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VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST OVER DE GRENS

Behalve overeenkomsten zijn er een paar opvallende verschillen tus-
sen verpleegkundig specialisten in Nederland en België, geeft Elsie 
Decoene aan. Zij werkt als verpleegkundig specialist Oncologie in 
het UZ Gent, vooral met patiënten met de diagnose zaadbalkanker. 
Jarenlang spitsten haar werkzaamheden zich toe op de werkvloer in 
de kliniek, maar sinds vorig jaar is ze zich meer gaan bezighouden 
met werkzaamheden op het gebied van beleid en opleiding, vertelt 
ze. “Zo houd ik me bezig met de erkenning van onze beroepsgroep, 
een wettelijk kader hiervoor ontbreekt nog in België. Ook ben ik  
betrokken bij het verder ontwikkelen van het kader van de verpleeg-
kundig specialist in het ziekenhuis. Daarnaast coach ik jonge ver-
pleegkundig specialisten die net zijn gestart.”

Inhoudelijk gelijk
Inhoudelijk is het werk van de verpleegkundig specialisten in België 
en Nederland grotendeels gelijk, volgens Decoene. “Wij volgen de 
patiënten vanaf het moment van de diagnose tot opvolging na de 
behandeling. We krijgen de patiënt op consult en bespreken deze ook 
met de arts. We geven de patiënten voorlichting over het parcours 
dat ze bij de behandeling zullen volgen. Bij de opvolging na de be-
handeling hoort bijvoorbeeld het in de gaten houden van bijwerkingen 
van medicatie en deze bijsturen. Hoe de invulling van die rol er precies 
uitziet, verschilt per specialisme en is ook afhankelijk van de behoefte 
van de patiënten. Ook besteden we veel tijd aan het geven van onder-
wijs aan andere leden van het team.”

Onderzoek
In België ligt er een sterk accent op het innoveren van de zorg, meer 
dan in Nederland, zegt Decoene. “Dat begint al bij de masterproef 
om verpleegkundig specialist te worden. Om die proef af te leggen, 

moet je een wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan. Maar ook 
na het afstuderen wordt verwacht dat je een actieve rol hebt bij het 
initiëren en doen van wetenschappelijk onderzoek en dat je een be-
langrijk deel van je werktijd hieraan besteedt.”
Zelf heeft Decoene veel kwalitatief onderzoek gedaan binnen de  
oncologie. “Bijvoorbeeld naar de betekenis van het verpleegkundig 
spreekuur voor de oncologische patiënt. De uitkomsten hiervan waren 
gunstig. Een belangrijke groep hierbij zijn de adolescents and young 
adults (AYA’s). We voeren gesprekken met de patiënten zelf, maar ook 
met hun ouders en de andere gezinsleden. Nu ben ik bezig om samen 
met verpleegkundig specialisten Oncologie in opleiding het nut van deze 
gesprekken te onderzoeken bij jonge mannen met zaadbalkanker.”

Opleiding
Een ander belangrijk verschil met Nederland is de opleiding. “In tegen-
stelling tot Nederland kun je in België pas na een academische opleiding 
verpleegkundig specialist worden. Om verpleegkundig specialist te 
worden, moet je eerst verpleegkundige zijn, een vierjarige bachelor-
opleiding. Dan kun je nog een voortgezette opleiding doen om gespe-
cialiseerd verpleegkundige te worden in een specifieke zorgcontext. 
Wil je verpleegkundig specialist worden, dan is er na de professionele 
bachelor nog een twee jaar durende academische opleiding nodig, 
zodat je er uiteindelijk zes jaar studie hebt opzitten.”

Verpleegkundig specialisten 
in België ijveren voor een 
wettelijk kader
Verpleegkundig specialisten uit Nederland en België zouden vaker contact met 

elkaar mogen hebben, vindt Elsie Decoene, voorzitter van de Belgische Vereniging 

Verpleegkundig Specialisten (BVVS). “We kunnen van elkaars verschillen leren en 

regelmatig contact zou een mooie synergie opleveren.”
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Wettelijk kader
De verankering van de functie van verpleegkundig specialist is in België 
nog niet zo stevig als in Nederland, geeft Decoene aan. “In Neder-
land is hier een wettelijk kader voor. Dat ontbreekt nog in België. Wel 
hebben we in de ziekenhuizen een eigen positie en we krijgen veel 
ruimte om ons specialisme uit te oefenen. De ziekenhuizen erkennen 
onze rol en voorzien budget voor de implementatie van onze functie. 
Dit kan wel ten koste gaan van de functies van bijvoorbeeld verpleeg-
kundigen, omdat we uit het ziekenhuisbudget worden betaald. Ideaal 
zou zijn als we, net als in Nederland, zelf als verpleegkundig specialist 
vanuit de zorgverzekering financiering krijgen voor de zorg die we ver-
lenen, zodat dit niet ten laste komt van het ziekenhuisbudget. Maar 
daarvoor moeten we wettelijk worden erkend als een autonome 
zorgverlener.”
In 2019 is er een belangrijke stap in de goede richting gezet. “Toen is 
de functie verpleegkundig specialist opgenomen in een artikel van de 
WUG, de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. 
Maar in dat wetsartikel staan weinig details over de precieze invulling 
van de functie. Er is nog een uitvoeringsbesluit nodig om dit artikel 
effectief te maken.” 
Hierdoor is in de huidige situatie de bevoegdheid van verpleegkundig 
specialisten een stuk beperkter dan in Nederland. “We hebben nog 
geen volledig autonome, klinische bevoegdheid. Zo mogen we niet 
zelfstandig medicatie op recept voorschrijven. We mogen wel een 
receptvoorstel doen in het elektronisch voorschrijfsysteem, maar de 
arts moet dit vervolgens valideren.”

Jonge beroepsgroep
De Belgische verpleegkundig specialisten hebben zich in 2016 verenigd 
in de Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS). “Ons 
doel is om vooruitgang te boeken voor onze beroepsgroep, bijvoor-
beeld bij het verkrijgen van een wettelijk kader en een kwaliteitsvolle 
opleiding in de verschillende gemeenschappen - Vlaanderen en Wallo-
nië - in België. Daarvoor hebben we een beroepsorganisatie opgestart. 
We zitten bijvoorbeeld aan tafel met de Federale Raad voor Verpleeg-
kunde en ook hebben we goede contacten met de universiteiten die 
de opleiding voor verpleegkundig specialist verzorgen.”

Overleg met hun zustervereniging in Nederland - de V&VN VS - is er 
sporadisch, geeft Decoene aan. Ze zou graag vaker in contact komen 
met haar Nederlandse collega’s. “Eigenlijk zouden we jaarlijks een 
meeting met elkaar moeten organiseren. Ongetwijfeld kunnen we veel 
van elkaar leren. Wij kunnen van onze Nederlandse collega’s leren 
over het verkrijgen en implementeren van het wettelijke kader voor de 
beroepsgroep. Andersom kunnen zij van ons leren dat het doen van 
onderzoek belangrijk is voor de verpleegkundige beroepsontwikke-
ling. Delen van onze ervaringen zou een mooie synergie opleveren. 
Overigens gebeurt dat al wel, want Nederlandse verpleegkundig 
specialisten in opleiding vragen geregeld een stageplek in België, en 
omgekeerd.” | Drs. Marc de Leeuw, wetenschapsjournalist

Voor meer informatie over de BVVS: 
www.bvvs.be
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