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Nurse-led clinics

BVVS afternoon meeting
Brussel, 28/04/2022

Lieve Goossens & Elsie Decoene

ANP is probably the minimum competency level necessary to be responsible

for  a  nurse-led service, to exerc ise professional a utonomy

(the NHS plan, 2016)

Nurse led care 

Nurse led clinics

Nurse led services 

nurse 
led

Nurse 
managed

health center 

Inhoud Wat is reeds beschreven in de literatuur?
Pubmed 1998-2021

• N= 3496 resultaten

• 41% (n=1457) de laatste 5 jaar

• Systematische literatuurstudies over nurse-led care 
(n=32)

• 50% effectiviteitsstudies (n= 1775)
• NLC minstens even goed als de traditionele medical-led care
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NLC: een definitie

waarin verpleegkundigen 

een leiderschapsrol of superviserende rol 
opnemen

of praktijk voeren zonder directe supervisie 
door een andere zorgprofessional

Khair K 2017

Zorgmodel 

ook andere 
gezondheidszorgbeoefenaars kunnen 
deel uit maken van het team

Definition Nurse Managed Center (NNCC & ANA – 1987)

NLC = het overnemen van het werk van 
(junior) artsen?

We object to the statement that doctors are “delegating” their work to nurses, 
and the subsequent implication that only simple activities will be appropriate 

for NLC. 

Geen bekrachtiging van de vanuit medisch oogpunt geponeerde stelling dat verpleegkundigen

• goed geplaatst zijn wanneer er een tekort is aan artsen in opleiding en bij taken die mineur
zijn zoals klinisch onderzoek in pre-assessment en routine procedures

• maar zij geen autonome professionals zijn die kwaliteitsvolle zorg initiëren en afleveren

Benger JR, 2005

Vpk is verantwoordelijk voor de
coördinatie, aanpak en continuïteit van
zorg voor een specifieke episode of
interventie

Van louter taakverschuiving naar invullen van zorgnoden

Abarran JW, 2005, Cullum N, 2005

Interprofessionele 
samenwerking

Nurse-led: gezondheid, 
stabilisatie/rehabilitatie 

en holistische aanpak
Patiënt als persoon en 

naasten 

Autonoom

Medische 
supervisie

Nurse initiated

Op basis van medische protocols

Multi/interprofessio-
nele samenwerking

Medical-led: ziekte 
diagnose, interventie, 

medicatie

Autonoom

Interprofessionele context 
autonome zorgverlening

Khair K, 2017

DX en R/

DIRECTE PATIËNTENZORG

Educatie

Zorgcoördinatie
Medicatie
Opvolging

Casemanagers
Counseling

Ondersteunende 
rollen

Episode of interventie

PREVENTIE
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Federale raad voor verpleegkunde Functiemodel (2017)

NLC

VS leidt en is verantwoordelijk voor de 
specialistische zorgverlening

Gespecialiseerde vpk of VC voeren hun 
zorg uit onder het leiderschap van een VS

VUCA: volatile, uncertain, complex, ambigu

VUCA problematiek 

Aanpak van problematiek, vereist 
specialisatie maar met een zekere 
terugkerende “routine”, op maat 
geleverde zorg die buiten de reeds 
geleverde basiszorg valt

Toenemende 
competenties

en
autonomie 

NLC voorbeeld
Aanpak en behandeling extravasatie met 
ongekend product

Aanpak en behandeling extravasatie met 
gekend product

Opvolging extravasatie met (on)gekend 
product

VUCA problematiek 

Problematiek die specialisatie vereist   
met een zekere terugkerende “routine”

Basis en gespecialiseerde zorg 

Opleiden, coachen & 
richtlijnen ontwikkelen

Kenmerken NLC
Gebaseerd op Schotse survey 

Mechanisme van directe verwijzing 
1. Assessment, technische vaardigheden

2. Autonomie om testen en onderzoeken 
aan te vragen in het kader van 
diagnosestelling

3. Voorschrijven (volgens protocol) van 
medicatie

4. Klinische besluitvorming: mate van 
autonomie

5. Ontslag 

Khair K, 2017, Hutchinson C, 2011

Praktische zaken
1. Beschikbaarheid van getrainde 

verpleegkundigen

2. Voldoende administratieve 
ondersteuning

 Houding van het beleid 
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NLC voorbeeld

Aanpak en behandeling extravasatie met 
ongekend product

Aanpak en behandeling extravasatie met 
gekend product

Opvolging extravasatie met (on)gekend 
product

Pull-factors voor NLC
FACTOREN DIE AANTREKKING UITOEFENEN DOOR DE EIGENHEID 
VAN DE ZORGBEHOEFTEN

Khair K, 2017

Pull factoren
1. Type zorg

◦ Variërend in grootte van episode en interventie

2. Zorgverlener
◦ Verpleegkundige kenmerken

3. Type behandeling
◦ Combinatie van type zorg en verpleegkundige kenmerken

Type zorg: Welke zorg komt in aanmerking?

