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Competentiekader van de verpleegkundig specialist in de Belgische 

gezondheids- en welzijnszorg - Samenvatting 

 

Situering 

De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV, 2017) beschrijft in haar klinisch functiemodel 

voor de verpleegkundige zorg van de toekomst verschillende verpleegkundige expertfuncties 

zoals de gespecialiseerde verpleegkundige, de verpleegkundig consulent, de verpleegkundig 

specialist (VS) en de klinisch verpleegkundig onderzoeker. Sinds 22 april 2019 is er een 

juridisch kader voor de VS gecreëerd via de Wet op de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen (WUG, 2019). Naast het bezitten van het diploma of de titel van 

verpleegkundige dient de VS ook minstens een masterdiploma in de verpleegkundige 

wetenschappen te bezitten.  

 

Wat is kenmerkend voor de verpleegkundig specialist?  

Een VS is ‘een academisch opgeleide verpleegkundige expert met een functie in een 

specialisatiedomein, en die beantwoordt aan de kenmerken van het Advanced Practice 

Nursing concept’ (BVVS, 2020). De VS draagt in belangrijke mate bij tot de vooruitgang en 

professionalisering van de verpleegkunde en dit d.m.v. specialisatie, verbreding en expansie 

van het werkveld. De VS heeft een zelfstandige zorg- en behandelrelatie met de zorvrager, 

waarbij een doorgedreven partnerschap met de zorgvrager aangegaan wordt en integrale en 

geavanceerde zorg verleend wordt (dwz van verpleegkundig/medisch assessment, 

diagnostiek, zorgplanning met integratie van voorschrijfbevoegdheid tot en met evaluatie - 

afhankelijk van het toekomstig juridisch kader en de koninklijke en ministeriële besluiten). Als 

verpleegkundig expert toont de VS leiderschap in het opsporen van nieuwe noden en 

problemen, in de ontwikkeling van nieuwe en op evidentie gebaseerde benaderingswijzen of 

interventies, in een wetenschappelijk toetsen van nieuwe evoluties in de praktijk en in het 

versterken van de competenties in de intra/interprofessionele teams. Op die manier 

genereert de VS impact op zorgvrager, team, organisatie en maatschappelijk niveau.  

 

Afhankelijk van de werkcontext (gekenmerkt door complexiteit), de doelstellingen van het 

interprofessioneel team en de organisatie, de competenties en ervaring van de VS en de 

zorgnoden van de zorgvrager(s) kunnen rollen en professionele activiteiten verschillen. 

Hoewel verwacht wordt dat de VS dezelfde kerncompetenties bezit, kan het niveau van het 

bezitten van deze kerncompetenties verschillend zijn. Deze elementen samen bepalen of 

iemand eerder in een Nurse practitioner (NP)-profiel of een Clinical Nurse Specialist (CNS)-

profiel werkt. In een figuur worden beide profielen in een continuüm voorgesteld. 

 

Het competentiekader van de VS omvat zeven beroepsrollen, gebaseerd op het CanMEDS 

model. De rol als ‘klinisch expert en behandelaar’ staat centraal, van waaruit de andere zes 

rollen “organisator van kwaliteitsvolle zorg en innovatieleider, klinisch en professioneel leider, 

samenwerker, onderzoeker, communicator en gezondheidsbevorderaar” worden vorm 

gegeven. Alle 7 rollen worden uitgevoerd door iedere VS, ongeacht hoe de geavanceerde 

functie wordt ingevuld in het continuüm van het NP-profiel en het CNS-profiel. Ze vereisen 

een academisch masterniveau (Europees Kwalificatieraamwerk - master - Niveau 7).  
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Wat biedt het competentiekader van de 

verleegkundig specialist WEL? 

Wat biedt het competentiekader van de 

verleegkundig specialist NIET? 

Het is een dynamisch competentiekader en 

in ontwikkeling, mede omwille van het 

juridisch kader en de koninklijke en 

ministeriële besluiten die nog uitgewerkt 

moeten worden. 

Het beschrijft de kerncompetenties die een 

VS nodig heeft om deze functie te vervullen 

in de Belgische gezondheids- en 

welzijnszorg, in een diversiteit aan settings.  

Het omschrijft welke kerncompetenties een 

VS moet realiseren om een erkenning als VS 

te krijgen in de toekomst en geeft dus 

richting aan: 

- te verwerven competenties tijdens 

de stage in de opleiding; 

- het zelfregulerend professioneel 

groeiproces van de VS / permanente 

vorming initiatieven; 

- de ontwikkeling van het (e)portfolio. 

Het is geen opleidingsspecifiek 

competentiekader voor de bestaande 

masteropleidingen tot VS, immers, VS 

competenties moeten bijkomend verworven 

worden door ervaring en permanente 

vorming. 

Het bechrijft niet de overgangsmaatregelen 

noodzakelijk voor het bekomen van een 

erkenning als VS (zie hiervoor: Adviesnota 

rond opleiding, erkenning en 

overgangsmaatregelen voor de functie van 

VS - 2021).  

Het gaat niet in op structurele (bv. 

normering), financiële en juridische 

aspecten verbonden aan de implemenatie 

van VS in de Belgische gezondheids- en 

welzijnszorg.  

 

 

Waarin verschilt het huidige competentiekader van het functieprofiel van de Federale 

Raad voor Verpleegkunde? 

Het functieprofiel zoals ontwikkeld door de FRV vormde een belangrijke basis voor het huidige 

competentiekader. De (accent)verschillen tussen beide documenten vinden hun oorsprong in 

volgende elementen:  

• Discussies met verschillende stakeholders (o.a. universiteiten, hogescholen, 

beroepsorganisaties, werkveld,…) en integratie van internationale bronnen;   

• Het bekomen van een heldere differentiatie met andere verpleegkundige 

expertfuncties;  

• De integratie van bijkomende inhoudelijke competenties o.a. op het vlak van 

ontwikkeling, implementatie en evaluatie van nurse-led care modellen; 

• Het verder operationaliseren van de competenties zoals geformuleerd door de FRV. 

• Het dynamisch karakter van het competentiekder met als doel mee te evolueren met 

evoluties in de functie en de noden en behoeften.  
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Inleiding 
 

De Federale Raad voor Verpleegkunde beschrijft in haar functiemodel voor de 

verpleegkundige zorg van de toekomst verschillende verpleegkundige expertfuncties zoals de 

gespecialiseerde verpleegkundige, de verpleegkundig consulent, de verpleegkundig specialist 

(VS) en de klinisch verpleegkundig onderzoeker (FRV, 2017). Naast heel wat internationale 

rapporten, beveelt ook het Belgisch rapport the Future of Nursing de inzet van en het 

investeren in advanced practice nurses (verpleegkundig specialisten) aan en dit in de diverse 

sectoren van de gezondheids- en welzijnszorg (Sermeus et al., 2018). Sinds 22 april 2019 is er 

een juridisch kader voor de VS gecreëerd via de Wet op de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen (WUG, 2019). Naast het bezitten van het diploma of de titel van 

verpleegkundige dient de VS ook minstens een masterdiploma in de verpleegkundige 

wetenschappen te bezitten. In 2021 formuleerde de VS - Denktank ook een adviesnota rond 

opleiding, erkenning en overgangsmaatregelen voor de functie van VS.  

 

Dit document bevat een competentiekader of -profiel die de competenties beschrijft die een 

VS nodig heeft om deze functie te vervullen. Het geeft richting aan universiteiten en 

organisaties om de functie van VS in België verder uit te bouwen. In dit competentiekader 

worden enkel de centrale beroepsrollen met bijhorende kern- en ondersteunende 

competenties van de VS beschreven. 

