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Carina de Volder-
Verstraete (52)

ziekenhuis Tergooi, Hilversum – 
Blaricum
functie Verpleegkundig specialist 
in opleiding op de afdeling 
Maag-, Darm-, Leverziekten
opleiding Master advanced nur-
sing practice aan de Hogeschool 
Utrecht

‘Hiervoor was ik dialyseverpleegkun-
dige en kwaliteitsfunctionaris voor het 
bevolkingsonderzoek darmkanker. Van 
de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten 
kreeg ik het verzoek om de opleiding tot 
verpleegkundig specialist te gaan doen. 
Ik was wel uitgegroeid, zogezegd, dus 
daar zei ik geen nee tegen.

‘De combinatie opleiding en werk is 
pittig, maar heel interessant. Als ver-
pleegkundig specialist zit je meer op de 
stoel van de dokter. Ik doe bijvoorbeeld 
lichamelijke onderzoeken en ik zet 
vervolg onderzoeken in. 

Het zijn bevlogen verpleegkundigen die 
zich verder specialiseren in hun vak. Ze 
volgen extra opleidingen, halen masters 
en doen zelfs promotieonderzoek. Maar 

het begon met de handen aan het bed.

‘Wat ik mooi vind: je wordt opgeleid 
in de taal van de dokter, maar door mijn 
verpleegkundige achtergrond spreek ik 
ook de taal van de patiënt. Dat zorgt 
ervoor dat je medische informatie goed 
kunt vertalen en daarmee bied je de 
patiënt echt meerwaarde. 

‘Het is vernieuwend werk: ik ben de 
eerste verpleegkundig specialist op 
deze afdeling. Artsen moeten er wel aan 
wennen dat ze hun werkzaamheden 
aan mij kunnen uitbesteden. Maar het 
gaat goed en daar krijg ik enorm veel 
 energie van.’ Heidi Klijsen Foto’s Suzanne van de Kerk

‘Als verpleegkundig 
specialist zit je meer op 
de stoel van de dokter’
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Maarten van Vliet (44)

ziekenhuis Radboudumc, 
Nijmegen
functie Verpleegkundig specialist 
medische oncologie
opleiding Master advanced nur-
sing practice aan de Hogeschool 
van Nijmegen. Doet promotie-
onderzoek bij het Radboudumc.

‘Op de afdeling Kinderchirurgie behan-
delen we kinderen van 0 tot 18 jaar, 
maar ongeveer de helft is onder de  
1 jaar. Daarbij zijn veel kinderen met 
aangeboren afwijkingen.

 ‘Op mijn afdeling hebben we de spe-
cialisaties verdeeld. Mijn specialisatie is 
patiëntjes met een slokdarmafsluiting 
of gat in het middenrif. De verpleegkun-
dige basiszorg behoort niet meer tot 
mijn takenpakket, ik houd me vooral 
bezig met het medische deel, zoals het 
maken van afspraken na de operatie en 
het voorschrijven van medicatie.

‘Ik ben echt op mijn plek in de kin-
dergeneeskunde. Bijzonder is dat kinde-
ren veel minder blijven hangen in het 
ziek-zijn dan volwassenen. Zodra ze 
zich beter voelen merk je dat direct, dan 
zijn ze direct levendig en ondernemend. 

‘Daarnaast vind ik de ouderbegelei-
ding een belangrijk en leuk deel van 
mijn werk. Vooral als ik kind en ouders 
met een gerust hart naar huis kan laten 
gaan na ontslag – door ze uitgebreid uit 
te leggen waarop ze moeten letten, en 
hoe de ouders hun kind kunnen bege-
leiden en verzorgen.’

Nicole van Beelen (35)

ziekenhuis Erasmus MC, 
Rotterdam
functie Verpleegkundig  
specialist kinderchirurgie
opleiding Master in advanced 
 nursing practice aan de 
Hogeschool Leiden

‘Het vak verpleegkundige is ontzettend 
leuk, maar na tien jaar aan het bed ging 
het kriebelen. Wat is er nog meer? Wil je 
hogerop, dan kun je iets in het manage-
ment gaan doen, maar ik koos ervoor 
om me te specialiseren. Ik heb de mas-
teropleiding advanced nursing practice 
gevolgd en ging als verpleegkundig spe-
cialist hematologie (bloedziekten) aan 
de slag. 

‘Sinds augustus 2014 vervul ik die 
functie op de afdeling Medische Onco-
logie, met als aandachtsgebied kanker 
van blaas, prostaat en nieren. Ik draai 

onder meer spreekuren, vraag onder-
zoeken aan en ben als casemanager vast 
aanspreekpunt voor veel patiënten.

‘Het geeft een enorm goed gevoel als 
je patiënten veilig en zonder problemen 
door hun behandeltraject heen kunt 
loodsen. Dat sluit ook goed aan bij mijn 
onderzoek, waarop ik 10 december 2015 
hoop te promoveren. 

‘Ik onderzoek daarvoor onder meer 
hoe je complicaties als een ontsteking of 
een infectie bij hematologische behan-
delingen sneller kunt signaleren en be-
handelen.’ 