Khair K, 2017

Type zorg voorbeeld

Chronische zorg en langdurige interventie Hartfalen, COPD, mucoviscidose, kanker, darmfalen, 
nierlijden, wondzorg, katheterzorg …

Mineure acute zorg zonder verder langdurige 
medische interventie

Opvolging TIA, plaatsing of implantatie katheter of 
devices, beperkte snijwondes, verstuiking, 
postoperatieve opvolging wondzorg …

Regelmatige monitoring, aanpassing van 
behandeling en educatie

Astma, diabetes, MS, longtransplantatie, epilepsie, 
psoriasis, …

Nood aan preventieve interventies Vaccinaties, allergieën, préop voorbereiding …
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Khair K, 2017

Nood voorbeeld

Zorg binnen de “traditionele” vpk vaardigheden Wondzorg, incontinentiezorg, IV katheterzorg, palliatieve 
zorg, …

Zorg kan geleverd worden door vpk met 
geschikte competenties

Opvolging TIA, plaatsing of implantatie katheter of devices, 
beperkte traumata, cognitieve gedragstherapie …

Patiënt heeft meerwaarde door de persoonlijke 
vpk (person skills) vaardigheden

Astma, diabetes, cardiale heelkunde, pijn, kanker, 
longtransplantatie, harttransplantatie, darmfalen …

Technisch te moeilijk voor patiënten of 
zorgverleners of vereist ondersteuning

Thuistherapie: infusie 

Vereist een hoge mate van personalisatie welke 
over tijd dient te worden aangepast

Insulinetherapie, hemofilie: factor-vervangende therapie, 
psoriasis, obesitas

Beslissingen in de behandelingen zijn 
afhankelijk van een holistische inschatting van 
de huidige noden via één-op-één consultaties

Mucoviscidose 

Zorgverlener: Welke zorg komt in aanmerking?

Push-factors voor NLC
FACTOREN DIE DE ONTWIKKELING VOORUIT DUWEN 

Khair K, 2017

Tekort aan middelen en andere factoren
1. Budgettair

◦ Ook afbouw van ziekenhuisbedden met verschuiving naar de eerstelijn
waarin de hiërarchische lijn minder groot is (UK)

2. Personeel 
◦ Artsentekort

3. Tekorten in eerstelijns gezondheidszorg, geografische situatie 
(AUS, US, UK)

4. Ontwikkeling verpleegkundige professie

Voorbeeld virtuele NLC abdominaal aorta 
aneurisma (AAA)

Abdominale aorta aneurisma opvolging
◦ Frequent en levenslang

◦ Postoperatief  detectie lattijdige complicaties

2016-2019, Vasculaire CNS, Dublin

N= 1352 met 1466 virtuele contacten 

Besparing: 
◦ Consultkost in het ziekenhuis: €149 * 1466= €218 434

◦ Preventie van aortarupturen en spoedopname

Veilige manier van werken

Bourke M, 2022
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Uitdagingen bij de implementatie van NLC 
in de realiteit

Ondanks push en pull factoren

o Geschiedenis 

o Structuren 

o Organisatie

Opstart NLC

1. Welke zorgnoden heeft de persoon?

Worden deze reeds ingevuld, nog onvoldoende of niet ingevuld ?
Wie kan deze zorgnoden NU het best invullen in functie van subsidiariteit 

en interprofessionele samenwerking?

Zorgnoden of teamnoden ??

