
 

 

 
FACTSHEET  ONTWIKKELING  EXPERTISEGEBIEDEN 
 

Wat is het? 
 

De nieuwe beroepsprofielen zoals beschreven in V&V 2020 beschrijven het beroep in 

algemeen geldende competenties. Deze competenties zijn geldend voor elke willekeurige 

verpleegkundige, onafhankelijk van de sector waarin hij/zij werkt. Expertisegebieden 

beschrijven de aanvullende competenties die de verschillende verpleegkundigen nodig 

hebben wanneer zij in een bepaalde context of met specifieke aandachtsgebieden 

werken. Deze competenties zijn aanvullend  aan de competenties zoals beschreven in de 

nieuwe beroepsprofielen.  

 

Voor wie is het? 
 

Het expertisegebied militair verpleegkundige (definitieve naam moet nog gekozen 

worden) gaat de specifieke aandachtspunten beschrijven van het werk van de militair 

verpleegkundige en/of zorgkundige. Het expertisegebied gaat het beroepsdeelprofiel 

militair verpleegkundige vervangen. 

 

Wie gaat het doen? 
 

In samenwerking met de centrale organisatie van V&VN gaat V&VN Militaire 

Verpleegkunde & Verzorging ronde tafel bijeenkomsten organiseren. Voorlopig zijn we 

van plan om op 5 locaties deze bijeenkomsten te organiseren. Het is de bedoeling dat 

verpleegkundigen van alle krijgsmachtdelen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen.  

 

Hoe gaan we het doen? 
 

Tijdens de ronde tafel bijeenkomsten gaan de deelnemers  met elkaar in gesprek over de 

inhoud van Expertisegebieden. We voeren het gesprek aan de hand van de Canmeds 

Rollen.  

 



De bijeenkomsten dienen nadrukkelijk interactief te zijn waarbij de expertise van de 

vertegenwoordiger van V&VN als gespreksleider en procesbewaker gebruikt zal worden. 

Aan het einde van de bijeenkomst vullen de deelnemers een evaluatieformulier in. 

 

Wat gebeurt er daarna? 

 

De informatie uit de Ronde tafel bijeenkomsten wordt uitgewerkt naar de verschillende 

rollen, beschreven, en in een aantal feedback-rondes teruggekoppeld naar het bestuur 

van V&VN MV&V. Resultaat: bestuurlijke besluitvorming over het ontwikkelde 

Expertisegebied.   

 

Kosten? 

 

De te verwachten kosten voor het voorbereiden en uitvoeren van 5 ronde tafel 

bijeenkomsten, het verwerken van alle verzamelde gegevens en het schrijven van het 

rapport zullen inclusief een presentatie op een ledenbijeenkomst, uitkomen op: € 3750,- 

 

Rol C-DGO? 

 

Het huidige beroepsdeelprofiel is nadrukkelijk gepresenteerd als een product waarbij 

zowel de beroepsvereniging als Defensie een rol gespeeld hebben. Het is kortom een 

gezamenlijk product. Voor de verdere implementatie van het expertisegebied ziet V&VN 

MV&V graag weer een samenwerkingsverband met de C-DGO. 

 

Hoe verder als het expertisegebied beschreven is? 

 

Het verdere traject zal uiteraard in goed overleg tussen DGO (Defensie) en de 

beroepsvereniging bepaald moeten worden.  

In 2011 heeft de minister van Volksgezondheid de opdracht gegeven om samen met vele 

andere veldpartijen de beroepsprofielen te gaan ontwikkelen. De beschrijving van de 

expertisegebieden is hiervan een vervolgstap en is dus niet vrijblijvend. 

Civiel zijn er intussen al volop initiatieven vanuit o.a. het onderwijs om te gaan werken 

met de nieuwe profielen. 

Voor de Defensie Geneeskundige Organisatie kan V&VN MV&V zich voorstellen dat het 

beroepsprofiel verpleegkundige en het expertisegebied militair verpleegkundige, de basis 

gaat vormen voor afspraken op het gebied van onderwijs en de ontwikkeling van 

regelgeving voor militair verpleegkundigen. 
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