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Bijlage 1. Taak-functieomschrijving NP (1999)  

Nurse Practitioner 

Algemeen 

 
De functie Nurse Practitioner bestaat op het overgangsgebied tussen Care en Cure 
(verpleegkundige en medische zorg). De functie wordt vervuld door een ervaren, specialistisch 
verpleegkundige, belast met de directe zorgverlening aan een bepaalde groep patiënten met als 
specifiek aandachtsgebied de algehele gezondheidstoestand van de patiënt daarbij richt zij zich op 
de dreigende en feitelijke gevolgen van de ziekte én de ziekte zelf. 
 
Nurse Practitioners kunnen  bij verschillende patiëntencategorieën in diverse werkvelden 
(verpleegeenheid gebonden; afdelingsgebonden; transmuraal) ingezet worden. 
 
De functie maakt onderdeel uit van zowel de medische als verpleegkundige organisatie. 
Hiërarchisch ressorteert de Nurse Practitioner onder het Afdelingshoofd, dan wel de 
Coördinerend Hoofdverpleegkundige. Per project wordt vastgesteld welke hiërarchische lijn het 
meest wenselijk is. 

Opdracht 
 Uitvoeren van professionele medische en verpleegkundige verrichtingen 
 Verzorgen van de behandel- en zorgcoördinatie van een nader omschreven patiëntengroep 
 Geven van voorlichting 
 Ontwikkelen en implementeren van multidisciplinaire behandel- en zorgprotocollen 
 Verzorgen van onderwijs. 

 

Hoofdbestanddelen/functiekenmerken 

Diepgang werk 

 
1. Uitvoeren van professionele medische en verpleegkundige verrichtingen 

- Neemt een geïntegreerde medisch/verpleegkundige anamnese van de patiënt af 
- Verricht lichamelijk en psychosociaal onderzoek met behulp van specifieke 

onderzoeksinstrumenten en vragenlijsten 
- Bepaalt (met in achtneming van de gewenste effectiviteit en efficiëntie) relevante 

diagnostische onderzoeken en vraagt deze aan 
- Consulteert relevante andere hulpverleners en hulpverlenende instanties 
- Interpreteert observaties en diagnostische resultaten, stelt de behandel-, verpleeg- en 

zorgbehoefte vast 
- Behandelt en begeleidt patiënten door het verrichten van geprotocolleerde medische 

ingrepen en het toepassen van medische/verpleegkundige/psychosociale interventies. 
 

2. Verzorgen van de behandel- en zorgcoördinatie van een nader omschreven 
patiëntengroep 
- Integreert de medische, paramedische, verpleegkundige en andere behandelings- en 

zorgactiviteiten, zodanig dat hiaten, overlap en tegenstrijdigheden worden voorkomen 
en eenduidigheid in zorg, onderzoek en behandeling wordt bereikt. 
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- Stelt samenhangende mono-/multidisciplinaire behandel- en zorgplannen op voor 
individuele patiënten, initieert en bewaakt efficiëntie en effectiviteit daarvan; signaleert 
stagnaties en geeft (bij)sturing aan het behandel-/zorgproces 

- Initieert multidisciplinaire overlegvormen 
- Coördineert en/of participeert in medische en/of verpleegkundige onderzoeken 

en/of multi centre trials. 
 

3. Geven van voorlichting 
- Informeert en adviseert de patiënt en diens relaties omtrent de mogelijke aandoening, 

het te verwachten ziekteverloop, het in te zetten behandel- en zorgbeleid, medicatie 
en bijwerkingen, prognose en kwaliteit van leven, mogelijkheden tot zelfzorg, de te 
realiseren mantelzorg alsmede de te gebruiken specifieke hulpmiddelen; heeft daarbij 
oog voor praktische en morele dilemma’s en maakt deze bespreekbaar 

- Ontwikkelt, plant en voert gezondheidsvoorlichtingsprogramma’s uit met betrekking 
tot de specifieke patiëntencategorie 

- Informeert en adviseert in- en externe hulpverleners en instanties omtrent de 
geïntegreerde behandeling van specifieke patiëntencategorieën, behandel- en 
zorgmethoden, specifieke (ziekte)kenmerken van de patiëntengroep; o.a. in de vorm 
van consultatie, klinische lessen, referaten etc. 

 
4. Ontwikkelen en implementeren van multi-disciplinaire behandel- en zorgprotocollen 

- Ontwikkelt multidisciplinaire en/of transmurale behandel- en zorgprotocollen, 
procedures en richtlijnen; verricht daartoe zonodig onderzoek 

- Implementeert nieuwe behandel- en onderzoeksmethoden, ziet daarbij toe op 
bevordering van effectiviteit en efficiency; verminderen van patiëntenbelasting en 
verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. 

