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Begeleiding door een  
verpleegkundig specialist
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Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep is de verpleegkundig specialist alge-

mene gezondheidszorg (AGZ) werkzaam op verschillende afdelingen en 

mogelijk betrokken bij uw behandeling. In deze folder leggen wij u graag 

uit wat u van deze verpleegkundig specialist kunt verwachten. 

 ʔ Wat is een verpleegkundig specialist?
Binnen de verpleegkundige specialismen wordt een onderscheid gemaakt 
tussen:
• algemene gezondheidszorg (AGZ) en
• geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De titel verpleegkundig specialist is wettelijk beschermd en is BIG-geregis-
treerd. Een verpleegkundig specialist is een HBO verpleegkundige met een 
masteropleiding, met een specialisatie in de zorg voor een specifieke categorie 
patiënten.

 ʔ Wat doet een verpleegkundig specialist?
De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met 
medische behandelingen. Dit kan tijdens het gehele traject van onderzoek, 
behandeling en controle. Zo nodig overlegt de verpleegkundig specialist met 
een medisch specialist. De behandeling van de verpleegkundig specialist is in 
overleg met u, gericht op het dagelijks functioneren en uw kwaliteit van leven.

Naast directe patiëntenzorg houdt de verpleegkundig specialist zich bezig met 
deskundigheidsbevordering voor verpleegkundige en medische beroepsgroe-
pen, maar ook voor andere disciplines. Verder is de verpleegkundig specialist 
een belangrijke schakel in de verbetering van de kwaliteit van zorg en patiën-
tentevredenheid, zowel binnen Noordwest als in landelijke en internationale 
organisaties.

Voor meer informatie over de beroepsgroep vindt u op www.venvnvs.nl.

http://www.venvnvs.nl
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Taken van een verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist werkt zelfstandig naast een medisch specialist. 
De verpleegkundig specialist mag op grond van de wet (Wet Beroepen in Indivi-
duele Gezondheidszorg) voorbehouden handelingen uitvoeren. Taken van een 
verpleegkundig specialist zijn divers, zoals:
• spreekuur houden
• recepten uitschrijven
• behandelplannen opstellen
• het geven van voorlichting
• onderzoek aanvragen en uitvoeren
• coördineren van patiëntenzorg
• bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek

De verpleegkundig specialist kan zich specialiseren binnen een vakgebied. 
Hierdoor levert de verpleegkundig specialist binnen dit vakgebied dezelfde 
kwaliteit als een medisch specialist.

De combinatie van zowel medisch en verpleegkundige behandelingen maakt de 
verpleegkundig specialist tot een waardevolle zorgverlener en draagt bij aan de 
continuïteit van zorg.

 ʔ Uw vragen
Heeft u nog vragen over uw behandeling of de begeleiding door de verpleeg-
kundig specialist? Schrijf ze op onder de kop Notities en neem ze mee naar 
volgende afspraak.

 ʔ Notities

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

Colofon
Redactie algemeen

communicatie
Druk Ricoh 
Bestelnummer 118601 

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene 
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl
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