beroepsprak-
tijk. Het model bleek succesvol en de 
opleiding heeft sinds haar oprichting 
een behoorlijke groei doorgemaakt. 
Inmiddels heeft de opleiding zich los-
gemaakt van de Centrale rino Groep 
en in 2009 verwierf ze tweemaal een 
formele erkenning. De opleiding werd 
erkend als Master in Advanced Nursing 
Practice ggz en ontving bovendien van 
de Registratiecommissie Specialismen 
Verpleegkunde erkenning als opleiding 
voor verpleegkundig specialist ggz.

Met 250 studenten in opleiding, is 
ggz-vs momenteel veruit Nederlands 
grootste opleider van verpleegkundig 
specialisten in de ggz. Mede dankzij 
de samenwerking met 35 Nederlandse 
zorginstellingen, diverse kenniscentra 
en ggz-lectoraten van Saxion Hoge-
scholen en Hogeschool Inholland, 
biedt ggz-vs dan ook een onderwijs- 
en onderzoeksprogramma waar de 
stichting trots op is!

Colofon
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De Stichting ggz-vs viert dit jaar haar vijftiende verjaardag. Sinds de oprich-
ting heeft deze opleiding tot verpleegkundig specialist in de ggz veel bereikt. 
De geestelijke gezondheidszorg werd bijna 300 verpleegkundig specialisten 
rijker. Specialisten die dagelijks hun waarde bewijzen voor de kwaliteit van 
zorg op de afdelingen en binnen de instellingen. Bovendien dragen zij ook 
op beleidsniveau bij aan de professionele ontwikkeling van het vakgebied 
psychiatrische verpleegkunde. Maar… hoe onmiskenbaar en waardevol ook, 
de landelijke discussie over de positie van de verpleegkundig specialist in de 
ggz blijft vooralsnog onbeslecht.

Semantisch woordenspel?
Naast de gevestigde medische en psychologische big-professionals, eindigt 
ook de BIG-registratie van verpleegkundigen niet langer bij artikel 3, maar 
loopt zij door tot artikel 14. Deze verschuiving leidt tot een discussie over de 
reikwijdte van de bevoegdheden van verpleegkundigen en de verhouding 
tussen verschillende beroepsgroepen, samengevat als ‘taakherschikking’. 
Deze discussie toont zich soms semantisch van aard, nu er naast concepten 
als ‘behandelaarschap’ en ‘verantwoordelijkheid’, ook termen als ‘hoofdbe-
handelaarschap’ en ‘eindverantwoordelijkheid’ in gebruik zijn geraakt. Toch 
gaat het hier om wezenlijke, complexe ontwikkelingen. Omdat alle wetten in 
het kader van de gezondheidszorg wel op de één of andere manier raken aan 
het thema taakherschikking, kan ook ieder deelgebied tot inzet van onder-
handeling worden verklaard. Dit gebeurt ook, tot financiering en bekostiging 
aan toe. En vrijwel iedere zelfrespecterende beroepsgroep of organisatie heeft 
wel een standpunt over het onderwerp naar buiten gebracht. Uiteindelijk 
draait het echter om de kwaliteit van zorg. Niet meer en niet minder. 

Gelijkwaardig maar niet gelijk
Hoewel artikel 14 van de Wet big zegt dat ook verpleegkundigen ‘specialisten’ 
kunnen zijn, stellen zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg zich op het standpunt dat het hoofdbehandelaarschap in de specialistische 
ggz niet aan hen toekomt. Verpleegkundig specialisten worden duidelijk niet 
op gelijke waarde geschat met andere ggz-specialisten, met als gevolg dat 
alle professionals voor de wet gelijk zijn, maar dat sommigen in de praktijk 
meer gelijk zijn dan anderen. De vraag is of de kwaliteit van de zorg bij deze 
rangorde gebaat is. Ik waag dat om een aantal redenen te betwijfelen.