 
5. Verzorgen van onderwijs 

- Instrueert nieuwe medewerkers (artsen in opleiding en verpleegkundigen) ten aanzien 
van de gangbare vormen van diagnostiek en interventies 

- Levert een bijdrage in de theoretische scholing en praktische training van relevante 
vaardigheden bij co-assistenten, artsen in opleiding, verpleegkundigen en andere 
beroepsgroepen 

 
Beslissingen  
 
Beslist in overleg met de medicus over: 

- De te verrichten diagnostiek en te verrichten interventies 
- De inhoud van de verstrekte adviezen, kwaliteit van de consulten 
- De inhoud en kwaliteit van de protocollen, procedures en richtlijnen 
- Het (bij)sturen van het totale zorgproces 
 

 
Kader 

- Wettelijke kaders 
- Algemene en specifieke organisatorische kaders 
- Medisch en verpleegkundig afdelingsbeleid 
- Door afdelingshoofd gegeven richtlijnen 
- Protocollen, procedures en richtlijnen 
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- Werkafspraken 

Controle 

- Door de leidinggevende op het functioneren en de resultaten 
- Door de behandelend specialist of het medisch hoofd van het aandachtsgebeid op het 

medisch zorggebeid 
 
Kennis en vaardigheden 

- HBO-V of een verpleegkundige vooropleiding op HBO niveau 
- De opleiding Advanced Nursing Practice (of een daaraan gelijkgestelde. 
-  opleiding), aangevuld met een op de functie gericht opleidingsprogramma, of de 

opleiding Gezondheidswetenschappen, richting Verplegingswetenschap aangevuld 
met een op de functie gericht opleidingsprogramma 

- Minimaal 5 jaar praktijkervaring als verpleegkundige in het betreffende 
specialisme/vakgebied 

- Verworven inzichten kunnen vertalen in bruikbare adviezen en werkbare protocollen 
en procedures 

 
Contacten 

- Afdelingshoofd, medisch specialisten, (coördinerend) hoofdverpleegkundige 
- (Eerste) verpleegkundigen en vertegenwoordigers van andere disciplines betrokken bij 

de zorgverlening aan de betreffende patiëntencategorie 
- Intra- en extramurale hulpverleners, instellingen en instanties betrokken bij 

onderzoek, zorgverlening en beleid ten aanzien van de betreffende patiëntencategorie 
- Patiënten, familie en patiëntenverenigingen  

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Addendum bij de functie Nurse Practitioner 
 
De addenda moeten in voldoende mate duidelijk maken of de functie (functionaris) ingedeeld kan worden in schaal 
A09 resp. A10. Zij zouden daarom als volgt kunnen worden opgesteld/samengevat: 
1. Omschrijving van het praktijkdomein:  

- de patiëntencategorie 
- het werkterrein (eenheid-afdeling-polikliniek-Intensive Care-CSO-transmuraal etc.) 
- de overige (para)(medische) disciplines betrokken bij de behandeling en verpleging van de betreffende 

patiëntencategorie 
2. Worden alle 5 functiekernen “bestreken”? Zijn zij alle 5 in de functie aanwezig? Is het wenselijk dat de NP 

zich ten aanzien van bepaalde functiekenmerken in de toekomst nog verder ontwikkelt? Welke elementen 
worden expliciet (nog) niet de eigen Nurse Practitioner? 

3. Krijgt de Nurse Practitioner ‘eigen’ patiënten toegewezen? 
4. De mate waarin de diagnostiek, zorg en behandeling voor de patiëntencategorieën van de patiënt 

geprotocolleerd/gestandaardiseerd is, dan wel er een appèl gedaan wordt op eigen kennis, inzichten en 
besluitvormingsvaardigheden. 

5. In welke mate worden de activiteiten en voorschriften van de Nurse Practitioner door de medicus 
gecontroleerd? 
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Bijlage 2. Besluitvormingstraject en besluitvormingscriteria ten behoeve van een 
experimentele functie NP 

Inleiding 
 
Begin 1996 werd door de Raad van Bestuur een werkgroep Nurse Practitioner29 ingesteld, met als 
opdracht: het opzetten en begeleiden van een experiment ter ontwikkeling en implementatie van 
de functie Nurse Practitioner (NP) in het AZG. Dit had tot gevolg dat in 1997 een zestal Nurse 
Practitioners in opleiding zijn aangesteld bij de afdelingen Thoraxcentrum (3 NP’s), 
Anesthesiologie (2 NP’s) en Kindergeneeskunde (1 NP). 
De belangstelling voor de Nurse Practitionerfunctie binnen het AZG is groeiende. Vanuit de 
Raad van Bestuur wordt (beperkte) uitbreiding van het experiment gestimuleerd en gefacilieerd. 
 