 

De International Council of Nursing definieert in hun recente guideline de Advanced Practice 

Nurse (APN) als volgt: “Een geregistreerde verpleegkundige met een masterdiploma die 

beschikt over expert kennis, complexe besluitvormingsvaardigheden en klinische competenties 

voor een geavanceerde praktijk, waarvan de kenmerken worden bepaald door de context 

waarin deze zorgverlener bevoegd is om het beroep uit te oefenen.” (ICN, 2020). De APN draagt 

in belangrijke mate bij tot de vooruitgang en professionalisering van de verpleegkunde en dit 

d.m.v. specialisatie, verbreding en expansie van het werkveld. APN is een overkoepelende 

term die zowel het profiel van Clinical Nurse Specialist (CNS) als het profiel van Nurse 

Practitioner (NP) omvat. De profielen kunnen sterk overlappen, maar er is een verschil waarbij 

de NP zich kenmerkt door een meer doorgedreven klinische expertfunctie en zich meer op het 

medisch domein begeeft. De CNS kenmerkt zich meer door het introduceren van innoverende 

praktijkvoering in de zorg. Hoewel er internationaal verschil in definiëringen zijn voor de 

profielen van CNS en NP, hanteert men in België één term voor deze geavanceerde praktijk, 

de Verpleegkundig Specialist (VS). Een verpleegkundig specialist is ‘een academisch opgeleide 

verpleegkundige expert met een functie in een specialisatiedomein, en die beantwoordt aan 

de kenmerken van het Advanced Practice Nursing concept’ (BVVS, 2020), zoals omschreven 

door Hamric (2014, Bijlage 1) .  

 

In figuur 1 worden beide profielen in een continuüm voorgesteld. Afhankelijk van de 

werkcontext, de doelstellingen van het interprofessioneel team en de organisatie, de 

competenties en ervaring van de VS, kunnen rollen en professionele activiteiten verschillen. 

Ongeacht of de VS meer werkt in een NP profiel of een CNS profiel, zullen ze beiden handelen 

vanuit hetzelfde competentiekader. 
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Figuur 1: Het continuüm van de verpleegkundig specialist, VS-denktank 2021 

 

 

Het competentiekader van de verpleegkundig specialist omvat zeven beroepsrollen, 

gebaseerd op het CanMEDS model (Frank, Snell, & Sherbino, 2015). De rol als ‘klinisch expert 

en behandelaar’ staat centraal, van waaruit de andere zes rollen “organisator van 

kwaliteitsvolle zorg en innovatieleider, klinisch en professioneel leider, samenwerker, 

onderzoeker, communicator en gezondheidsbevorderaar” worden gevoed of er richting door 

krijgen. Figuur 2 toont de zeven beroepsrollen gebaseerd op het CanMEDS model.  

   

1. Klinisch expert en behandelaar 

De VS verleent en coördineert zorg in een specialisatiedomein en dit als autonome 

zorgprofessional. De VS bezit doorgedreven competenties op verpleegkundig vlak aangevuld 

met kennis en vaardigheden op medisch vlak of vanuit aanverwante (gezondheidszorg)-

wetenschappen, en dit in een specialisatiedomein. De geleverde zorg is breder dan de 

verpleegkundige zorg waardoor taakverschuiving van andere gezondheidszorgbeoefenaars 

naar de VS mogelijk is. De VS verleent integrale en geavanceerde zorg (dwz van 

verpleegkundig/medisch assessment, diagnostiek, zorgplanning met integratie van 

voorschrijfbevoegdheid tot en met evaluatie). 

De VS heeft expertise in de organisatie van de totaalzorg voor doelgroepen met een 

(complexe) zorg- of ondersteuningsnood met als doel het verbeteren van de kwaliteit en 

uitkomsten van zorg voor zowel de individuele zorgvrager als de populatie in het 

specialisatiedomein.  
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2. Organisator van kwaliteitsvolle zorg en innovatieleider 

De VS is vaardig in veranderingsmanagement en stimuleert (empowert) zorgverleners en 

andere stakeholders om de klinische praktijk en het zorgbeleid in het specialisatiedomein 

positief en innovatief uit te voeren en te optimaliseren. Dit doet de VS door het opsporen van 

nieuwe noden en problemen, het ontwikkelen van nieuwe benaderingswijzen of interventies, 

en het toetsen van nieuwe evoluties in de praktijk. De VS ontwikkelt, implementeert en 

evalueert nurse-led zorgmodellen (zie verklarende woordenlijst) om kwaliteitsvolle en 

efficiënte zorg te organiseren. 

 

3. Klinisch en professioneel leider 

De VS neemt een voortrekkersrol in de vooruitgang en professionalisering van de 

verpleegkunde en kenmerkt zich door klinische en professionele leiderschapsvaardigheden en 

-kwaliteiten om een constructieve werkomgeving te creëren waarin verpleegkunde als beroep 

verder groeit op micro- (individueel), meso- (intra/interprofessioneel team, organisatie) en 

macroniveau (maatschappij, beleidsmakers) en waarin het specialisatiedomein verder wordt 

ontwikkeld en geprofessionaliseerd. De VS toont leiderschap bij intra- en interprofessionele 

samenwerking zowel in klinische taken, project- en onderzoekswerk en als in directe zorg en 

faciliteert ethische reflectie over deze zorg.  

 

4. Samenwerker 

De VS kenmerkt zich door een doorgedreven partnerschap met de zorgvrager waarin gedeelde 

besluitvorming en doelgericht zorg centaal staan. De VS neemt het voortouw en initieert op 

een authentieke, geëngageerde, stimulerende en constructieve wijze samenwerking met het 

intra-/interprofessioneel team, met transmurale partners, externe organisaties en 

beleidmakers om de klinische en welzijnsuitkomsten en de kwaliteit van zorg te bevorderen.  

 

5. Onderzoeker 

De VS staat in voor het eigen professioneel groeitraject, waarbij kritische zelfreflectie naar de 

eigen rol belangrijk is, aansluitend bij de principes van levenslang leren. De VS werkt actief 

mee aan het ontwikkelen, evalueren en implementeren van evidence-based practice. De 

eigen praktijk en deze in het specialisatiedomein worden opgevolgd en kritisch vergeleken 

met de literatuur en state of the art protocollen. De VS zal op een wetenschappelijke en 

methodologisch verantwoorde wijze innovaties aanpakken en de resultaten communiceren 

via diverse kanalen. De VS fungeert als een rolmodel voor het intra-/interprofessioneel team 

om zowel de eigen als de groepsdeskundigheid in het specialisatiedomein uit te diepen. 

 

6. Communicator 

De VS heeft vanuit een doorgedreven inhoudsdeskundigheid en een probleemoplossend 

vermogen een voortrekkersrol en adviesfunctie ten aanzien van zorgvragers, het intra- en 

interprofessioneel team, het management en beleidsmakers, dit zowel intern als extern met 

als doel de belangen van zorgvragers te behartigen en om de kwaliteit en continuïteit van de 

zorg te optimaliseren. 

 

7. Gezondheidsbevorderaar 

De VS helpt zowel individuele zorgvragers als groepen van zorgvragers hun weg te vinden in 

het gezondheidszorgsysteem en toegang te krijgen tot de juiste zorg op het juiste moment. 
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Daarnaast werkt de VS preventief, bevordert de VS het vermogen van de zorgvrager om als 

kritische zorgvrager op te treden (empowerment) en intieert de VS op evidentie gebaseerde 

zelfmanagement- en gezondheidsbevorderende programma’s. De VS behartigt de belangen 

van de individuele zorgvrager en/of van specifieke patiëntengroepen op 

organisatieoverschrijdend en systeemniveau en draagt bij tot het maatschappelijk debat 

daarover. 

