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Traditie en 
vanzelfsprekendheid

De presentatie van de Praxis tijdens de jaarlijkse uitreiking van onze 
getuigschriften is inmiddels een gewaardeerde traditie. Kenmerkend 
voor tradities is dat deze moeilijk weg te denken zijn uit het dagelijks 
leven. In zekere zin zijn ze een vanzelfsprekendheid geworden. 
Dit jaar is het negentiende jaar dat de getuigschriften van ggz-vs worden 
uitgereikt. Al vanaf 1998 leiden we verpleegkundigen op tot verpleegkun-
dig specialisten ggz. De eerste jaargroep studeerde op 31 december 
2000 af en kreeg het getuigschrift uitgereikt in april 2001. Twintig jaar 
verder is de opleiding doorontwikkeld en gerijpt, is het beroep van 
vs ggz volwassen geworden en is onze afdeling vn&vn vs binnen de 
beroepsvereniging inmiddels een steeds professioneler belangenbehar-
tiger op landelijk niveau. Verpleegkundig specialisten ggz zijn veelge-
vraagde beroepsbeoefenaren in de psychiatrie, de verslavingszorg, 
de geestelijke jeugdgezondheidszorg, de forensische psychiatrie, de 
verstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg 
voor ouderen. We komen ze tegen in alle grote ggz-instellingen, in 
vrijgevestigde praktijken, bij huisartsen en bij gemeentelijke gezond-
heidsdiensten. En toch is de vs ggz nog geen vanzelfsprekendheid, 
nog geen traditie die moeilijk weg te denken is uit het dagelijks leven. 
Het aantal vs ggz groeit en de inzet en expertise wordt door patiënten, 
naasten en instellingen gewaardeerd, maar vergeleken met de lei-
dende disciplines in de ggz is het aantal vs ggz echter nog klein en 
heeft deze beroepsgroep voeding nodig om stevig te wortelen en uit 
te groeien tot een vanzelfsprekendheid. Het uitdragen van kennis en 
expertise door middel van de Praxis draagt bij aan dit groeiproces. 
We hopen dat het vs ggz inspireert, collegae nieuwsgierig maakt en 
gezond tegenwicht biedt aan de complexe veranderingen in de maat-
schappij en geestelijke gezondheidszorg die maken dat stevig wortelen 
een opgave is.
Tegelijkertijd zien we dat verpleegkundigen enthousiast en gedreven 
starten met de opleiding tot vs ggz. Dat worden er steeds meer, een 
mooi teken dat een inhoudelijke carrière steeds meer een vanzelf-
sprekendheid wordt. Het betekent echter ook dat er aandacht moet 
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zijn voor het ontwikkelen van een stevige, gezonde en inspirerende 
basis, bestaande uit talentvolle verpleegkundigen die met elkaar de 
vijver vormen waaruit wij vissen. Maar de vijver raakt leeg. De basis 
komt in dit tijdsgewricht steeds verder onder druk te staan. De komende 
decennia zijn er door de vergrijzende bevolking steeds meer verpleeg-
kundigen nodig in de zorg, daarnaast gaan ook veel verpleegkundigen 
met pensioen en neemt het totaal van de beroepsbevolking ten op-
zichte van het percentage niet werkenden af. Gezien de complexiteit 
van toekomstige zorgvragen is het belangrijk dat de basis van het be-
roep wordt gevormd door een goede mix van mbo- en hbo- opgeleide 
verpleegkundigen. Aanvulling en conservering van deze kweekvijver 
is pure noodzaak! Voor de zorg in Nederland en voor de ontwikkeling 
van het beroep van vs ggz kunnen we ons niet permitteren de vijver 
leeg te vissen. Vs ggz, gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleeg-
kundigen vormen samen de beroepenpiramide van de verpleegkunde. 
We delen dezelfde genen en dezelfde bloedgroep. Professionaliseren 
doen we samen, door elkaar te inspireren en door goed op te leiden. We 
roepen onze collega vs ggz op om jongeren te inspireren op middelbare 
scholen om voor het beroep van verpleegkundige en verpleegkundig 
specialist ggz te kiezen. We vragen vs ggz bij het opleiden en inspire-
ren van verpleegkundigen een actieve rol op zich nemen, als rolmodel, 
als inspirator, als supervisor en als coach of docent. Ook daarbij kan 
de Praxis dienen als inspiratiebron en voorbeeld van kwalitatief goede 
zorg. De Praxis laat inmiddels negentien jaar de veelzijdigheid en 
diepgang van ons beroep zien. We hopen dat ook deze uitgave weer 
inspireert en bijdraagt aan het steeds vanzelfsprekender worden van 
het beroep vs ggz. Op weg naar een stevige traditie.

Drs. Diana Polhuis en dr. Wim Houtjes, verpleegkundig specialisten ggz 
en Hoofdopleiders ggz-vs


