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Verpleegkundig specialist 
in de eerstelijn
WGC Nieuw Gent

Voorstelling

Zorgcoördinator
- IFIC kader
- Niet per definitie 

verpleegkundige
- Praktijkervaring 

+++

Aanleiding 2017

•Reorganisatie van de zorg

• 500 ptn/FTE HA

• 10 huisartsen = genoeg

– Behuizing

– (samen)werking trouw aan de visie

– Meerjarenbegroting

• Professionalisering VP

Focus op

› Efficiëntie

› Behoud van kwaliteit

› Verpleging
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Opvolging van patiënten met 
chronische morbiditeit

•Keuze voor patiënten met

• Cardiovasculaire aandoening

• Diabetes

•Keuze o.b.v onderzoek en overleg

• Tijdswinst voor de artsen

• Groep af te bakenen

• Reeds bestaande richtlijnen 

• WIZ

• Inspiratie Nederland

Participatief 
Participatief, 
interdiscipli-

nair en 
methodisch  

proces

Wat is er zo nieuw?

•Verpleegkundig specialisten

• Opvolging van patiënten met chronische aandoening 

wordt overgenomen van de huisarts door een daartoe 

masteropgeleide verpleegkundige obv protocol, 

ontwikkeld door de verpleegkundig specialist op basis 

van beschikbare evidentie en met het interdisciplinair 

team (Voortrekkersrol hierin)

•Diabetesspreekuur (voorheen)

• Verpleegkundige doet voorbereidend consult op dat 

van de HA, waarbij zij enkele gedelegeerde taken 

uitvoert

Bezorgdheden en ?? in het team

• Wie zal dat doen?

• Hebben we daar genoeg tijd en energie voor?

• Is dat iets voor alle VPK-en?!

• Kan dat er nog bij in het VP-pakket?

• Wat met de reguliere diabetesopvolging?

• Hoe zit dat wettelijk?

• Hoe zit dat met verloning?

• De patiënt zal zijn vertrouwen misschien niet kunnen 

verleggen weg van de HA?

• De patiënt zal misschien dubbel consulteren?

• De huisarts verliest het overzicht?

• Uitholling van het huisartsenberoep?

• Alleen nog moeilijk werk voor de HA?

• Met de voorschriften wordt dat moeilijk?

Proefproject
3 huisartsen

1 verpleegkundige
2 jaar

Evaluatie
Verdere uitrol en opleiding 

collega

Proces: Juni 2018 – Juni 2020

•6 maanden voorbereiding

• Afbakening proefproject (wat en wie?)

• Omschrijving van het praktijkonderzoek met 

onderzoeksvraag en doelstelling van het project.

• Voorbereidende interdisciplinaire discussie om 

bezorgdheden of drempels te detecteren.

• Opleiding van de verpleegkundig specialist

• Opmaak en ontwikkeling praktijkprotocol

•18 maanden praktijkvoering

• Intervisie proeftuin

• Intervisie met experten

•Evaluatie
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Proefproject

•Doel

• Tijdswinst arts

• Kwaliteit behouden

• (Onderzoeks)Proces beschrijven en delen

•Evaluatie (Q.A)

• Dossierstudie

– Proces en uitkomst

– consultatiefrequentie

• Patiënten interviews

• Intervisie en focusgroep

Quality of 
care

Cost

Providers 
experience

Patient
experience

Wat doet de verpleegkundig 
specialist vanuit klinische rol?

•Opvolging volgens 

protocol

• Parameters

• Labo

• Levensstijl

• Medicatie opvolgen, 

aanpassen en opstarten

•Doelgerichte zorg

• Doelen van de patiënt 

bevragen, samen zoeken 

naar tussenstappen, 

drempels detecteren, …

•Opvolging op maat

• Uitleg over aandoening 

• Uitleg over invloed van 

levensstijl en medicatie op 

aandoening

• Uitleg over gezonde 

voeding, gezond bewegen, 

slapen, roken, …

• Aandacht voor 

psychosociale

• Coaching en 

zelfmanagement-

ondersteuning

Samengevat

•Efficiëntie

• Trend positief wat betreft 

werk weghalen bij de 

arts

– Geen dubbel werk 

– Geen extra werk

•Kwaliteit

• Trend naar beter door

– Exclusieve tijd en 

aandacht voor 

chronische opvolging

– Protocol

– Samenwerking

– Aandacht voor zelf-

management 

ondersteuning op maat

Verpleegkundig 
specialist eerstelijn?!

• Opzet verandering, voorstudie en voortraject

• Gedragenheid in team onderzoeken en faciliteren

• Inhoudelijke uitwerking en literatuuronderzoek

• Faciliteren van cocreatie en intervisie

• Opleiding en creatie nieuwe functie

• Opmaak protocol 

• Inhoudelijk klinisch werk, consultaties!

• Evaluatie en disseminatie

• Opleiding collega’s

• Verbreden binnen de VWGC sector en eerstelijn

• Nieuwe topics exploreren en aanboren…
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Rerum Novarumplein 182

9000 Gent — 09 221 21 81

leen.roobaert@wgcnieuwgent.be

To be continued