 

In bijlage 1 wordt een visuele vergelijking tussen de 7 CanMEDS rollen in het huidige 

document, de rollen zoals geformuleerd door de FRV en het APN-concept van Hamric 

weergegeven. 

 

 
 

Figuur 2: CanMEDS model Verpleegkundig Specialist, VS-denktank 2021 
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Waarin differentieert de verpleegkundig specialist zich van andere 

verpleegkundige expertfuncties?  

 
In vergelijking met andere verpleegkundige expertfuncties, zoals de gespecialiseerde 

verpleegkundige en de verpleegkundig consulent, kenmerkt en differentieert de VS zich door: 

 

- elk van de eerder omschreven CanMEDS rollen te vervullen en te integreren; 
- het inzetten van de volgende geavanceerde competenties in de verpleegkundige 

wetenschap en zorg (via een opleiding op academisch masterniveau): 

o kennis en inzichten uit een specifiek domein of op het raakvlak tussen 

verschillende domeinen integreren en herformuleren;  

o complexe nieuwe vaardigheden toepassen, gelieerd aan zelfstandig, 

gestandaardiseerd onderzoek;  

o en complexe, geavanceerde en/of innovatieve probleemoplossende 

technieken en methodes kritisch beoordelen en toepassen.  

- te handelen in snel veranderende, onvoorspelbare, onzekere, complexe en 

gespecialiseerde contexten;  

- medische handelingen autonoom en met beslissingsbevoegdheid uit te voeren binnen 

het specialisatiedomein en dit binnen een interprofessioneel afsprakenkader; 

- eindverantwoordelijkheid op te nemen voor het bepalen van collectieve resultaten; 

- het ontwikkelen van nieuwe kennis in het specialisatiedomein, deze projectmatig te 

implementeren en hierover wetenschappelijk rapporteren; 
- actief bij te dragen tot de professionalisering van het verpleegkundig beroep en hierbij 

een leidende, onderwijzende en coachende rol op te nemen, ook naar andere 

verpleegkundige expertfuncties toe; 
- leiderschap te tonen in het ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijsturen van 

nurse led zorgmodellen; 
- kwaliteits- en onderzoeksprojecten in het specialisatiedomein te initiëren en te 

coördineren; 
- en dit alles met een impact op het micro- (individueel), meso- (intra/interprofessioneel 

team; organisatie) en macroniveau (maatschappij, beleidsmakers). 
 

De VS werkt complementair aan andere verpleegkundige functies waarbij de VS streeft naar 

een optimale inzet van alle vereiste competenties met het oog op het realiseren van veilige 

en kwaliteitsvolle zorg.  
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Hoe dit competentiekader te gebruiken?  
 

Het competentiekader van de VS is opgebouwd uit  

 

• 7 rollen (klinisch expert en behandelaar, organisator van kwaliteitsvolle zorg en 

innovatieleider, klinisch en professioneel leider, samenwerker, onderzoeker, 

communicator en gezondheidsbevorderaar), 

• 31 kerncompetenties en 

• 120 ondersteunende competenties.  

 

De zeven rollen en kerncompetenties zijn fundamenteel voor de functie als VS en worden als 

essentieel beschouwd voor iedere VS, ongeacht hoe de geavanceerde functie wordt ingevuld 

in het continuüm van het CNS-profiel en het NP-profiel. 

De ondersteunende competenties bieden verdere concretisering van deze kerncompetenties. 

Hierin kunnen verschillende accenten gelegd worden op basis van de werkcontext, de ervaring 

en verworven competenties van de VS, de zorgnoden van de zorgvrager(s) en het 

afsprakenkader in de organisatie en/of het specialisatiedomein. Deze elementen kunnen 

bepalen of iemand eerder in een NP-profiel of een CNS-profiel werkt.  

 

Het competentiekader kan zowel door de VS in functie, als de VS in opleiding, worden 

gebruikt; en dit in een diversiteit aan settings (bv. ziekenhuis, thuiszorg, geestelijke 

gezondheidszorg, woonzorgcentra, residentiële zorg, ambulante zorg, eerstelijnszorg,…). De 

VS kan dit competentiekader gebruiken als basis voor het ontwikkelen van een (e)portfolio, of 

als hulpmiddel om het zelfregulerend professioneel groeiproces te ondersteunen. De VS in 

opleiding kan dit kader gebruiken als ontwikkelings- en evaluatie-instrument tijdens de 

klinische stage. Ook docenten, stagementoren, verpleegkundige leidinggevenden, 

(huis)artsen en directies kunnen dit kader gebruiken bij de opleiding, aansturing, coaching en 

evaluatie van de VS.  

Echter, het voorliggend competentiekader voor de VS is geen opleidingsspecifiek 

competentiekader voor de bestaande masteropleidingen tot verpleegkundig specialist. Het 

competentiekader voor de VS omschrijft welke competenties een VS moet realiseren om een 

erkenning als VS te krijgen. Het is immers niet mogelijk om alle kerncompetenties en 

ondersteunende competenties binnen de bestaande academische masteropleidingen te 

verwerven.  

 

De VS zal de eigen bekwaamheid en bevoegdheid in een specialisatiedomein moeten 

aantonen door middel van een persoonlijk (e)portfolio. De VS zal voor alle kerncompetenties 

moeten aantonen dat deze verworven zijn, maar de mogelijkheid om de ondersteunende 

competenties te realiseren zal verschillend zijn naargelang de invulling van de VS-functie als 

CNS of als NP, de ervaring in de functie en de werkcontext. Met andere woorden, een VS zal 

alle rollen moeten vervullen en dit zal moeten blijken uit het persoonlijk portfolio.  
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Hoe is dit competentiekader tot stand gekomen?  
 

Dit competentiekader werd ontwikkeld op basis van het Canadian Medical Educational 

Directions for Specialists (CanMEDS) model (Frank, Snell, & Sherbino, 2017) aangevuld met 

volgende bronnen: 

1. het functieprofiel van de Verpleegkundig Specialist uit België (BVVS, 2018); 

2. het functie- en competentieprofiel van de verpleegkundig specialist opgemaakt als 

advies door de Federale Raad verpleegkunde (2018); 

3. het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist uit Nederland (V&VN, 2019); 

4. het ICN raamwerk van competenties voor de Advanced Practice Nurse (International 

Council of Nurses, 2020); 

5. bijkomende relevante literatuur m.b.t. advanced practice nursing (Pubmed) en 

internationale voorbeelden van advanced practice nursing competentiekaders (o.a. 

Baldwin et al. 2009; Jokiniemi et al. 2021). 

 

Het competentiekader van de verpleegkundig specialist werd bij volgende stakeholders 

afgetoetst:  

• docenten en opleidingsverantwoordelijken uit de Vlaamse universiteiten die de 

opleiding Master of Science in de Verpleegkunde en de Vroedkunde aanbieden; 

• docenten en opleidingsverantwoordelijken van de Waalse consortia betrokken bij de 

opleiding Master en Sciences infirmières: 

• bestuursleden en leden van de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten 

(BVVS); 

• verpleegkundig specialisten uit het werkveld; 

• artsen uit universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen, eerstelijnscontext, en de 

geestelijke gezondheidszorg; 

• vertegenwoordigers van hogescholen; 

• vertegenwoordigers van Vlaamse en Waalse verpleegkundige beroepsorganisaties;  

• werkgevers en verpleegkundige leidinggevenden uit diverse zorginstellingen; 

• patiëntenadviesraad voor zorg. 
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Verklarende woordenlijst 
 

Een aantal begrippen zijn essentieel om onderstaand competentiekader voor de 

verpleegkundig specialist goed te begrijpen. Deze begrippen worden hieronder alfabetisch 

gerangschikt.  

