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KB 78: Waar is het begonnen 
en waar eindigen we? 

Elsie Decoene, Lieve Goossens, Afternoon meeting BVVS,

Brussel 26 april 2019

Inhoud
• Definiëring

• Situering in de klinische ladder (Federale Raad Verpleegkunde

• Kadering mijlpalen 
• Belgische context
• Wetgeving

• Lopende werkgroepen/dossiers

• Aanzet discussie
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Definiëring en omkadering 

Deze wet somt op onder welke voorwaarden iemand in België een 
gezondheidszorgberoep mag uitoefenen en welke titels er voor die beroepen zijn
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1967 1999

Oprichting Federale 
Raad Verpleegkunde

De Federale Raad voor Verpleegkunde heeft tot taak aan
de minister bevoegd voor Volksgezondheid, op diens
verzoek of op eigen initiatief, advies te verstrekken over
alle aangelegenheden in verband met de verpleegkunde,
meer bepaald betreffende de uitoefening van de
verpleegkunde en de kwalificatie hiertoe

En toen was er de langzame 
ontwikkeling van de klinische 
ladder
Als antwoord op de gezondheidsnoden van patiënten en evoluties in behandeling
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2015 20161967

WUG

1999

Oprichting 
FRV

Evolutie van piramide naar bloem

Startconferentie KB78 
hervormd 2016
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Concepten geïntegreerde gezondheidszorg

Startconferentie KB78 
hervormd 2016

Multiprofessionele

20151967 20171999

Oprichting 
FRV

Functiemodel voor de 
verpleegkundige zorg van de 
toekomst en functieprofielen
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Functieprofielen Federale Raad Verpleegkunde

FRV 2017.01 Advies betreffende het functiemodel voor de 
verpleegkundige zorg van de toekomst (juni 2017)

• Verpleegkundige algemene zorgen

• Gespecialiseerde verpleegkundige

• Verpleegkundig Consulent

• Verpleegkundig Specialist

• Klinisch Verpleegkundig Onderzoeker

Federale Raad Verpleegkunde (juni 2017)
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Reactie M. De Block

Conceptnota verpleegkunde - FOD
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• Gespecialiseerde verpleegkundigen

Gespecialiseerde verpleegkundige functieprofiel

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_specialise-
gespecialiseerde_verpleegkundig_18-04-17.pdf

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_specialise-gespecialiseerde_verpleegkundig_18-04-17.pdf
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Verpleegkundig Consulent functieprofiel

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_consultant-
verpleegkundig_consulent_18-05-08_1.pdf

Gespecialiseerde verpleegkundige 
en verpleegkundig consulent

• Bijkomende competenties ontwikkeld vooral in het klinische domein
• Staat in voor het leveren van expert-zorg

• Bijkomende specialisatie-opleiding: minimum 20 ECTS

Specifiek voor verpleegkundig consulent

• Bijkomende competenties ontwikkeld om in te staan voor: 

1. het verlenen van een advies

2. het opleiden van andere zorgverleners

3. het bevorderen van de kwaliteit van zorg (medewerking aan)

De consulent is een 
gespecialiseerde 

verpleegkundige met 
een bijkomende rol 

als consulent
(FRV advies 2018)

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_consultant-verpleegkundig_consulent_18-05-08_1.pdf
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Verpleegkundig consulent

• Werkzaam binnen afgebakend kader, samen met 
verpleegkundig specialist en/of leidinggevende 

• (functionele) aansturing door verpleegkundig specialist en/of 
verpleegkundige leidinggevende samen met arts 

• APN
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Definiëring APN
Advanced Practice Nurse APN = Verpleegkundig Specialist VS?

„A registered nurse who has acquired the expert knowledge base, complex 
decision-making skills and clinical competencies for expanded practice, the 
characteristics of which are shaped by the context and/or country in which she/he is 
credentialed to practice”. International Council of Nurses (ICN)

Met de toevoeging: een opleiding op masters niveau wenselijk is om als Advanced 
Practice Nurse (APN) te starten 

• De BVVS adviseert om de term Verpleegkundig Specialist (VS) te gebruiken voor
alle overkoepelende functies waar “advancement” wordt gebruikt

Kerncriteria APN

Specialisatie
• APN’s hebben een specialisatiegebied

Verruiming (Expansion)
• Het leren en aanwenden van competenties of het actief zijn op 

gebieden die traditioneel aan een andere beroepsgroep worden 
toegewezen – uitbreiding en verbreding takenpakket

Vooruitgang (Advancement – ontwikkeling en innovatie)
• Verwijst o.a. naar het voortdurend toepassen van de meest recente 

onderzoeksresultaten en zorginnovatie met als doel verdere 
ontwikkeling van de verpleegkunde en de zorg
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Verpleegkundig Specialist: competenties

Hamric et al.  2014

Centrale rol = de directe klinische (specialistische) zorg met daarnaast 

6 kerncompetenties:

