
1Voorwoord

De top van de verpleeg-
kundige beroepenfamilie

De verpleegkundig specialist lijkt in de ggz haar plaats gevonden te 
hebben. Bij steeds meer vooraanstaande ggz-instellingen kan een drie-
jarig praktijkopleidingstraject worden gevolgd dat verpleegkundigen 
in opleiding tot specialist (vios) voorbereidt op functies waarin klini-
sche expertise, behandelverantwoordelijkheid en inhoudelijk leider-
schap worden gecombineerd. De verpleegkundig specialist ggz (ggz 
vs) als regiebehandelaar is gemeengoed aan het worden. Onder ver-
pleegkundigen is inmiddels breed bekend dat de verpleegkundigspe-
cialistenopleiding van ggz-vs ruime kansen biedt voor een mooie 
carrière. 
Bij ggz-vs krijgen vios met talent en bijzondere belangstelling voor 
wetenschappelijk onderzoek een uitnodiging om door middel van het 
volgen van een honourstraject voorbereid te worden op een toekom-
stige functie waarin wetenschappelijk onderzoek en verpleegkundig 
specialistische praktijkvoering worden gecombineerd. Ggz-vs werkt 
in dit kader samen met de bijzonder hoogleraar ggz Verpleegkunde 
van het vumc. Het verzwaarde wetenschappelijke programma kan 
een opstap vormen tot een wetenschappelijke promotie.
De verpleegkundig specialist ggz richt zich op de complexe gevolgen 
van psychiatrische problematiek voor het dagelijks leven van patiënten 
èn op aspecten van taakherschikking – waaronder het voorschrijven van 
ur-geneesmiddelen – als dit voor integrale behandeling van patiënten 
van belang is. Maar hiermee houdt het voor ggz-vs-opgeleide ver-
pleegkundige specialisten ggz niet op. Bij ggz-vs leren we vios ook te 
acteren op podia met een landelijke of internationale uitstraling. Hier-
bij hoort onder andere het participeren in landelijke commissies en 
werkgroepen, actieve betrokkenheid bij de beroepsvereniging en het 
uitdragen van de eigen deskundigheid in woord en geschrift. 
Deze 12e uitgave van de Praxis bevat weer mooie voorbeelden van 
artikelen waarin praktijkvoering en de resultaten van praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek worden beschreven door verpleegkun-
digen die bij ggz-vs in opleiding zijn tot specialist. 2018 belooft een 
mooi jaar te worden. Niet alleen konden we in januari starten met 
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ruim 100 vios, ook viert de opleidingsinstelling ggz-vs dit jaar haar 
20-jarig bestaan. Ruim 650 verpleegkundig specialisten ggz werden 
vanaf het moment dat het verpleegkundig specialisme door de minister 
werd erkend, door ggz-vs opgeleid. Daar zijn we bijzonder trots op. 
Onze verpleegkundig specialisten vormen de top van de verpleeg-
kundige beroepenfamilie. Wij vinden het eervol u met deze Praxis 
deelgenoot te maken van de kennis van een aantal van onze talenten. 
We wensen u veel leesplezier.

Dr. Wim Houtjes en drs. Diana Polhuis, verpleegkundig specialisten ggz
Hoofdopleiders ggz-vs