‘De verpleegkundige  
basiszorg behoort 
niet meer tot mijn 
takenpakket’

‘Na tien jaar aan 
het bed begon het 
te kriebelen. Wat is 
er nog meer?’
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‘Voorheen was ik verpleegkundige op 
de verloskamers en de afdeling gynae-
cologie. Toen zich een vacature aan-
diende voor een gespecialiseerd ver-
pleegkundige op de polikliniek heb ik 
gesolliciteerd. Een kans om me verder te 
ontwikkelen en me te verdiepen in de 
poliklinische zorg. 

‘In 2006 zijn we gestart met ivf op de 
polikliniek. Ik heb de opleiding voort-
plantingsgeneeskunde gevolgd om nog 
betere zorg te kunnen verlenen. Zeker 
patiënten met vruchtbaarheidsproble-
men zijn vaak zelf goed geïnformeerd.

‘Daarnaast verleen ik zorg aan zwan-
geren die onder controle zijn bij de gy-
naecoloog. Ik bied ondersteuning bij 
poliklinische onderzoeken en operaties, 
geef voorlichting en prikinstructies en 
begeleid vrouwelijke patiënten. Ook 
zorgen mijn collega en ik dat nieuwe 
ontwikkelingen, zoals een poliklinische 
ingreep, goed worden geïmplemen-
teerd. Die afwisseling is erg leuk.

‘Belangrijk voor mij is respectvol om 
te gaan met alle zorgvragen. Hoe mooi 
is het als een patiënt tegen je zegt: “Ik 
voel me hier net de koningin.”’ 

Gabriëlle Betten- 
de Boer (43)

ziekenhuis MCH Bronovo, Den Haag
functie Poli-verpleegkundige. 
Specialisatie: obstetrie, gynae-
cologie en fertiliteit
opleiding Voortplantingsgenees-
kunde, vervolgopleiding gynae-
cologische oncologie aan VUmc, 
opleiding tot casemanager

‘Het beroep physician assistant (PA) ont-
stond midden jaren zestig in de Vere-
nigde Staten. Er was behoefte aan medi-
sche generalisten op het niveau tussen 
dat van arts en verpleegkundige in. Pas 
in 2000 werd het vak in Nederland geïn-
troduceerd. 

‘Tegenwoordig zetten ziekenhuizen, 
zoals ook het St Jansdal, steeds meer 
PA’s in. Voor patiënten is dat soms wen-
nen. Je moet goed uitleggen dat je geen 
dokter bent, maar wel medische hande-
lingen verricht. Naast het draaien van 
spreekuren, voer ik ook zelf laagcom-

plexe operaties uit, zoals het verwijde-
ren van moedervlekken. Ook houd ik 
me bezig met kwaliteitszorg.

‘Dat ik de masteropleiding ging 
doen, was onverwacht. Ik begon als ver-
pleegkundige, maar ben daarna het on-
derwijs ingegaan als docent verpleeg-
kunde. Na vijf jaar belde een chirurg 
van dit ziekenhuis of ik wilde sollicite-
ren op deze opleidingsplek. Ik heb er 
geen moment spijt van. In de korte con-
tacten met patiënten kun je in deze 
functie het maximale aan zorg bieden. 
Dat geeft een heel goed gevoel.’

Jan Willem Foppen (37)

ziekenhuis: St Jansdal, Harderwijk
functie Physician assistant 
 chirurgie
opleiding Master of physician 
assistant (PA) aan de 
 Hogeschool Inholland  
in Amsterdam

‘Hoe mooi als een 
patiënt tegen je zegt: 
“Ik voel me hier net 
de koningin.’’ ’

‘Goed uitleggen dat je geen 
dokter bent, maar wel medi-
sche hande lingen verricht’
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‘De afdeling Intensive care kinderen is 
een complexe afdeling. Elke dag word je 
geprikkeld om na te denken over hoe je 
de patiënten het best helpt. Dat past bij 
mij. Lange tijd heb ik gedacht: had ik 
maar geneeskunde kunnen doen. Door-
dat ik op het vwo de verkeerde vakken 
had gekozen, zat dat er niet in.

‘Mijn huidige functie komt er aardig 
bij in de buurt, al ben ik natuurlijk geen 
arts. Wat me aanspreekt in deze functie 
is de combinatie van het medische stuk 
en de vertaalslag die je daarvan maakt 
naar de patiënt en de ouders.

‘Ik werk vooral met chronisch zieke 
kinderen. Wat kindergeneeskunde zo 
leuk maakt, is dat je niet alleen te ma-
ken hebt met de patiënten zelf, maar 
ook met de ouders. 

‘Laatst kreeg ik een mooi compli-
ment van de moeder van een patiëntje 
dat al diverse keren bij ons was opgeno-
men. ‘‘Ik vind het zo fijn dat jij er altijd 
bent, zo hoef ik niet telkens alles uit te 
leggen,’’ zei ze. Voor mij was het de be-
vestiging dat je als vaste verpleegkundig 
specialist een grote meerwaarde kunt 
hebben.’

Desley van den 
Dungen (29)

ziekenhuis Erasmus MC, 
Rotterdam
functie Verpleegkundig specialist 
intensive care kinderen
opleiding Master in advanced 
 nursing practice aan de 
 Hogeschool in Leiden

‘De bevestiging dat je als 
verpleegkundig specialist 
meerwaarde kunt hebben’


