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Durven investeren  in verpleegkundigen

als dienst Pneumologie .

De meerwaarde van een vpk consulent !

Annemie Schoonis , Hoofdverpleegkundige  e650 UZ Leuven



Historiek 1998-2019

verpleegafdeling e650 

• 1998 – afdeling e651 – inwendige pneumologie COPD 

• 1999 Longtransplanten (pré-post LTX)

• 2000 Pulmonale hypertensie patiënten (PH) , flolan® 

therapie

• 2002 Dagzaal LTX  + Telemetrie (hart-long LTX)

• 2003 Thrombo-endarterectomie patiënten 

• 2010 Interstieël longlijden  (ILL) / trachea 

transplantatie 

• 2016 Verbouwing ( aparte unit voor LTX patiënten in 

protectieve isolatie ( airco en stofvrij ) 

• Nood aan referentievpk en gespecialiseerde vpk voor 

de zorgprogramma’s LTX , PH , ILL  
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KLINISCHE 
FUNCTIES

Klinische functies
in de verpleegkunde



Opbouw advies - kernelementen

1. Nood voor expertverpleegkundigen in de 
zorg

2. Uitgangspunten - werkkader

3. Advies over de gewenste opleiding tot 
expertverpleegkundige

4. Randvoorwaarden 



1. Nood aan 
expertverpleegkundigen

• Behoud van specialisatie in de 
verpleegkunde, in de gezondheidszorg

• Veilige patiëntenzorg, evidence-based, kwaliteit van zorg

• Complexe en hoog technologische zorg

• Chronische zorg – co morbiditeit 

• Nood aan zorgcoördinatie

• Nood aan functie- en taakdifferentiatie in de verpleegkunde 

• Outcome/meerwaarde van expertverpleegkundigen is beschreven in de 
literatuur 

• …



2.   Uitgangspunten 
• Hervorming bachelor opleiding verpleegkundige algemene zorgen

• Verdwijnen van de bijzondere beroepstitel of –bekwaamheid 

• Nood aan permanente vorming 

• Geen limitatieve lijst van specialisaties – definiëring van brede zorgdomeinen

• Belang van attractiviteitsmaatregelen voor de professie verpleegkunde

• Blijvende nood aan expertverpleegkundigen

• Normering van gespecialiseerde diensten/zorgprogramma’s

• Hervorming KB 78 naar WUG ( wet van uitoefening gezondheidsberoepen)
– Nieuw functiemodel voor verpleegkundigen (advies FRV  2017)

– Toevoeging functie verpleegkundig specialist in de mini WUG
• De verpleegkundig specialist is een masteropgeleide verpleegkundige met een sterke specialisatie in een 

bepaald zorgdomein

• Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
– Bekwaamheid kunnen aantonen 



2. Uitgangspunten 

• FRV advies 2017 – functiemodel
– De verpleegkundige wordt erkend als een gespecialiseerde verpleegkundige in …. Na

• Min. 2 jaar werkervaring in het specialisatie domein

• Het volgen van een postgraduaat van min. 20 ECTS



Phd
Niv 8

Niv 4  

Kwalificaties- Qualification (EQF / CEC)

Ervaring in het specialisatiedomein / années d’expérience professionnelle dans le domaine de 
spécialisation*
*Om de erkenning te krijgen / Pour obtenir l’agrément

2 jaar/ans 3 jaar/ans 5 jaar/ans 5 jaar/ans

Advies CFAI
Kabinet M. De Block
Federaal

Soins Généraux /algemene zorgen Spécialisé/gespecialiseerd Advanced Practice Nursing

HBO-5 
zorgverlener

HBO-5
soignant

HBO-5 
practitioners

Verpleegkundige

Infirmier*

*Faisant référence à
l’infirmier
de soins généraux –
verpleegkundige algemene
zorg

Registred nurses

Gespecialiseerde
verpleegkundige

Infirmier 
Spécialisé

Specialized nurses

Verpleegkundig
consulent

Infirmier clinicien

Nurse consultants

Verpleegkundig
specialist

Infirmier de 
pratique 
avancée

Advanced practice 
nurses (APN)

Klinisch
verpleegkundig

onderzoeker

Infirmier de 
recherche 
clinique

Clinical nurse 
research

consultant

Model klinische functies voor de verpleegkunde in de toekomst
Modèle de fonctions de soins infirmiers du futur