1. Verlenen van expertadvies gebaseerd op wetenschappelijke 
evidentie (consultation)

2. Coachen van patiënten en hun naasten en zorgverleners 
(coaching and guidance) 

3. Coördineren in interdisciplinaire en interprofessionele 
samenwerking (collaboration)

4. Uitoefenen van klinisch & professioneel leiderschap (leadership)

5. Toepassen van EBP tot het verrichten van 
verplegingswetenschappelijk onderzoek (research)

6. Bijdragen aan ethisch beleid en ethische besluitvorming in de 
zorg (ethical decision making)

Hamric A.B. (2014) A Definition of Advanced Practice Nursing. In Hamric A.B., Hanson C.M., Tracy M.F., O'Grady 
E.T. Advanced Practice Nursing. An integrative Approach. St. Louis: Saunders, Elsevier, p. 67.

VS functieprofiel

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_pratique_avancee
-verpleegkundig_specialist_3.pdf

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_pratique_avancee-verpleegkundig_specialist_3.pdf
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VS concepten en de concepten hervorming KB 78

Basisverpleegkundige
Verpleegkundig Consulent (VC)
Verpleegkundig Specialist (VS)

GENEESKUNDE

PATIËNT
Focus op groep(en) van patiënten, zorgverleners, organisatie 

Focus op patiënt en familie, afdeling

VPK

vooruitgang

verruiming

INNOVATIE

OPTIMALISATIE

VS

PSYCHOLOGIE

VC

Klinische zorg specialisatie buiten de 
reguliere verpleegkundige zorg

Reguliere 
verpleegkundige 

zorg

verpleegkundige zorg, o.a. unmet need

Substitutie

GENEESKUNDE PSYCHOLOGIE

VERPLEEGKUNDE
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Een verpleegkundige die zich verder verdiept in een klinisch domein  
=

gespecialiseerde verpleegkundige 
= 

verpleegkundig consulent
=

verpleegkundig specialist

Een VS is geen…

• Casemanager

• Projectmedewerker

• Stafmedewerker

• Coördinator
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Invulling klinische functies
Werkterrein versus projectmatig werken 

WERKTERREIN

KWALITEITS- & ONDERZOEKSPROJECTEN

Opzetten projecten

In een gestructureerde context meewerken aan projecten

Verpleegafdeling

VS

VC
Referentie 

VPK

Nationaal/internationaal
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Invulling klinische functies
Consultverlening versus educatie

Organisatie van opleiding
nationaal, internationaal

Leider interprofessioneel team

Meewerken aan  opleiding
Gestructureerde context 

Gesprekspartner interprofessioneel team

EDUCATIE

ADVIESVERLENING

VS

VC

Systematisch organisatiebreed, aan patiënten en zorgverleners
Verpleegkundig spreekuur uitbouwen en leiden

Op de afdeling of ad hoc op andere afdelingen 
aan patiënten en zorgverleners
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35

VC 1-5

VC 1-5

VC 1-5

VS 5

VC 5

R

VC 1-5

VC 1-5

VS  1-5

VC 5

VC 5

VC 1

VS 1

VS  1-5

VS  1-5

VC 1-5

R 1
VS  1-5

VC 1-5

VS 5

1

VC 5

R 1 VC 5

VC 1-5

VC 1

VC 5 VC 5

VC 1-5

VC 1-5

VS 5
VS 5

Op de afdeling of ad hoc op andere afdelingen aan patiënten en zorgverleners

Adviesverlening
Systematisch organisatiebreed, aan patiënten en zorgverleners

Verpleegkundig spreekuur i.s.m. arts en verpleegkundig specialist

Organisatie opleiding 
leider interprofes-
sioneel team

Educatie
Opleiding coaching 
meewerken aan, 
gesprekspartner 
interprofessioneel 
team, gestructureerde 
context

Ervaring
< 1 jaar
1-5 jaar
>5 jaar
R: Referentievpk.

VS

VC

R

Algologische
specialistische 
functies

20151967

Deze wet somt op onder welke 
voorwaarden iemand in België een 

gezondheidszorgberoep mag uitoefenen 
en welke titels er voor die beroepen zijn

20171999

Oprichting 
FRV

FRV 
Functiemodel

2017

IFIC

2016
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3. Instituut voor Functieclassificatie 
IFIC (2017)

• Samenwerking werkgevers en werknemers

• Ondersteunt en ontwikkelt nieuwe 
functieclassificaties in de non-profit

• Nieuw loonmodel werknemers van de 
federale gezondheidsdiensten

https://www.if-ic.org/nl/pc-330/federale-
privesectoren/functiewijzer#Verpleging%20-
%20verzorging

VC

https://www.if-ic.org/nl/pc-330/federale-privesectoren/functiewijzer#Verpleging%20-%20verzorging
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20151967