 

- (Interprofessioneel) afsprakenkader 

Nog aan te vullen 

 

- Autonomie 

De VS heeft zelfstandige beslissingsbevoegdheid en werkt dus onder eigen 

verantwoordelijkheid in alle zeven CanMEDS beroepsrollen. Deze autonomie situeert zich 

binnen een specialisatiedomein, volgens de bekwaamheid zoals aangegeven in het 

(e)portfolio en binnen een interprofessioneel kader, in samenwerking met zorgvragers, 

artsen en andere gezondheidszorgbeoefenaars. De VS zal bevoegd zijn om: 

geneeskundige, psychosociale en/of psychotherapeutische verstrekkingen buiten de 

verpleegkundige standaardzorg te indiceren en uit te voeren, farmacologische en niet-

farmacologische behandelingen voor te schrijven, en beslissingen te nemen omtrent 

assessment, diagnosestelling, behandeling en opvolging van de totaalzorg voor de 

zorgvrager (BVVS, 2020).  

 

- Complexe zorg wordt bepaald door klinische, psychosociale en zorgsysteemkenmerken, 

zoals:  

o de mate van onvoorspelbaarheid van de zorg; 

o niet-routinematige zorg die een persoonsgecentreerde aanpak vereist en die een 

grondig beredeneerd afwijken van de beschikbare evidentie vereist;  

o de nood tot geavanceerd klinisch redeneren; 

o de nood tot geavanceerde ethische reflectie en ethisch beslissen; 

o de behoeften aan psychosociale en/of psychiatrische ondersteuning; 

o de beperkte (uitgebouwde) zorgorganisatie volgend op zorgevoluties;  

o de afwezigheid van beschikbare evidentie omtrent de aanpak van bepaalde 

problemen in de zorg; het zorgdomein vraagt om innoverende praktijkvoering); 

o de betrokkenheid van of nood aan interprofessioneel werken buiten de primaire 

behandelaars en/of  waar zorgcontinuïteit en transmuraal teamwerk precair zijn; 

o de kans op risicovolle situaties in de behandeling en de gevolgen ervan. 

Dergelijke complexe zorg vraagt om een interprofessionele samenwerking waarin de 

VS de regie over het zorgproces van een zorgvrager op zich kan nemen en dit tot over 

de grenzen van de eigen organisatie heen (o.a. gebaseerd op V&VN, 2019). 

 

- Geavanceerde praktijkvoering door de VS 

De VS onderscheidt zich van andere verpleegkundige expertfuncties door de 

doorgedreven of geavanceerde kennis en expertise binnen het specialisatiedomein. 

Binnen de rol als klinisch expert en behandelaar voert de VS op autonome basis zowel 

verpleegkundige als medische handelingen uit. Het klinisch redeneren en handelen gaat 

dus verder dan de traditionele grenzen van de verpleegkunde. Het klinisch redeneren 

binnen een brede interprofessionele context, het nemen van beslissingen op basis van 
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wetenschappelijke kennis, expertise en kritische reflectie zijn essentiële kenmerken van 

de geavanceerde klinische praktijk van de VS.  

Maar ook naast de rol in de klinische zorg onderscheidt de VS zich binnen de overige 

CanMEDS rollen door de wetenschappelijke skills, projectmatige aanpak, leiderschap en 

coachingvaardigheden. Vanuit de geavanceerde of vooruitstrevende praktijkvoering tilt de 

VS het verpleegkundig beroep en de zorg op een hoger niveau. Evidence based practice, 

zorginnovatie en opleiding staan hierbij centraal. De VS engageert zich steeds opnieuw om 

i.s.m. het interprofessioneel team en de organisatie antwoorden te zoeken op de actuele 

uitdagingen in de zorg.  

 

- Interprofessioneel team en leidinggevenden in diverse settings 

Het interprofessioneel team en de leidinggevenden kunnen verschillen in samenstelling, 

in organisatie, in directe beschikbaarheid en grootte naargelang de setting waarin de VS 

werkzaam is. Het interprofessioneel team in de eerstelijn bijvoorbeeld kan verschillen 

van het interprofessioneel team in het ziekenhuis, kan meer ad hoc samengesteld zijn en 

minder geformaliseerd zijn. Ook de leidinggevende structuur in een eerstelijns setting 

kan verschillen van de leidinggevende structuur in het ziekenhuis.  

Als er gesproken wordt over het interprofesioneel team en de leidinggevenden is het 

belangrijk om de diversiteit aan settings mee in rekening te nemen.  

 

- Nurse led care / nurse led zorgmodel / nurse led service 

Dit kan worden gedefinieerd als een zorgorganisatie of zorgmodellen waarbij de VS in 

regie is en de zorg voor een welbepaalde doelgroep coördineert. Continuïteit van zorg 

staat hierbij centraal met aandacht voor een efficiënt transmuraal zorgproces. Hiervoor 

werkt de VS in vele gevallen samen met gespecialiseerde verpleegkundigen en/of 

verpleegkundig consulenten en fungeert de VS als klinisch supervisor, organisator, 

opleider en coach. Een nurse led service kan zowel passen in een complementair 

zorgmodel waar er vooral verpleegkundige taken worden opgenomen als een 

substituerend zorgmodel waar er naast verpleegkundige taken ook taakverschuiving is 

vanuit medische, psychologische of andere zorgberoepen.  

De literatuur beschrijft de implementatie van een nurse led service veelal in de eerstelijn 

en bij een ambulante populatie. In de Belgische context kennen we vooral de voorbeelden 

van nurse led clinics in een ziekenhuissetting, vaak voor ambulante patiëntengroepen 

(wondzorgkliniek, diabeteskliniek, verpleegkundige opvolging van oncologische patiënten, 

cardiologische opvolging, etc.) maar ook voor gehospitaliseerde patiëntenpopulaties 

(wondzorgteam, katheterzorgteam, etc) of beiden dat patiënten zowel in het ziekenhuis 

als ambulant worden opgevolgd (opvolging darmfalen, nierfalen etc). Onderzoek toont 

o.a. een meerwaarde aan van nurse led diensten op vlak van continuïteit van zorg voor 

zorgvragers met een chronische pathologie, multimorbiditiet en complexe zorg- en 

ondersteuningsnoden.  

 

- Specialisatiedomein 

De functie van een VS kan worden uitgebouwd in diverse specialisatiedomeinen, soms ook 

zorgdomeinen genoemd, in de gezondheids- en welzijnszorg. Een specialisatiedomein 

wordt gedefinieerd vanuit een specifiek klinisch zorgdomein, een specifieke populatie in 

een zorgprogramma of zorgdomein, een specifiek type interventie(s) of methode(n) en 

een werkcontext. In bijlage 3 worden een aantal voorbeelden van specialisaties geschetst.  
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- Zorgvrager 

Als zorgvrager wordt hiermee steeds de zorgvrager en diens omgeving (gezin, familie, 

lokale gemeenschap of buurt,..) beschouwd. 
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Competentiekader verpleegkundig specialist  
 

Rollen, kerncompetenties en ondersteunende competenties van de VS volgens CanMEDS 

 

De Verpleegkundig Specialist in het specialisatiedomein als…  

 

ROL 1. KLINISCH EXPERT EN BEHANDELAAR 

Kerncompetentie 1.1 

Handelt binnen de bevoegdheid, de bekwaamheid en het specialisatiedomein van de VS. 