Phd
Niv 8

Master ANP
2j/a - 120ECTS
+ specialisatie

Niv 7 

Bachelor (4j/a)
240 ECTS

Niv 6  

Doctorat
+ 

specialisatie

Niv 8

Kwalificaties – Qualifications (EQF / CEC)

HBO (3j/a)
180 ECTS

Niv 5

Specialisatie / 
spécialisation
+ spec VC/IC 

(20 ECTS)

Niv 6

Specialisatie/
spécialisation
Min 20 ECTS

Niv 6

Advies CFAI
Regionaal overheid
Entités fédérées

Model klinische functies voor de verpleegkunde in de toekomst
Modèle de fonctions de soins infirmiers du futur

Soins Généraux /algemene zorgen Spécialisé/gespecialiseerde zorgen Advanced Practice Nursing 

HBO-5 
zorgverlener

HBO-5 soignant

HBO-5
practitioner

Verpleegkundige

Infirmier*

*Faisant 
référence à
l’infirmier

de soins généraux 

Registred nurses

Gespecia-
liseerde

verpleegkundige

Infirmier 
Spécialisé

Specialized
nurses

Verpleegkundig
consulent

Infirmier 
clinicien

Nurse consultants

Verpleegkundig
specialist

Infirmier de 
pratique 
avancée

Advanced 
practice nurses

Klinisch
verpleegkundig

onderzoeker

Infirmier de 
recherche 
clinique

Clinical nurse 
research

consultant



• Een postgraduaatopleiding kan door 
verschillende instanties aangeboden worden:
– Hogeschool 

– Universiteit 

– Beroepsorganisatie

– Gezondheidszorginstellingen  

– Coördinatie van de postgraduaat opleidingen 

• Kwaliteit >>> kwantiteit 

3. Advies over opleidingen tot gespecialiseerde verpleegkundigen



– Nood aan een nieuwe opleiding voor de functie verpleegkundig consulent 

• Volgt een klinisch georiënteerde postgraduaat opleiding (min. 20 
ECTS)

• Volgt een bijkomende (postgraduaat OF professionele master) 
opleiding met aandacht voor de competenties als consulent

– Adviesverlening, didactische vaardigheden, nieuwe evidentie vertalen 
naar de praktijk, transmurale samenwerking, kwaliteitszorg, …

– Min. 20 ECTS theorie + 20 ECTS praktijk

– Deels generieke opleiding voor verschillende specialisaties – opleiding 
tot motivationele gesprekstechnieken 

• Professionele master voor de functie van verpleegkundig consulent 
– wenselijk?

– Attractiviteit van het beroep

– In de toekomst nood aan master opgeleide verpleegkundigen voor de 
functie van vpk consulenten en verpleegkundig specialist

3.Advies over opleidingen tot gespecialiseerde verpleegkundigen



• Werken met een portfolio als verpleegkundige
– Opleiding: basisopleidingen – postgraduaat opleiding(en) – master – phd – kortdurende 

opleidingen
– Expertise (werkervaring – projecten – stage) 

• Accreditering voor verpleegkundigen => Nood aan accreditatie
– Kwaliteit bewaken van de opleidingen
– Belangrijk ifv permanente vorming en wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering
– Nood aan accreditatie voor de opleidingen (ook workshops, symposia), ook als 

beroepsorganisatie een accreditatie kunnen aanvragen voor hun congressen

• Belang van een Verpleegkundig register
– De verpleegkundige kan zich als  gespecialiseerde verpleegkundige in XXX registreren in 

het verpleegkundig register
– Bij de registratie is het specialisatiedomein duidelijk
– Vorm van wettelijke erkenning
– ‘kwaliteiten’ worden zichtbaar 

• Expertverpleegkundigen worden in een aangepaste schaal voorzien in IFIC

4. Randvoorwaarden



IFIC fase 1 

• Geen BBT en BBB

• Geen verpleegkundig 
specialisten en 
consulenten 



Vpk consulent Pneumologie

• Afdelingsoverschrijdend klinische 

expert ,coach en consulent ( geeft 

advies op vraag van zorgverleners)

• Werkt evidence based en 

interdisciplinair samen rond zorg van 

een PNE patient (onder leiding van vpk

specialiste) 

• Netwerking ( nationaal en internationaal ) 



Verpleegkundig consulent 

Interstieël longlijden 

• Katleen Leceuvre vpk consulent ILL 50 

% en 30 % zorg op e650 