Opstart NLC

2. Welke aanpassingen binnen de organisatie zijn nodig om deze 
zorgen op een autonome manier te kunnen uitvoeren?

 Mogelijkheid om voorbereidende akten te stellen

 Draagvlak creëren binnen de organisatie naar meer autonomie

 Draagvlak creëren buiten de organisatie naar meer autonomie

Opstart NLC

3. Welke aanpassingen binnen het wettelijk kader om een NLC 
kwalitatief en kosteneffectief te voeren?

 Blijvende druk bij de overheden vanuit de BVVS om de noodzaak 
 tot autonomie van de VS wettelijk te regelen

 tot een financieel kader te regelen
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Hands on tips
TAKE THE LEAD

En nu ben jij aan de beurt

De VS aan het werk in alle rollen
◦ Van innovator tot evaluator

◦ Van organisator tot opleider

◦ Van expert tot klinisch leider

◦ Van initiator tot coach

Belang van een goede voorbereiding 

o Cruciaal in het volledig verhaal

o Vraagt de meeste tijd

o Een zorgvuldige voorbereiding levert de meeste 
voordelen op

o De krijtlijnen uitzetten

o Methodologische aanpak

Belang van een goede voorbereiding 

Dit doe je niet alleen
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Stap 1 - Needs assessment

o Afbakening van de patiëntenpopulatie 

o Noden bij de zorgvrager?

oWaar lopen we nu tegenaan in de zorg? Perspectief van de verschillende 
professies? 

o Wat leert onderzoek mij?

o Belangrijk om deze oefening samen met je stakeholders te maken
oGemeenschappelijk probleembesef

oSamen de kansen zien

Stap 2 – Doel bepalen

o Samen met je stakeholders

o Is NLC de oplossing?

o Formuleer je doelstellingen zo concreet mogelijk 

oWaar wil je op inzetten, welke outcome beoog je? 

oWaar kan de VS mee het verschil maken?

oWat zijn barrières en hefbomen bij elk van je doelstellingen?

NLC: een middel om ….
geen doel op zich…

o Hogere therapietrouw bereiken 

o Kwaliteit van leven verbeteren 

o Hogere patiëntentevredenheid bereiken

o De continuïteit van zorg bevorderen

o Kwaliteit van zorg bevorderen

o De voorlichting, begeleiding en ondersteuning van de zorgvrager verbeteren

o Efficiëntere zorg realiseren – optimalisatie zorgprocessen

o De interprofessionele samenwerking bevorderen

o …

Stap 3 – Strategie bepalen

Welke methode hanteren we om onze doelstellingen te bereiken?

Wie heb ik (nog) hiervoor nodig?
◦ Communicatieplan + tijdslijn

◦ Wie neemt mee de pen vast?

◦ De patiënt als persoon en partner

Op wat moet ik voorbereid zijn? 
◦ Valkuilen – weerstanden – partners

Business case opmaken
◦ Middelen nodig om de klus te klaren

◦ Belang van continuïteit ! 
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Stap 4 – NLC ontwikkelen

o Het consult een plaats geven in het klinisch zorgpad
o Indicaties voor NLC – afspraken voor doorverwijzing

o Interprofessioneel afsprakenkader
o Wie doet wat? Belang van portfolio

o Financiering NLC

o Draaiboek voor NLC opmaken
o Ifv opleiding en continuïteit van zorg

o Doel – inhoud – werkinstrumenten – afspraken – bevoegdheden

o Praktische organisatie
o Educatiemateriaal ontwikkelen – eHealth tools

o Agendabeheer 

o Bekendmaking van het consult - toegankelijkheid

o Dossiervorming (intra- en transmuraal)

o Lokaal – telefoon

Arts vraagt VS in 
consult 

VS vraagt arts in 
consult 

oMoet alles klaar zijn voor start?

oMeerwaarde van trial and error aanpak

o Als VS het pad effenen 

Ready? 

Prioriteiten bepalen
◦ Wat moet klaar zijn voor implementatie?

◦ Wat kan ik gaandeweg ontwikkelen, evalueren, bijsturen?
Stap 5 – implementatie

Belang van een implementatieplan
◦ Iedereen op de hoogte? 

◦ Zicht op barrières bij start?

Verpleegkundigen en andere partners opleiden 

Belang van coaching en supervisie

Belang van continue monitoring tijdens implementatieproces
◦ Korte communicatielijnen, tijdige terugkoppeling, feedback actief vragen
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Stap 6 – Evaluatie

o Plan opgemaakt in voorbereidingsfase

oWerken met indicatoren

o Effect- en procesevaluatie

o Samenwerking met universiteit nagaan ?

Een mooi project, maar…

doe het niet alleen

zorg dat je extra middelen hebt

heb perspectief op lange termijn

voorzie coaching 

godelieve.goossens@uzleuven.be

elsie.decoene@uzgent.be
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