
 

 

BVVS verbaasd over gepubliceerde adviezen van de Federale Raad voor 
Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde met 
betrekking tot de ontwerptekst van de verpleegkundig specialist 

 

De gezamenlijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Federale Raad voor 
Verpleegkunde (FRV), de Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV) en de Hoge raad van 

geneesheer-specialisten en huisartsen (HRGSH) heeft op 3 september 2020 een ontwerpadvies 
met betrekking tot de Verpleegkundig Specialist (VS) goedgekeurd. Het advies buigt zich onder 

andere over de activiteiten die een VS mag uitoefenen, de erkenningscriteria en de 
overgangsmaatregelen. De FRV en de TCV publiceerden elk afzonderlijk hun adviezen met 

betrekking tot dit ontwerpadvies waar men in eerste instantie akkoord lijkt te gaan, maar tot 

onze grote verbazing ook ontmoedigende toevoegingen deed waar we als BVVS niet achter 
staan. 

Om te beginnen staat te lezen dat “de ontwikkeling van de functie van de verpleegkundig specialist in geen 
geval de competenties of de bevoegdheden van de andere verpleegkundige functies mag beperken”. We 

vinden het jammer dat de VS-functie steeds een negatieve connotatie krijgt in de discussies over de 
herziening van de verpleegkundige functies. We pleiten juist voor het versterken van elkaar, weliswaar vanuit 

ieders eigenheid en competenties, om samen vooruit te komen. 

Men stelt ook dat “de verschillende verpleegkundige functies (Verpleegkundige algemene zorg, 

gespecialiseerde verpleegkundige, …) opnieuw bekeken moeten worden alvorens het werk aan de 

verpleegkundig specialist voort te zetten” en dat “de verwachte evolutie van de andere functies een directe 
impact zal hebben op de functie van de verpleegkundig specialist”. We zijn het eens dat alle verpleegkundige 

functies herbekeken moeten worden, maar het reeds lang lopende dossier van de VS op de lange baan 
schuiven, lijkt ons geen constructieve aanpak. We zien niet in hoe de ontwikkeling van de VS-functie de 

uitwerking van de andere verpleegkundige functies in de weg staat. De rollen en kerncompetenties van 
verpleegkundig specialisten zijn immers duidelijk internationaal omschreven volgens het Advanced Practice 

Nurse model van Hamric & Hanson, een model dat ook in België al jaar en dag wordt gehanteerd. Ons inziens 
kunnen de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoeringsbesluiten voor de VS net als een hefboom 

beschouwd worden, welke de uitrol van het voorgesteld FRV functiemodel faciliteert. 

Met betrekking tot de overgangsmaatregelen beveelt de FRV aan om rekening te houden met 
verpleegkundigen die hebben gewerkt aan de invoering van de functie van verpleegkundig specialist zonder 

dat hij/zij een masterdiploma hebben behaald. Men stelt dat er rekening moet worden gehouden met 
verworven vaardigheden, evenwaardig met het masterdiploma. In de praktijk ervaren we inderdaad dat deze 

collega’s schitterend werk verrichten. Niettegenstaande vinden we het belangrijk dat het behalen van een 
masterdiploma naar waarde geschat wordt. Onder andere de wetenschappelijke meerwaarde, het 

abstraheren en conceptueel denken wordt gedurende een universitaire opleiding sterk gevoed. Deze 
academische competenties zijn essentieel om de functie van verpleegkundig specialist in al zijn rollen op een 

geavanceerde wijze te kunnen uitoefenen. We pleiten er voor, om ook in overgangsmaatregelen, vast te 

houden aan deze basiscriteria. De BVVS formuleerde eerder een voorstel tot overgangsmaatregelen in hun 
conceptnota opgemaakt in samenwerking met de universiteiten die momenteel de master verpleegkunde en 

vroedkunde aanbieden. 

Vanuit onze beroepsfierheid en motivatie in onze functie van VS verwachten we  

dat we vanuit de verpleegkundige beroepsgroep het VS dossier samen verder tot een goed 
einde kunnen brengen. 

https://bvvs-be.webnode.be/_files/200001702-e869ae869b/Samenvatting%20conceptnota%20VS%20opleiding%20en%20erkenningscriteria_BVVS%20en%20interuniversitaire%20werkgroep%20april%202020.pdf?_gl=1*55x0ko*_gcl_aw*R0NMLjE2MTE0MDA3MTYuQ2p3S0NBandtdWZaQlJCSkVpd0FQSjNMcHBrRXJxVE53M01fYnd5OUxEV0ZZMkkzU0ZpLWttMkFGa2ItVHg0SjJyanhBZkIzOTNhNU9Sb0NtWmNRQXZEX0J3RQ..


De gepubliceerde adviezen kan u terug vinden op de website van de FOD Volksgezondheid: 

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/advies-2020-04-van-de-frv-betreffende-de-

verpleegkundig-specialist 

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/advies-2020-02-van-de-technische-commissie-

voor-verpleegkunde-met-betrekking-tot-de 
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