
1Voorwoord

Het verschil maken…

‘Wat doet u beroepsmatig?’ Een vraag die regelmatig wordt gesteld 
door mensen die elkaar eigenlijk niet kennen, maar bijeen zijn met 
een bepaalde reden. Dat kan een feest zijn van gezamenlijke vrienden, 
of een ontmoeting in een sportkantine of een andere openbare gelegen-
heid. 
Wordt de vraag plichtmatig gesteld en is ze vooral bedoeld om de stilte 
te doorbreken, dan past een plichtmatig antwoord. We zouden kun-
nen zeggen ‘ik werk in de zorg’ of: ‘ik ben verpleegkundig specialist 
ggz’. De respons van de ander verraadt al snel of dit genoeg is. Als 
de vraagsteller werkelijk geïnteresseerd is en doorvraagt, dan is ach-
tergrondinformatie van belang. Hebben we te doen met en leek, of 
iemand met kennis van de zorg? In het eerste geval past een alge-
mene uitleg dat we als verpleegkundig specialist ggz zelfstandig be-
handelingen bieden aan mensen met problemen op het gebied van 
de geestelijke gezondheid en de gevolgen daarvan in het dagelijks 
leven. Is de vraagsteller een insider dan kan het antwoord meer gede-
tailleerd zijn. Omdat we nog een relatief nieuw beroep hebben willen 
we iedere verpleegkundig specialist ggz adviseren en aantal passende 
antwoorden paraat te hebben. Een zelfbewust antwoord dat het goed 
doet luidt: ‘Ik ben verpleegkundig specialist ggz en ik maak het ver-
schil’! Laat een stilte vallen en observeer het effect om te vervolgen 
met: ‘ik maak het verschil voor de patiënt, omdat ik ben opgeleid om 
verpleegkundige en medische kennis, plus kennis uit de psychologie, 
te integreren bij de diagnostiek en behandeling van patiënten die ge-
confronteerd worden met de complexe gevolgen van psychiatrische 
aandoeningen. Dit kan het begin zijn van een boeiende gedachtenwis-
seling. Het fijne is dat je je als verpleegkundig specialist ggz kunt ba-
seren op het nieuwe Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist. Hierin 
is te lezen wat de kern is van de beroepen van verpleegkundig speci-
alist agz en verpleegkundig specialist ggz. Het nieuwe beroepsprofiel 
telt exclusief bijlagen ruim vijftig pagina’s met uitleg. Het beschrijft 
algemene competenties van de verpleegkundig specialist en specifieke 
expertisegebieden en competenties van de beide beroepen. Lezen 
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dus, om goed voorbereid te zijn op een diepgaand gesprek over ons 
vak! 
Vanuit ggz-vs hebben we meegedacht bij het samenstellen van het 
ggz-specifieke deel van het nieuwe beroepsprofiel. Het is en heldere 
tekst geworden waar we trots op kunnen zijn. Het nieuwe beroeps-
profiel faciliteert onze opleiding ggz-vs bij het competentiegericht 
opleiden van verpleegkundig specialisten ggz. Dit komt onder an-
dere tot uitdrukking in de wijze waarop we het opleidingscurriculum 
hebben vormgegeven. Maar ook voor werkgevers is het beroeps-
profiel van waarde om functiebeschrijvingen voor verpleegkundig 
specialisten ggz op te baseren. De gezamenlijke verpleegkundige en 
medische specialistenopleidingen gebruiken voor het typeren en de-
finiëren van kenmerkende beroepstaken de term ‘Entrustable Profes-
sional Activities (epa’s)’ (Knape & Ten Cate, 2010). Door verdere ont-
wikkeling van onze competentiegerichte opleiding stelt het definiëren 
van epa’s ons in staat om in de toekomst de duur van de opleiding 
bij onze opleidingsinstelling ggz-vs af te laten hangen van de tijd 
die een individuele verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios) 
nodig heeft voor het zorgvuldig en deskundig bekwamen in kenmer-
kende beroepstaken, waarvoor men zich werkelijk competent heeft 
getoond (Knape & Ten Cate, 2010). De 2019 versie van het ggz-vs 
curriculum en het ggz-vs opleidingsplan 2019 – 2025, zijn reeds op 
de tekst van het nieuwe beroepsprofiel geënt. Opleidingsinstelling 
ggz-vs wil verpleegkundigen opleiden tot specialist die het verschil 
kunnen maken in de ggz. Met trots presenteren we u dan ook deze 
13e editie van de Praxis. We hebben weer een keur van artikelen gese-
lecteerd waarin de vios van nu hun bekwaamheid tonen. We tonen 
u dat vios niet alleen het verschil kunnen maken bij het beantwoor-
den van complexe zorgvraagstukken en vastgelopen zorg, maar ook 
bij het beantwoorden van originele onderzoeksvragen. Het verschil 
maken doe je echter niet alleen door het tonen van klinische en we-
tenschappelijke vakbekwaamheid. Dat doe je ook door het publiek te 
informeren over ons beroep van verpleegkundig specialist ggz, door 
vragen te beantwoorden op feestjes en in de sportkantine, door in ge-
sprek te gaan met collega professionals en door over de uitoefening 
van ons vak te schrijven. 
We wensen u wederom veel leesplezier.

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


