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ADVANCED PRACTICE NURSING 

 
WAT IS HET ? WAT IS HET NIET ? 
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Bron: Zorgnet Vlaanderen 
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American Nurse Association (1995) 

• APNs have the knowledge base and practice experience to 

prepare them for specialization, expansion, and advancement 

in practice.  

 

Canadian Nurse Association (2002) 

• APN is characterized by an advanced level of nursing practice 

and by in-depth knowledge and skill in meeting the health 

needs of patients… extends the boundaries of nursing’s scope 

of practice and contributes to nursing knowledge and the 

development and advancement of the profession. 
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The International Council of Nurses (ICN, 2008) 

 

Advanced Practice Nurse: 

 

• Een verpleegkundige die expertise kennis, complexe 

beslissingsvaardigheden en klinische competentie verworven heeft  

• voor een uitgebreide (expanded) praktijk, waarvan de kenmerken 

bepaald worden door de context en/of het land waarin hij/zij 

praktijk mag beoefenen.  

• Een masterdiploma is aangewezen 
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Uit: Hamric et al. 2009, p. 88 

Advanced Practice Nursing 



• Advanced Nurse practitioner 

• Higher level practitioner 

• Nurse practitioner (NP) 

• Clinical nurse specialist (CNS) 

• Clinical nurse consultant 

• Nurse consultant 

• Specialist practitioner 

• Nurse therapist 

• Case manager 

• Certified registered Nurse Anesthesist (CRNA) 

• … 

 

Uit: Dowling et al. 2013 



  

“Onafhankelijk van de nuanceverschillen in de APN 

definities moet één element duidelijk zijn: APN 

breekt met de traditie dat verpleegkundigen 

carrière maken door zich van het klinisch werk te 

verwijderen”  

(De Geest 2004) 
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Specialisatie 

APN’s hebben een specialisatiegebied 

 

Verruiming (Expansion) 

Het leren en aanwenden van competenties of het actief zijn op gebieden die 

traditioneel aan een andere beroepsgroep worden toegewezen – uitbreiding 

en verbreding takenpakket 

 

Vooruitgang (Advancement – Ontwikkeling en innovatie) 
Verwijst o.a. naar het voortdurend toepassen van de meest recente 

onderzoeksresultaten en zorginnovatie met als doel verdere ontwikkeling van 

de verpleging 
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Uit: Hamric et al. 2013 

 

• Centrale competentie: Klinische praktijkexpertise 

• Expert guidance en coaching 

• Consultatie 

• Onderzoeksvaardigheden 

• Klinisch en professioneel leiderschap 

• Samenwerking 

• Ethische beslissingsvaardigheden 
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Advanced Practice Nurses 
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Verplegen met diepgang 

Thuis in wereld van 
praktijk én in wereld 

van onderzoek 