Integreert alle CanMEDS rollen in de geavanceerde klinische praktijk van de VS. 

Handelt autonoom binnen de grenzen van de eigen deskundigheid, is eindverantwoordelijke en is aanspreekbaar op het klinisch 

handelen. 

Neemt een voortrekkersrol op in het organiseren van zorg op maat bij zorgsituaties met een onzeker en onvoorspelbaar karakter en bij 

zorgsituaties waarin, na grondige analyse, beredeneerd afgeweken kan worden van de beschikbare evidentie. 

Bepaalt en bewaakt  prioriteiten indien meerdere, concurrerende noden  van de zorgvrager optreden bij complexe zorgsituaties. 

Organiseert en voert autonoom specialistische en op evidentie gebaseerde consulten uit bij zorgvragers in complexe zorgsituaties en 

stuurt deze bij in functie van de noden van de zorgvrager en de zorgcontext . 

Kerncompetentie 1.2 

Redeneert klinisch op een geavanceerd niveau in een interprofessionele context. 

Brengt kennis, concepten en vaardigheden vanuit de verplegingswetenschap, verpleegkundige theorieën, psychologische, 

epidemiologische, gezondheidsociologische en medische wetenschappen binnen in het proces van klinisch redeneren . 

Neemt autonome klinische beslissingen voor zorgvragers binnen een interprofessioneel team  

Kenmerkt zich in het klinisch redeneren en het nemen van beslissingen door gebruik te maken van geavanceerde  en wetenschappelijke 

kennis, expertise, kritisch denken en de informatie en data bekomen uit (klinische en verpleegkundige) beoordelingen. 

Kerncompetentie 1.3 

Initieert, beslist over en voert autonoom (klinische) beoordelingen, onderzoeken, therapeutische en/of technische verstrekkingen uit 

binnen de bevoegdheid en het specialisatiedomein, en dit zowel op niveau van de individuele zorgvrager als een groep van zorgvragers.                                                 

Voert een totaal anamnese (verpleegkundig, medisch, psychosociaal) uit vanuit een holistisch perspectief. 
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Integreert op een geavanceerd niveau verpleegkundige diagnostiek met bevindingen vanuit klinisch onderzoek om te komen tot een 

differentiaal diagnose in een interprofessionele context.  

Beslist over medisch-technische, psychosociale onderzoeken, schrijft deze voor en interpreteert de resultaten hiervan ten behoeve van 

de diagnose en de behandeling, ziektepreventie, vroegdetectie en gezondheidspromotie. 

Identificeert vroegtijdig potentiële risico’s en signalen van decompensatie bij de zorgvrager, zowel bij lichamelijke aandoeningen als 

psychische klachten en/of psychiatrische stoornissen en beslist over gepaste acties.  

Beslist over de nood aan farmacologische en niet-farmacologische voorschriften en stelt deze op. 

Voert verpleegkundige, medische en/of psychotherapeutische behandelingen en procedures op een bekwame en veilige manier uit. 

Kerncompetentie 1.4 

Stelt een behandel- en/of zorgplan op in functie van continue en kwaliteitsvolle zorg en stroomlijnt, evalueert en coördineert dit in een 

interprofessionele context, en dit zowel op niveau van de individuele zorgvrager als een groep van zorgvragers. 

Ontwikkelt, beslist over en evalueert, in nauwe samenwerking met de (groep van) zorgvrager(s) en het interprofessioneel team, een 

behandel- en zorgplan dat de huidige zorg, de gevolgen van de behandeling en het voorkomen van (on)voorspelbare problemen 

ondersteunt. . 

Stelt op basis van beschikbare evidentie en/of beargumenteerde keuzes, een behandel- en zorgplan op waarin diagnostische, 

therapeutische en preventieve interventies of interventies gericht op vroegsignalering worden opgestart, uitgevoerd en/of gedelegeerd. 

Stroomlijnt en coördineert het behandel- en zorgplan met een focus op intramurale, transmurale en extramurale continuïteit van zorg. 

Rondt de voortgang van de behandeling en zorg af, en dit in een interprofessionele context of afsprakenkader.  

ROL 2: ORGANISATOR VAN KWALITEITSVOLLE ZORG EN INNOVATIELEIDER 

Kerncompetentie 2.1 

Is voortrekker in het bevorderen van kwaliteitsvolle zorg in teams, organisaties en zorgsystemen. 

Detecteert op een systematische manier de noden op het vlak van kwaliteit van zorg vanuit de klinische praktijk. 

Reflecteert individueel en in samenwerking met het interprofessioneel team over de performantie op het vlak van kwaliteit van zorg. 

Fungeert als een rolmodel zodat kwaliteit van zorg geïnitieerd en gestimuleerd worden bij leden van het intra-/interprofessioneel team. 

Ondersteunt en werkt samen met het management en directe leidinggevenden in de organisatie voor het ontwikkelen en borgen van 

kwaliteitsvolle zorg. 

Evalueert kritisch zorg- en organisatieprocessen die een impact hebben op kwaliteit van zorg en op patiëntveiligheid. 

Analyseert op een methodisch onderbouwde manier incidenten m.b.t. patiëntveiligheid op basis van geaggregeerde data en initieert 

voorstellen om zorgprocessen en -systemen te verbeteren. 

Ontwikkelt kwaliteitscriteria en indicatoren om de zorgverlening in het specialisatiedomein te evalueren. 
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Koppelt resultaten rond de kwaliteit en veiligheid van zorg in het specialisatiedomein terug aan het intra-/interprofessioneel team en 

relevante stakeholders in en buiten de organisatie. 

Werft interne/externe fondsen in functie van kwaliteitsverbetering en beheert deze. 

Kerncompetentie 2.2 

Initieert, faciliteert, begeleidt en coördineert innovatieve praktijkvoering, nurse led zorgmodellen en kwaliteitsbevorderende projecten 

op een methodische manier. 

Neemt een voortrekkersol op in kwaliteitsbevorderende projecten of veranderingsprojecten in het team en/of de organisatie; en dit in 

samenwerking met het intra-/interprofessioneel team, de leidinggevenden en het netwerk.  

Ontwikkelt nieuwe praktijkvoering en nurse led zorgmodellen op basis van beschikbare evidentie, klinische expertise en best practices.  

Neemt een voortrekkersrol op in de ontwikkeling en implementatie van op evidentie gebaseerde protocollen, richtlijnen en klinische 

zorgpaden om te komen tot duurzame verbeteringen in de zorg en de zorgprocessen. 

Bevordert en implementeert eHealth, zorg op afstand en zorgtechnologie op grond van lokale, regionale, nationale en internationale 

trends in zorginnovatie. 

Leidt projecten en veranderingen op basis van evidentie en volgens een onderbouwde methodiek. 

Initieert en faciliteert de implementatie van innovatieve praktijkvoering en nurse led zorgmodellen op basis van evidentie gebruik 

makend van doorgedreven onderhandelingsvaardigheden en consensusstrategieën. 

Kerncompetentie 2.3 

Initieert en engageert zich voor kwaliteitsvolle patiëntenzorg met respect voor het kostenefficiënt beheer van gezondheidzorgmiddelen. 

Toetst innovatieve praktijkvoeringen naast hun effectiviteit en betekenis voor de zorg ook op hun kostenefficiëntie. 

Participeert actief aan beslissingen rond de toekenning van gezondheidszorgmiddelen in functie van een optimale patiëntenzorg. 

Kenmerkt zicht door een groot bewustzijn rond het optimaal inzetten van de schaarse gezondheidszorgmiddelen (inclusief personele 

middelen).  

Integreert en werkt in samenwerking met leidinggevenden en teamleden een projectplan en begroting uit voorafgaand aan de beslissing 

tot implementatie van innovatieve praktijkvoeringen. 

