DE NIEUWE BEROEPSPROFIELEN

WERKT VOOR DE ZORG
WWW.NU91.NL

WANNEER?

WAT? 

WAAROM? 

Een beroepsprofiel beschrijft de kern van een beroep onafhankelijk van de sector waar je

Er is veel veranderd in de zorg. Mensen leven langer en hebben vaker meerdere

werkt. Nog niet eerder werd er in de praktijk onderscheid gemaakt tussen MBO- en

aandoeningen. Daarnaast wordt er meer gebruik gemaakt van technologie. De zorg is

HBO-opgeleide verpleegkundigen. De nieuwe beroepsprofielen geven een basis voor

complexer geworden en er wordt anders naar gezondheid gekeken. De focus verschuift

dat onderscheid.

van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Deze veranderingen hebben een plek

overhandigd. De minister vraagt om

gekregen in de nieuwe beroepsprofielen.

onderscheid tussen de beroepen.

REGIEVERPLEEGKUNDIGE







• Klinisch redeneren en integreren van EBP kennis
• Indiceren en regisseren van overstijgend zorgproces

VERPLEEGKUNDIGE



• Voor aantal voorbehouden handelingen zelfstandig

2016

Eerste advies over nieuwe beroepsprofielen

Adviesrapport ‘toekomstbestendige
beroepen’ volgt met het gevraagde

• Regisseren zorgproces

onderscheid tussen de beroepen.

• Preventie en kwaliteitszorg

SAMENWERKING
IN ONDERSCHEID

• Innovatie en praktijkonderzoek

2012

• Voorbehouden handelingen in opdracht van bevoegde
2017

bevoegd

Ministerie van VWS publiceert het
wetsvoorstel BIG II dat het onderscheid in
beroepen in de wet moet vastleggen.




2018

Via internetconsultatie kwamen 2600
reacties van verpleegkundigen en

VERZORGENDE IG

verzorgenden op het wetsvoorstel.

• Verzorging en ondersteuning bij zelfmanagement

Onafhankelijk onderzoeksrapport komt uit
over de overgangsregeling voor huidige

en algemene dagelijks levensverrichtingen

verpleegkundigen die willen registreren als

• Voorbehouden handelingen in opdracht van bevoegde

regieverpleegkundige.

WIE? 

EN NU?

Het ministerie van VWS heeft een regiegroep samengesteld welke bestaat uit

Stuur deze infographic vooral door naar je collega’s, zodat zij ook geïnformeerd zijn.

opgesteld worden en dan naar de Tweede

vertegenwoordigers van NU’91, V&VN, Bracheorganisaties Zorg, FNV, LOOV, MBO-raad en

Wil je meer lezen? Lees dan het rapport. Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen?

kamer, Eerste kamer en de Raad van

de Chief Nursing Officer. Samen houden zij de regie op de vervolgstappen aan de hand

Neem contact op met de NU’91 vakbondsconsulent in je organisatie of met NU’91.

State gaan.

COLOFON

Zorgorganisaties experimenteren met de

van zes thema’s:



• overgangsregeling voor de zittende verpleegkundigen

NU’91 Dieke Feliksdal, beleidsmedewerker

• arbeidsmarktonderzoek naar functiemix

In co-creatie met leden NU’91: Agnes Offenberg (verpleegkundig specialist ziekenhuis)

• vertalen van beroepsprofielen naar functieprofielen en HR-beleid

Karin Rozeveld (wijkverpleegkundige thuiszorg), Jolieke Kuulkers (verpleegkundige

• vertalen van beroepsprofielen naar opleidingsprofielen

geestelijke gezondheidszorg), Barbara Koudijs (verzorgende IG verpleeghuis)

NU

Een definitief wetsvoorstel BIG II zal

nieuwe profielen.

2020

Nieuwe Wet BIG II is in werking. Registratie

• uitwerken van voorbehouden handelingen voor verzorgenden

in BIG register als verpleegkundige óf

• uitwerken van zelfstandige bevoegdheid voor regieverpleegkundigen

regieverpleegkundige.

