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De verpleegkundig specialist: 

 

de ervaringen als arts 

Prof. Dr. Sylvie Rottey 

 Medisch Oncoloog 

 Klinisch Farmacoloog 

 

 Staflid dienst medische oncologie 

 Diensthoofd Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek  
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Samenwerking met meerdere 

verpleegkundig specialisten 

Eigen ervaringen met: 

Verpleegkundig specialisten oncologie – 

hematologie (3) 

Verpleegkundig specialist katheterzorg (1) 

 

Samenwerking met zowel verpleegkundig 

specialisten als -consulenten oncologie 
Kenmerken voor UZ Gent: samenwerking met beide 

verpleegkundige functies 

Duidelijk verschil tussen beide functies 
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Samenwerking in verschillende domeinen 

1. Coaching van verpleegkundig consulenten oncologie 

2. Ontwikkeling van zorgpaden 

3. Educatie en ondersteuning van zorgverleners 

4. Implementeren van innovatieve interventies 

5. Ontwikkelen en implementeren van standaarden 

6. Participatie aan beleidsorganen en werkgroepen 

7. Wetenschappelijk onderzoek  

8. Externe netwerking 
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1. Coaching verpleegkundig consulenten 

Intense samenwerking met verpleegkundig consulenten 

binnen mRCC poli 

 

Consulenten worden aangestuurd door de VS  

Ze staan er niet alleen voor, hebben een vast aanspreekpunt 

Opleiding door de VS 

Samen gesprekken met patiënten voeren als leermoment 

Voorwaarden creëren om hun werk te kunnen doen 

Essentiële tussenpersoon voor alle partners in het team 

Arts – hoofdverpleegkundige – andere disciplines – secretariaat 

De  patiëntenzorg tot een hoger niveau tillen 
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2. Ontwikkeling van zorgpaden 

Samen met de VS een multidisciplinaire raadpleging voor de 

pt met mRCC ontwikkeld 

 

De VS ondersteunt het werkproces 

 

Schrijft het zorgpad uit ism alle partners 

 

Samen de mRCC poli geïmplementeerd 

 

De VS bewaakt een continue evaluatie en bijsturing van de 

geleverde patiëntenzorg 
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3. Educatie en ondersteuning van 

zorgverleners 

De VS ontwikkelt patiëntenbrochures ism team en staat in 

voor vlotte implementatie 

 

De VS ondersteunt MD teams 

 

Proces bewaken tijdens MDO 

Thema’s bespreekbaar stellen in het MD team 

Ethische vraagstukken in de groep brengen 

Jaarlijks organisatie team event 

 

De VS organiseert symposia/vormingen intern en extern 

Kennis verhoging bij verpleegkundigen 
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4. Implementatie innovatieve zorg 

Ontwikkeling en implementatie DOP 

 

Digitale onco poli (binnen www.cozo.be ) 

De VS als ontwikkelaar, procesbegeleider en evaluator 

Innovaties tot bij de patiënt brengen 

Team motiveren  

De stem van het team bij nieuwe ontwikkelingen 

http://www.cozo.be/
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Dagboek of 

vragenlijst op maat 

toevoegen 



10 
10 

 



11 
11 

4. Implementatie innovatieve zorg 

Ontwikkeling en implementatie AYA-

interventies 

 

Jongerenbox voor jonge mannen met testiscarcinoom 

 

Ontwikkeling van meetings tussen AYA, zijn netwerk en 

team 

 

Ism team: jongerenruimte op de afdeling  

 

Streven naar AYA unit in het ziekenhuis: 

beleidsvoorbereidend werk 
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5. Ontwikkelen en implementeren van 

standaarden  

Voorbeelden: 

Orale mucositis – aanpak huidreacties tgv anti-tumorale 

behandelingen – oncologische wondzorg – veilig omgaan met 

cytostatica -  poortkatheterzorg – PICC zorg - …. 

 

De VS is de trekker 

Literatuur verkennen 

MD werkgroep samen brengen – coördinatie werkzaamheden 

Opmaak standaarden – als arts standaarden aanvullen en 

goedkeuren 

Opleiding organiseren bij implementatie  

Standaarden up to date houden  
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6. Participatie aan beleidsorganen en 

werkgroepen  

De stem van de patiënt en verpleegkundigen meenemen in 

diverse overlegorganen 

 

Mee denken en mee ontwikkelen 

 

Voorbeelden: 

Commissie oncologie – katheterteam – antitumorale werkgroep 

– psychosociaal oncologisch team (PONT) – tumorwerkgroep – 

wetenschappelijke commissie oncologisch centrum - … 
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7. Wetenschappelijk onderzoek 

Samenwerking in  diverse onderzoeksgroepen 

Onderzoeksgroep therapietrouw bij patiënten met een orale 

anti-tumorale behandeling 

Samen onderzoekslijnen uittekenen 

Evaluatie multidisciplinaire consultaties (mRCC – poli) 

Ervaringen van oncologische patiënten die deelnemen aan een 

fase 1 studie 

Samenwerking in de begeleiding van masterproeven 

De VS als copromotor en belangrijke trekker in het verhaal 

Voorbeelden: evaluatie mRCC poli, lasertherapie bij orale 

mucositis, katheterzorg 

De VS speelt een belangrijke rol in de vertaling van 

onderzoeksresultaten naar de (verpleegkundige) praktijk 
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8. Externe netwerking 

Abstracten presenteren op nationale en internationale 

symposia 

Opleiding organiseren voor externen 

Ingeschakeld in vele opleidingen (banaba oncologie – 

master) 

Innovaties kenbaar maken extern 

De VS is ook een aanspreekpunt voor beroepsverenigingen 

(VVRO, Bevanet) 

Mee het ziekenhuis op de kaart zetten 
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Uitdagingen voor de toekomst 

Ondanks besparing toch blijven investeren in educatie, 

coaching, innovatie en onderzoek 

Verpleegkundig specialisten hebben hierbij een cruciale taak te 

vervullen 

 

Nood aan heldere taakverschuiving van arts naar 

verpleegkundig specialist en –consulent 

 

Nood aan wettelijke erkenning van deze verpleegkundige 

functies 

 

Degelijk outcome research om meerwaarde aan te tonen 