ROL 3: PROFESSIONEEL EN KLINISCH LEIDER 

Kerncompetentie 3.1 

Toont engagement naar de zorgvrager door het toepassen of - na grondige analyse - beredeneerd afwijken van beste en op evidentie 

gebaseerde praktijkvoering en ethische standaarden. 

Is voortrekker in de integratie van het ethisch denken en handelen in de (klinische) besluitvorming. 

Kerncompetentie 3.2 



18 

 

Verpleegkundig specialist – competentiekader                                            VS - Denktank 2021 

Begeleidt de zorgvrager bij ethische dilemma’s eigen aan het individueel zorgproces. 

Is voortrekker in het detecteren van ethische kwesties in de praktijkvoering en het initiëren van gesprekken hierover. 

Kerncompetentie 3.3 

Participeert actief aan en faciliteert ethische besluitvormingsprocessen samen met de zorgverleners van de eigen en andere professies. 

Herkent en reageert op onprofessioneel of onethisch gedrag van andere zorgverleners in de gezondheidszorg. 

Is voortrekker in de ontwikkeling en uitbouw van een ethisch  werkklimaat. 

Is voortrekker in het initiëren van ethische discussies over zorg in het intra-/interprofessioneel team. 

Faciliteert oplossingen of strategieën om om te gaan met ethische dilemma’s in de zorg voor zorgvragers of complexe zorgsituaties. 

Kerncompetentie 3.4 

Toont engagement naar de maatschappij door het herkennen van, én het beantwoorden aan maatschappelijke verwachtingen in de 

gezondheidszorg. 

Legt verantwoording af aan zorgvragers, de samenleving en de beroepsgroep door in te spelen op de maatschappelijke verwachtingen 

ten aanzien van VS. 

Peilt actief naar wijzigingen in de verwachtingen ten aanzien van de functie van VS bij stakeholders. 

Kerncompetentie 3.5 

Neemt een voortrekkersrol op in de professionalisering van het beroep en het specialisatiedomein op  team-, organisatie- (ook 

organisatieoverschrijdend) en maatschappelijk niveau 

Werkt samen met de leidinggevende in kader van de functieinvulling van de verpleegklinische expertfuncties. 

Draagt bij tot het ontwikkelen, uitbouwen en actualiseren van een visie op verpleegkunde in en buiten de organisatie. 

Neemt een voortrekkersrol in een positieve maatschappelijke beeldvorming rond het verpleegkundig beroep door participatie aan 

debatten in de (sociale) media. 

Neemt een voorstrekkersrol in projecten die kaderen in de verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep en faciliteert mee 

dat verpleegkundigen tot ‘full scope of practice’1 kunnen komen. 

Neemt een (leidende) rol op in beroepsverenigingen, werkgroepen en/of beleidsmatige overlegorganen waarbij de belangen van de 

professionalisering van de verpleegkunde, de zorg voor de zorgvrager en de gezondheidszorg behartigd worden. 

Anticipeert op de effecten van veranderingen in de gezondheidszorg die een invloed kunnen hebben op de zorg voor zorgvragers en op 

het eigen beroep. 

                                                      
1 Full scope of practice: de praktijkvoering welke de verpleegkundige binnen zijn/haar bekwaamheid en bevoegdheid autonoom mag uitvoeren. Dit kan verschillen 

afhandelijk van de functie die de verpleegkundige uitvoert, de werkcontext en de geldende afspraken binnen het interprofessioneel team en/of organisatie. 
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Promoot, vertegenwoordigt en positioneert de functie van VS in het onderwijs, in professionele organisaties en in samenwerking met 

interne en externe stakeholders. 

Ijvert mee voor en/of is betrokken bij de ontwikkeling van regulerende kaders in de zorg en/of voor een kwaliteitsvolle zorg. 

Fungeert als ambassadeur voor het verpleegkundig beroep.  

Kerncompetentie 3.6 

Toont engagement naar de persoonlijke gezondheid en het collegiaal welzijn om optimale zorg te bevorderen. 

Toont zelfbewustzijn en neemt acties tot het behoud van de persoonlijke gezondheid en het welzijn. 

Vindt een balans tussen draagkracht en draaglast als beroepsbeoefenaar, zowel in als buiten de beroepsuitoefening, zodat persoonlijke 

gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen en waarbij zo nodig grenzen worden aangegeven 

Identificeert morele disstress bij zichzelf en collega’s. 

Bevordert een cultuur die aandacht geeft aan en reageert op noden van collega's, hen ondersteunt en effectief helpt. 

ROL 4: SAMENWERKER 

Kerncompetentie 4.1 

Bevordert de samenwerking met en tussen zorgverleners van de eigen en andere professies door constructieve relaties op te bouwen 

met respect voor overlappende en gedeelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Initieert, faciliteert en optimaliseert de interprofessionele samenwerking door te onderhandelen over overlappende en gedeelde 

verantwoordelijkheden met alle leden van het intra-/ interprofessioneel team en te zoeken naar strategieën om wederzijds begrip te 

bevorderen en conflicten op te lossen. 

Benadert ieder lid van het intra-/interprofessioneel team vanuit een houding gebaseerd op vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid en 

stimuleert anderen om deze houding aan te nemen. 

Kenmerkt zich door een duidelijke positionering van zichzelf in het interprofessioneel team, waarbij confrontaties en verschil van mening 

niet vermeden worden en waarbij kan worden omgegaan met verschillen in opvattingen en zienswijzen.  

Initieert en faciliteert de realisatie van gemeenschappelijke doelstellingen in het intra-/interprofessioneel team. 

Kerncompetentie 4.2 

Is voortrekker in de transmurale samenwerking en dit zowel op individueel niveau, op organisatieniveau, als op netwerkniveau. 

Initieert, faciliteert en optimaliseert de interprofessionele samenwerking en inhoudelijke transmurale initiatieven met partners buiten de 

organisatie en/of het netwerk. 

Neemt initiatief om een zorgvuldige en veilige verslaggeving en overdracht van informatie naar partners buiten de organisatie mogelijk 

te maken. 
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Initieert, faciliteert en optimaliseert de samenwerking tussen verschillende stakeholders (o.a. zorgverleners in en buiten de organisatie, 

onderwijsinstellingen, beleidsmakers, industrie). 

Vervult een liaisonfunctie naar andere organisaties, andere zorgprogramma’s en/of (nationale en internationale) netwerken. 

Kerncompetentie 4.3 

Bevordert de samenwerking met (inter)nationale experts. 

Initieert en/of neemt actief deel aan overlegmomenten met (inter)nationale experts met het oog op het verder optimaliseren van de 

praktijkvoering, het onderwijs en het onderzoek. 

Kerncompetentie 4.4 

Is voortrekker in het optimaliseren van partnerschap met de zorgvrager en zet hierbij in op respectvolle gedeelde besluitvorming en 

doelgerichte zorg. 

Bewaakt en versterkt de stem van de zorgvrager in het intra-/interprofessioneel team en in de organisatie.  

Behartigt de belangen en doelen van zorgvragers bij leidinggevenden (bv. formuleert beleidsadviezen op basis van geïdentificeerde 

zorgnoden). 

Is doordrongen van het belang van de eigen keuze, de doelen en zelfbeschikking van de zorgvrager in zijn zorgproces en faciliteert dit ook 

in het interprofessioneel team. 

Initieert en faciliteert de samenwerking met ervaringswerkers/ervaringsdeskundigen op organisatie niveau en met verenigingen die (een 

groep) zorgvragers vertegenwoordigen (o.a. patiëntenverenigingen). 

