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De kwaliteit 
spreekt voor zich…

De opleidingsinstelling ggz-vs viert in 2013 haar 3e lustrum. Vanaf 
de oprichting van de ggz-vs in 1998 tot heden werden ruim 350 stu-
denten opgeleid tot het niveau van verpleegkundig specialist ggz (vs 
ggz), waarvan inmiddels een groot deel is geregistreerd in het big 
register. De opleidingsinstelling werd opgericht op initiatief van veld-
partijen als ggz Nederland, de Nederlandse Vereniging van Sociaal 
Psychiatrisch Verpleegkundigen (nvspv), de Vereniging van staffunc-
tionarissen verpleging en vertegenwoordigers van verpleegkundige 
adviesraden in de ggz (stip) en de Nederlandse Vereniging voor Psy-
chiatrische Verpleegkunde (nvpv) om verpleegkundigen inhoudelijk 
carrière perspectief te bieden en de big artikel 14 erkenning mogelijk 
te maken. Inmiddels in 2013 lijkt deze missie geslaagd. De ggz-vs 
afgestudeerden zijn volop werkzaam in de klinische praktijk. Niet 
zelden in combinatiefuncties waarbij de specialistische zorg voor 
cliënten/patiënten wordt aangevuld met taken op het gebied van on-
derzoek, onderwijs of bestuur. Zo zijn vs ggz werkzaam in de func-
tie van (hoofd)behandelaar, behandel coördinator, manager zorg, 
(hoofd)opleider, onderzoeker, lector of (instellings)bestuurder. De vs 
ggz biedt haar patiënten een integraal pakket aan zorg. Hierbij gaat 
het om expertzorg bij hoog complexe gevolgen van psychiatrische 
problematiek, waarbij deze kan worden aangevuld met routinematige 
medische zorg. De zelfstandig bevoegdheid van VS GGZ om een be-
handelrelatie aan te gaan met mensen die haar zorg nodig hebben is 
wettelijk geregeld. Onder deze zelfstandige bevoegdheid vallen ook 
taken die traditioneel tot het competentiegebied van de medicus wer-
den gerekend, zoals het doen van lichamelijk onderzoek of het voor-
schrijven van medicatie. Juist omdat de vs ggz integrale zorg kan 
bieden kunnen cliënten/patiënten profiteren. Integrale zorg betekent 
immers adequaat behandelen, inspelen op zorgbehoefte, oog heb-
ben voor herstel en eigen kracht van cliënten en het coördineren van 
inspanningen van andere hulpverleners. Maar het betekent ook oog 
hebben voor de totale mens in de eigen sociale context en haar niet 
louter beschouwen als een ‘diagnose behandelcombinatie’ waarbij 
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het voorschrijven van een pil volstaat. Als opleidingsinstelling is het 
onze missie ggz verpleegkundig specialisten op te leiden die in staat 
zijn deze kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. Of wij in onze mis-
sie slagen kan feitelijk het best beoordeeld worden door ‘gebruikers’, 
mensen die geestelijke gezondheidszorg ontvangen van de verpleeg-
kundig specialisten ggz die door ons zijn opgeleid. Maar wij tonen 
de competenties van onze studenten ook graag door jaarlijks de ggz-
vs Praxis uit te geven. Het boek waarin artikelen zijn opgenomen van 
onze verpleegkundig specialisten in opleiding. Hiermee bieden wij u 
als lezer een blik in de dagelijkse praktijk van de verpleegkundig spe-
cialist in de rol van behandelaar, coach of onderzoeker. Dit maakt ons 
trots. Wij zijn trots op onze studenten en trots op hoe de door hen 
verworven competenties worden ingezet voor kwalitatief hoogwaar-
dige integrale geestelijke gezondheidszorg.
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