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De verpleegkundig specialist; 
over meesterschap 
en taakherschikking

Verpleegkundig Specialisten in de ggz vormen een unieke maar nog 
jonge beroepsgroep. Inmiddels is de verpleegkundig specialist door 
de minister volledig bevoegd verklaard om zelfstandig diagnostische 
en therapeutische handelingen te indiceren en uit te voeren. Daar-
mee lijkt het doel – de ontwikkeling van het verpleegkundig specia-
lisme conform artikel 14 van de wet big – in 1997 door veldpartijen in 
de ggzverpleegkunde geformuleerd, behaald. 
De ministeriële erkenning van het beroep van verpleegkundig speci-
alist betekent echter niet dat afgestudeerden van de twee- en drieja-
rige masteropleidingen tot verpleegkundig specialist die het praktijk-
veld betreden in een gespreid bedje komen. Niet alleen is het grote 
publiek nog niet zo aan deze nieuwe specialist in de ggz gewend, 
ook binnen ggz instellingen is het voor de traditionele beroepsbe-
oefenaren nog niet vanzelfsprekend de samenwerking aan te gaan 
met deze nieuwe professional die zich in de top van het ggz beroe-
penhuis heeft genesteld. Daarmee lijkt de nieuwe werkelijkheid anno 
2012 nog niet in elke ggz-instelling geïmplementeerd te zijn. Welke 
functies kunnen verpleegkundig specialisten ggz vervullen? Hoeveel 
verantwoording kan de verpleegkundig specialist ggz dragen? Blijft 
de psychiater eindverantwoordelijk? Deze en vele andere vragen wor-
den voortdurend gesteld. Ook binnen de hbo-masteropleidingen tot 
verpleegkundig specialist in de ggz is er discussie. Worden verpleeg-
kundig specialisten slechts toegerust om taakherschikking mogelijk 
te maken, of biedt het verpleegkundig specialisme kansen om in de 
volle breedte van het verpleegkundig domein op expertniveau te kun-
nen acteren? De driejarige masteropleiding ggz-vs beoogt het laatste 
en levert daarmee verpleegkundig specialisten ggz af die in staat zijn 
tot inhoudelijk leiderschap. In de praktijk betekent dit dat verpleeg-
kundig specialisten ggz de functie van hoofdbehandelaar, voorzit-
ter behandelteam of behandelcoördinator kunnen vervullen, waar 
taakherschikking een integraal onderdeel van uitmaakt. Vooral bin-
nen zorgprogramma’s waarin behandeling van de gevolgen van psy-
chiatrische stoornissen een dominante plaats inneemt, kan de ver-
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pleegkundig specialist ggz een grote bijdrage leveren aan effectieve 
hoogwaardige zorg. Dat hierbij ook taken worden verricht die traditi-
oneel tot het domein van psychiaters of klinisch psychologen worden 
gerekend, is vanzelfsprekend. De verpleegkundig specialist ggz zal 
echter niet alleen in de dagelijkse beroepspraktijk haar meerwaarde 
voor de zorg moeten tonen, ook in woord en geschrift zal de verpleeg-
kundig specialist ggz haar kennis uitdragen. Door te schrijven over 
het vak kan kennis worden overgedragen en vormt zich een ‘body of 
knowledge’ die deels wetenschappelijk en deels op ‘best practices’ 
en ervaringen van cliënten gebaseerd is. De jaarlijkse uitgave van het 
tijdschift ‘Praxis Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Spe-
cialist’ is hiervan een voorbeeld. In de 2012-uitgave van de Praxis is 
weer een keur aan wetenschappelijke en opiniërende artikelen opge-
nomen, geschreven door verpleegkundig specialisten in opleiding bij 
de driejarige masteropleiding ggz-vs. Zij tonen hiermee aankomend 
meesterschap. Ook is hun werk te beschouwen als een belofte voor 
de toekomst. De geestelijke gezondheidzorg zal in toenemende mate 
profiteren van de expertise van verpleegkundig specialisten ggz. Als 
opleidingsinstelling denken we dat de Praxis, omdat het werk bevat 
dat een plaats in het volle licht van de etalage verdient, bijdraagt aan 
positieve beeldvorming rond het nog jonge beroep van verpleegkun-
dig specialist ggz.
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