Kerncompetentie 4.5 

Beantwoordt aan individuele noden / doelen van de zorgvrager met complexe zorgnoden door samen over zijn/haar gezondheid te 

overleggen in en buiten de klinische context. 

Bespreekt gevoelige topics (o.a. euthanasie, seksualiteit) en diversiteitsgerelateerde thema’s in de zorg (o.a. de 

gezondheidsgeletterdheid, culturele invloeden, fasen van het leven). 

Kerncompetentie 4.6 

Voert intercollegiale en interprofessionele consulten uit. 

Adviseert en instrueert verpleegkundigen en andere zorgverleners bij complexe zorgsituaties. 

Detecteert tijdens consulten vormingsnoden bij collega’s (o.a. verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten) en past vervolgens 

opleidingstrajecten aan of ontwikkelt standaarden in samenwerking met leidinggevenden en teamleden. 

Kerncompetentie 4.7 

Draagt de zorg voor een zorgvrager over aan een andere zorgverlener om continuïteit van veilige zorg te garanderen. 

Beslist wanneer de zorg moet worden overgedragen aan een arts of andere zorgverlener. 
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Delegeert of verwijst door naar andere zorgverleners om kwaliteitsvolle zorg te garanderen.  

ROL 5: ONDERZOEKER 

Kerncompetentie 5.1 

Is voortrekker in de creatie en verspreiding van evidence-based kennis. 

Toetst voortdurend wetenschappelijke kennis in de praktijk om zo de grenzen van en nuanceringen in de bestaande evidentie aan te 

brengen.  

Identificeert onderzoeksvragen en initieert een wetenschappelijke aanpak of onderzoeksvoorstel om een antwoord te bieden op hiaten 

in de zorg en voert het onderzoek uit.  

Past zowel kwalitatieve, kwantitatieve als mixed methods onderzoeksbenaderingen toe. 

Vat de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek samen en communiceert hierover met relevante stakeholders inclusief zorgvragers. 

Motiveert andere zorgverleners over het belang van het lezen van wetenschappelijke literatuur en het toepassen van op evidentie 

gebaseerde / geïfnormeerde kennis. 

Maakt resultaten van onderzoek kenbaar en levert een wetenschappelijke bijdrage (o.a. door middel van presentaties op (inter)nationale 

congressen, symposia, publicaties, vormingen in en buiten de organisatie). 

Neemt actief deel aan, of werkt samen met een onderzoeksgroep. 

Respecteert en borgt ethische principes / principes in het kader van zorgvuldigheid bij het opzetten, uitvoeren en rapporteren over 

onderzoek en kwaliteitsprojecten. 

Kerncompetentie 5.2 

Integreert beschikbare relevante wetenschappelijke gegevens in de zorg. 

Denkt steeds vanuit de wetenschappelijke principes en de rol van wetenschappelijke evidentie in de zorg. 

Evalueert kritisch de zorgverlening en nieuwe of geldende standaarden en procedures op basis van de huidige beschikbare evidentie. 

Interpreteert kritisch wetenschappelijke bronnen en integreert relevante bevindingen in praktijk(richtlijnen). 

Evalueert kritisch de validiteit, betrouwbaarheid en toepasbaarheid van gezondheidsgerelateerde wetenschappelijke literatuur en kan 

deze beoordelen op relevantie voor de beroepspraktijk. 

Kerncompetentie 5.3 

Onderwijst, coacht en zorgt voor deskundigheidsbevordering van studenten, zorgverleners in opleiding, collega verpleegkundigen en 

leden van het intra-/interprofessioneel team. 

Overlegt met verpleegkundig leidinggevenden over de inhoudelijke teambegeleiding en de individuele begeleiding van verpleegkundigen 

in de algemene zorg en andere verpleegklinische expertfuncties. 

Erkent opleidingsnoden binnen en buiten de organisatie van verschillende stakeholders. 
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Ontwikkelt en geeft vormingen en trainingen op maat in samenwerking met andere stakeholders met integratie van de nieuwste – op 

evidentie gebaseerde ontwikkelingen. 

Coacht anderen in het geven van vormingen en training aan stakeholders (train the trainer principe). 

Leidt andere gezondheidszorgbeoefenaars op in het aanbieden van onder andere zelfmanagement- en gezondheidsbevorderende 

programma’s. 

Draagt kennis en expertise uit in het intra-/interprofessioneel team, in en buiten de organisatie.  

Werkt samen met hogescholen en/of universiteiten en/of (beroeps-)organisaties voor de opleiding van gezondheidszorgbeoefenaars (bv. 

begeleiden van student bij stage, masterproef, geven van opleiding). 

Fungeert als rolmodel voor verpleegkundigen in het kader van levenslang leren. 

Fungeert als coach bij de rolontwikkeling en implementatie van de verpleegklinische expertfuncties en bij de organisatie van een nurse 

led service. 

Kerncompetentie 5.4 

Is verantwoordelijk voor de continue persoonlijke en professionele ontwikkeling en legt bekwaamheid en ervaring aantoonbaar vast in 

een (e)portfolio. 

Handelt conform de professionele en ethische codes, praktijknormen en wetgeving met betrekking tot de uitoefening van de functie van 

verpleegkundig specialist. 

Ontwikkelt, implementeert, bewaakt en herziet een persoonlijk leerplan om de professionele praktijkvoering te verbeteren en legt dit 

vast in een (e) portfolio. 

Identificeert mogelijkheden om te leren en te verbeteren door regelmatig te reflecteren op het eigen professioneel functioneren en dit 

te beoordelen met behulp van verschillende interne en externe databronnen. 

Neemt actief deel aan intervisiemomenten met andere verpleegkundig specialisten en laat zich intra-/interprofessioneel toetsen. 

Onderneemt stappen tot proactieve (inter)nationale en locale intercollegiale deskundigheidsbevordering en ‘samenwerkend leren’ en 

het in stand houden van kennisuitwisseling. 

ROL 6: COMMUNICATOR 

Kerncompetentie 6.1 

Communiceert effectief met leden van het management in de organisatie en met beleidmakers, en formuleert adviezen met de focus op 

het innoveren en optimaliseren van zorg en professionalisering van de verpleegkunde op  team-, organisatie- (ook 

organisatieoverschrijdend) en maatschappelijk niveau. 

Slaagt er in om onderbouwde adviezen d.m.v. doorgedreven onderhandelingsvaardigheden en consensusstrategieën te laten 

goedkeuren en te laten bekrachtigen door leidinggevenden en beleidsmakers. 
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Kerncompetentie 6.2 

Bouwt therapeutische relaties op met de zorgvrager met complexe zorgnoden. 

Communiceert consistent het belang van persoons- en doelgerichte zorg in het intra-/interprofessioneel team. 

Communiceert respectvol, empathisch en vanuit een persoons- en doelgerichte benadering om vertrouwen en autonomie bij de 

zorgvrager te ondersteunen en te bevorderen. 

Gebruikt communicatieve vaardigheden en -strategieën die zorgvragers met complexe zorgnoden helpen om weloverwogen 

(geïnformeerde + gedeelde) beslissingen te nemen omtrent hun gezondheid en welzijn. 

Creëert een autonomie ondersteunend en competentieversterkend / empowerend klimaat in de relatie met de zorgvrager. 

Kerncompetentie 6.3 

Bezit doorgedreven communicatie- en consultatievaardigheden om de noden van (een groep van) zorgvragers, “onbeantwoorde 

zorgnoden” en interrelationele conflicten bij zorgvragers te identificeren en te analyseren. 