Deze wet somt op onder welke 
voorwaarden iemand in België een 

gezondheidszorgberoep mag uitoefenen 
en welke titels er voor die beroepen zijn

20171999

Oprichting 
FRV

FRV 
Functiemodel

2017

IFIC

20162016

Oprichting BVVS

Oprichting BVVS vzw - 2016



15/05/2019

21

BVVS

• Ontstaan vanuit een nood bij de verpleegkundig specialisten

• Nood aan netwerking, samenwerking, verandering, …

• Vooral nog VS’en vanuit universitaire centra
• MAAR ook de VS’en vanuit niet-universitaire centra

• MAAR we willen alle sectoren aan boord (GGZ, eerstelijn)

• MAAR we willen ook de Franstalige collega’s mee aan boord

• Niet enkel de VS staat op de agenda

2016 2017

FRV 
functiemodel

20151967

Deze wet somt op onder welke 
voorwaarden iemand in België een 

gezondheidszorgberoep mag uitoefenen 
en welke titels er voor die beroepen zijn

2016

Oprichting 
BVVS

1999

Oprichting 
FRV

2019
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2019 Wetsvoorstel tot wettelijke 
verankering VS

• Streven naar subsidiariteit
• Uitzuivering en herschikking van de competenties van de 

gezondheidszorgbeoefenaars 

• Taken worden toegewezen aan die zorgverleners die de 
vereiste zorg op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle 
wijze kunnen verlenen

• Nood aan een verpleegkundige die, mits een gedegen 
opleiding, complexe verpleegkundige zorgen kan uit-
voeren en bepaalde medische handelingen kan stellen 

Kwaliteitswet 2019 

• https://www.maggiedeblock.be/extra-
garanties-op-kwaliteitsvolle-en-veilige-zorg-
voor-de-patient/

https://www.maggiedeblock.be/extra-garanties-op-kwaliteitsvolle-en-veilige-zorg-voor-de-patient/


15/05/2019

23

Lopende zaken

• Werkgroep FRV – functie- en competentieprofiel klinisch 
verpleegkundig onderzoeker

• Werkgroep FRV – advies ‘opleiding voor gespecialiseerde 
verpleegkundigen (VC)’

• BVVS: hoorzitting met IFIC ivm
• Toevoeging nieuwe functies VS en KVO

• Wijziging functie: referentieverpleegkundige  verpleegkundig consulent

Lopende zaken

• Afstemming BVVS en universiteiten
• Academische master in de toekomst

• Afstemming beroepsprofiel & opleidingsprofiel 

• Vanuit de BVVS opstart werkgroep ‘werkkader verpleegkundig 
specialist’
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To Do

De verpleegkundig specialist zal minimum over een master moeten beschikken. 
De precieze invulling van het competentieprofiel zal gebeuren via KB, na advies 
van de Federale Raad voor Verpleegkunde, de Technische Commissie voor 
Verpleegkunde en de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen. 

• Opleidingscriteria

• Erkenningscriteria

• Werkingscriteria

Let’s start a discussion
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Hoe denken we over dit alles?

Verpleegkundig consulenten…
Verpleegkundig specialisten…

daar is echt niet veel verschil tussen,
ze doen quasi hetzelfde in de praktijk …
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Verpleegkundig specialisten

Het hebben van een master is niet echt 
nodig, vooral het hebben van ervaring en 
een specialisatie opleiding is belangrijk…

Verpleegkundig consulenten zijn nu 
niet voldoende opgeleid om hun 

opdrachten uit te voeren …
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Verpleegkundig specialisten 
worden nu te weinig opgeleid 

als klinisch behandelaar …

In de toekomst willen we niet enkel 
nurse practitioners zijn…

Het advancement verhaal mag niet 
verloren gaan
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We zijn ons aan het 
verliezen in al die functies…

Toekomstscenario’s?
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• Substitutie of taakherschikking? 

• De juiste zorgverlener op de juiste plaats 

• Meerwaarde van complementariteit in de zorg

• Hoe zien we opleiding verpleegkunde in de toekomst?

HBO-5 verpleegkunde

Bachelor verpleegkunde

Specialisaties  - postgraduaat

Master verpleegkunde en vroedkunde

Doctoraat verpleegkunde en vroedkunde 
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• Ik ben 17 – 18 jaar en ik maak mijn studiekeuze…

• Ik ben 17 – 18 jaar en ik maak mijn studiekeuze…

• Attractiviteit van het beroep

• Complexiteit van de verpleegkunde 

• Differentiatie in de verpleegkunde 
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• Verpleegkundig consulent worden de nurse practitioners (NP) van de 
toekomst?

• De academische master leidt VS’en en NP’ers op?

• Meteen kunnen starten met een academische bacheror?

• Professionele master & academische master… neen, alles wordt één pot 
nat… niet nog een extra opleidingsniveau in de verpleegkunde

• Investeren in beide 
functies: VC/NP en VS

• Belang van duo werking

• Complementaire 
samenwerking
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• Aangepast financieringsmodel noodzakelijk

• De zorgvrager bepaalt welke zorg we nodig hebben
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Laat je gedachten maar even op hol slaan…