Best practices
In een aantal Angelsaksische landen is veel ervaring opgedaan met ruimere 
bevoegdheden voor verpleegkundig specialisten. Uit onderzoek naar bijvoor-
beeld het voorschrijven van medicatie door verpleegkundig specialisten, blij-
ken positieve effecten. Zo neemt de hoeveelheid voorgeschreven medicatie 
niet toe terwijl de patiënttevredenheid verbetert. Daarnaast bleek de verpleeg-
kundige in vergelijking met de arts een bredere scope te bezitten ten aanzien 
van disease management, preventie en omgevingsvariabelen. Nederland zou 
haar voordeel kunnen doen met dergelijke kennis uit het buitenland.

Toekomstvisie
De ggz staat voor de majeure operatie om gedurende de komende jaren 
maar liefst 30 tot 50% van de klinische capaciteit af te bouwen. De grote 
vraag is wat daarvoor terugkomt. Er is geen communis opinio, geen grand 
design. Het ontbreekt zelfs aan enige notie van wat er moet gebeuren en hoe. 
Dit gebrek aan toekomstvisie mag eenieder die ooit betrokken is geweest bij 
de discussie over taakherschikking zich ernstig aanrekenen. Het overheids-
beleid geeft niet thuis waar het gaat om basis-ggz en specialistische ggz en 
richt zich louter op de financiële controle. Maar wat bieden wij onze patiënten 
straks daadwerkelijk aan cure en care in de ggz? En wie gaat dat doen? 
Ik meen dat de ggz de verpleegkundig specialist met open armen mag 
verwelkomen, als belangrijke pijler onder de kwaliteit van de ggz in de 
toekomst. 

Koudwatervrees
De discussie over taakherschikking heeft vaak een alles-of-nietskarakter: 
men krijgt totale verantwoordelijkheid of helemaal geen verantwoordelijk-
heid. Dit denken in extremen werkt contraproductief en remt de discussie. 
Patiëntengroepen, geneesmiddelen, therapeutische interventies en bevoegd- 
en verantwoordelijkheden zouden zonder veel problemen kunnen worden 
gedifferentieerd en afgebakend. Het rapport Geschikt en Geschoven van 
de Universiteit van Maastricht, over mogelijke taakherschikkingen in de 
individuele gezondheidszorg, biedt daar praktische handreikingen voor. 
Zo zou er in Nederland begonnen kunnen worden met het omschrijven van 
best practices in de chronisch psychiatrische zorg, zoals dat ook in andere 
landen al gebeurt. Het is opmerkelijk dat men hier in Angelsaksische landen 
al veel verder mee is. Zou dit komen doordat er geen Engelse vertaling 
bestaat voor ‘koudwatervrees’?

Tot slot
Alle specialisten zijn gelijk, maar sommigen meer dan anderen. Zo staan de 
zaken nu. Ik pleit voor de volledige erkenning van de verpleegkundige als 
specialist. Dat is noodzakelijk voor de kwaliteit en de toekomst van de zorg. 
Dit vereist wel dat de opleidingsinhoud de titel ‘verpleegkundig specialist’ 
eer aandoet, en dat daarop streng wordt toegezien. Gelukkig is de Stichting 
ggz-vs al van dit laatste besef doordrongen.

Van harte!

Drs. Paul van Heugten, 

Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting ggz-vs
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‘Alle specialisten zijn gelijk, maar sommigen
zijn meer gelijk dan anderen’

Drs. Paul van Heugten

Twitter mee!

Ons congres is interactief. Dit betekent 
dat u als deelnemer op allerlei manieren 
uw stem kunt laten horen. Bijvoorbeeld 
via Twitter. Neem dus uw mobiele tele-
foon of tablet mee (goed opladen!) en 
zet ‘m aan tijdens het congres. (Instal-
leer vooraf thuis het gratis programma 
Twitter.)

De voor deze dag gebruikte hashtag 
maken we aan het begin van de dag 
bekend. Tweets, voorzien van deze 
hashtag, volgen we de gehele dag en 
komen op tafel tijdens de interactieve 
momenten in de plenaire discussies. 

Overigens kunnen journalisten van ons 
eigen ‘Behandelblad’ u in de pauzes 
ook naar uw mening vragen. Heeft u 
de regie liever zelf in handen: er staan 
laptops klaar waar u uw ingezonden 
brief kunt indienen.