Verzamelt, synthetiseert en analyseert accurate en relevante informatie m.b.t. de noden van de zorgvrager met complexe zorgnoden 

met bijzondere aandacht voor onbeantwoorde zorgnoden. 

Herkent en bespreekt (belangen)conflicten in de relatie tussen de zorgvrager en zijn omgeving met betrekking tot zorg en houdt hierbij 

rekening met aspecten van het beroepsgeheim.  

Herkent en is voortrekker in het bespreken van (belangen)conflicten in de relatie tussen de zorgvrager en het interprofessioneel team 

met betrekking tot zorg.  

Kerncompetentie 6.4 

Is voortrekker in het optimaliseren van de documentatie, de rapportering en het delen van geschreven en elektronische informatie met 

de zorgvrager en het interprofessioneel team. 

Documenteert contacten met de zorgvrager op een nauwkeurige, volledige, tijdige en toegankelijke manier in het patiëntendossier en 

doet dit in overeenstemming met de regelgevende en wettelijke vereisten en met respect voor vertrouwelijkheid en privacy en 

stimuleert anderen hiertoe. 

Bewaakt en faciliteert een adequate mondelinge, schriftelijke of digitale informatie-overdracht met zorgvragers en in het 

interprofessioneel team met bijzondere focus op het garanderen van de continuïteit van zorg, patiëntveiligheid en privacy.  

ROL 7: GEZONDHEIDSBEVORDERAAR 

Kerncompetentie 7.1 

Bevordert de gezondheid van gemeenschappen en groepen van (kwetsbare) zorgvragers vanuit een empowerende benadering door 

initiatieven te nemen die bijdragen aan veranderingen op systeemniveau.  
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Werkt op een empowerende samen met (groepen van) zorgvragers om gezondheidsdeterminanten aan te pakken, die een invloed 

hebben op zorgvragers zelf en hun toegang tot de nodige gezondheidszorgdiensten of hulpbronnen, op individueel-, organisatie- en 

maatschappelijk niveau. 

Draagt bij  aan het verbeteren van de gezondheid in de gemeenschap of in groepen van zorgvragers. 

Treedt op als pleitbezorger / belangenhartiger van zorgvrager(s). 

Signaleert gezondheidsrisico’s op individueel-, organisatie- en maatschappelijk niveau en initieert voorstellen om deze te voorkomen of 

te remediëren.  

Kerncompetentie 7.2 

Ontwikkelt, geeft en initieert patiënteneducatie, counseling en verpleegkundige consulten. 

Coacht de zorgvrager(s) tot een positief gezondheidsgedrag. 

Bevordert ziektepreventie, de therapietrouw en het zelfmanagement en maakt hiervoor gebruik van o.a. gedragstheoretisch 

onderbouwde, pedagogische en motiverende (gespreks)methoden tijdens de interacties met de zorgvrager(s). 

Kerncompetentie 7.3 

Ontwikkelt op een systematische en op een evidentie gebaseerde / geïnformeerde manier zelfmanagement- en 

gezondheidsbevorderende programma’s. 

Initieert de ontwikkeling van op evidentie gebaseerd educatiemateriaal, passend bij de gezondheidsvaardigheden, noden en leerstijlen 

van zorgvragers en gebaseerd op o.a. verpleegkundige, gedragstheoretisch, pedagogische modellen. 

Ontwikkelt, implementeert en evalueert nieuwe zelfmanagements- en gezondheidsbevorderende programma’s op een systematische 

manier. 
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BIJLAGE 1: Vergelijking tussen Hamric, CanMEDS en Federale Raad 

voor Verpleegunde 
 

In onderstaande tabel wordt een vergelijking tussen het APN concept van Hamric (2014), de 

rollen zoals geformuleerd door de Fererale Raad voor Verpleegkunde (FRV) en de op CanMEDS 

gebaseerde rollen voor de VS gemaakt.  

Een aantal rollen zijn anders geformuleerd dan deze in het originele Hamric- APN raamwerk 

(regelmatig de basis van bestaande functieprofielen van verpleegkundige specialisten in 

organisaties) en deze van de FRV. Op deze manier is het competentiekader inhoudelijk gelinkt 

aan het competentieprofiel opgesteld door de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig 

Specialisten (BVVS). Bovendien wordt de differentiatie met andere beroepsgroepen door het 

anders formuleren van een aantal rollen onmiddellijk zichtbaar. 

Het competentiekader heeft geen aparte ethische rol zoals in het Hamric- APN raamwerk. Er 

werden competenties met een ethisch aspect toegevoegd in het competentiekader onder 

meerdere rollen, voornamelijk bij de rol ‘klinisch en professioneel leider’. De ethische 

dimensie is trouwens van belang binnen iedere rol en kan dus als een overkoepelende 

competentie beschouwd worden.  

In het CanMEDS-raamwerk (2015) wordt de rol ‘organisator van kwaliteitsvolle zorg en 

innovatieleider’ benoemd als ‘leider’. Heel wat ondersteunende competenties uit het 

CanMEDS-raamwerk zijn van ‘leider’ naar ‘professional’ verplaatst. De één-op-één relatie is 

niet behouden. 

In het CanMEDS-raamwerk (2015) wordt de rol ‘klinisch en professioneel leider’ benoemd als 

‘professional’. Hier is de één-op-één relatie behouden. Inhoudelijk zijn er geen fundamentele 

verschillen. 

 

APN concept van Hamric  Rollen FRV Op CanMEDS gebaseerde 

rollen voor de VS 

1. Centrale rol: directe 

klinische (specialistische) 

patiëntenzorg, 

met daarnaast 6 

kerncompetenties: 

 

2. Klinisch en professioneel 

leiderschap: uitoefenen van 

klinisch en professioneel 

leiderschap 

 

3. Ethische besluitvorming: 

bijdragen aan ethisch beleid 

en ethische besluitvorming in 

de zorg 

 

4. Onderzoeksvaardigheden: 

toepassen van evidence-based 

practice tot het verrichten van 

1. Centrale rol: 

verpleegkundig expert en 

klinisch behandelaar, van 

waaruit de 6 andere rollen 

worden gevoed: 

 

2. Organisator van 

kwaliteitsvolle zorg en 

innovatieleider 

 

 

3. Kwaliteitspromotor 

 

 

 

 

4. Professioneel ontwikkelaar 

 

 

1. Centrale rol: klinisch 

expert en behandelaar, van 

waaruit de 6 andere rollen 

worden gevoed: 

 

 

2. Organisator van 

kwaliteitsvolle zorg en 

innovatieleider 

 

 

3. Klinisch en professioneel 

leider 

 

 

 

4. Onderzoeker 
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verplegingswetenschappelijk 

onderzoek 

 

5. Multidisciplinaire 

samenwerking: coördineren 

van interdisciplinaire en 

interprofessionele 

samenwerking 

 

6. Consultverlening: verlenen 

van expertadvies gebaseerd op 

wetenschappelijke evidentie   

 

7. Expert guidance and 

coaching: coachen van 

patiënten, hun naasten en 

zorgverleners 

 

 

 

 

5. Samenwerker 

 

 

 

6. Communicator 

 

 

 

7. Gezondheidsbevorderaar 

 

 

 

 

 

5. Samenwerker 

 

 

 

6. Communicator 

 

 

 

7. Gezondheidsbevorderaar 
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BIJLAGE 2: Voorbeelden van specialisatiedomeinen voor de  

Verpleegkundig Specialist* 
 

 

* De opgesomde specialisatiedomeinen zijn slechts voorbeelden. De keuze van de 

specialisatiedomeinen zal afhankelijk zijn van ministeriële besluiten, evoluties in de 

gezondheidszorg en de noden in de samenleving.    
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