Afdelingen die een Nurse Practitionerfunctie willen instellen, kunnen hiertoe een aanvraag 
indienen bij de Raad van Bestuur. Deze notitie bevat informatie over de aanvraagprocedure en de 
criteria waarop elke aanvraag zal worden beoordeeld. 
In de bijlage is een beschrijving van de conceptanalyse opgenomen, zoals die in het huidige 
experimentele stadium voor de Nurse Practitioner wordt gehanteerd. Daarnaast treft u informatie 
aan over de opleiding Advanced Nursing Practice. 
 

A.1 Context/motivatie 
 
Uit de gesprekken met deskundigen en literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat er 
verschillende argumenten zijn om de Nurse Practitionerfunctie te ontwikkelen. Het instellen van 
deze functie kan leiden tot: 
 Betere kwaliteit van zorg voor de patiënt. 
 Uit onderzoek blijkt dat de NP in vergelijking met medici: 
 meer werkt vanuit een holistisch perspectief; 
 meer aandacht heeft voor de beleving en de gevolgen van de aandoening voor het dagelijks 

bestaan van de patiënt; 
 frequenter gebruik maakt van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding, onderwijs en 

advisering; 
 meer aandacht besteedt aan preventie van ziekte; 
 beter oog heeft voor de (on)mogelijkheden van familieparticipatie; 
 meer inzicht heeft in de (verborgen) vraag naar ‘care’ naast de gestelde vraag naar ‘cure’. 
 Betere benutting van beschikbare deskundigheid en ervaring. 
 De mogelijkheid voor verpleegkundigen om zich in de directe patiëntenzorg verder te 

ontwikkelen. 
 Afstoting van routinematige ‘eenvoudige’ werkzaamheden door de medicus. 
 Kostenbesparing. 
 Een (mogelijke) oplossing voor een voorspeld tekort aan medici. 

 

                                                           
29 In de werkgroep Nurse Practitioner hebben zitting: 
   drs. P.F. Roodbol, senior beleidsmedewerker Directiebureau (voorzitter) 
   L.J. Broerse, hoofd Bureau Verpleegkundige Zaken 
   drs. C.E. van de Bunt, stafmedewerker Bureau Verpleegkundige Zaken 
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De Raad van Bestuur hecht er aan om de kans op een succesvolle implementatie van de Nurse 
Practitionerfunctie te vergroten. Een zorgvuldige beoordeling van de aanvragen voor het instellen 
van deze functie en een juiste keuze van experimentele functies is dan ook van belang. 
 

A.2 Investering 

 
Aan afdelingen die bij willen dragen aan de ontwikkeling van de functie Nurse Practitioner wordt 
de volgende investering gevraagd: 
- aanstelling van een (of meerdere) ‘Nurse Practitioner(s) in opleiding’ in de functie zoals 

beschreven in de specifieke functieanalyse van de Nurse Practitioner voor het 
- betreffende specialisme, voor de duur van het experiment en de bereidheid de functie na 

afloop van het  experiment te continueren 
- aanstelling van een medisch begeleider voor de duur van het experiment (leermeester) 
- beschikbaarstelling van budget, ruimte (eigen werkkamer), computer en software 
- zorgvuldige evaluatie van het experiment 
- bereidheid mee te werken aan onderzoek ter bevordering van de implementatie van de 

functie 
- garantie dat de ‘Nurse Practitioner in opleiding’ terug kan keren in zijn/haar oude baan 

indien het experiment (vroegtijdig) wordt beëindigd. 
 
Alle aanvragen voor het instellen van de functie verlopen conform gestelde eisen en worden 
beoordeeld conform gestelde criteria. 
 
De Raad van Bestuur ondersteunt het experiment door: 
- beschikbaarstelling van gelden voor de ontwikkeling/implementatie van de functie 
- beschikbaarstelling van gelden voor de opleiding Advanced Nursing Practice. De opleiding 

duurt twee jaar met een tijdsinvestering van gemiddeld 20 uren per week 
- ondersteuning van het experiment op afdelingen door de werkgroep Nurse Practitioner 
- coaching van de Nurse Practitioners in opleiding 
 
 
 
 

 
 
In bovenstaand schema wordt beknopt weergegeven hoe de procedure ten aanzien van 
aanvragen met betrekking tot de Nurse Practitionerfunctie in zijn werk gaat. 

 

Afdeling Raad van Bestuur
aanvraag

Werkgroep

advisering en 
begeleiding bij 
aanvraag en 
implementatie 

toetsing aan 
criteria en 
advisering aan 
RvB 
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Jaarlijks (en zolang als de Raad van Bestuur het zinvol acht om ontwikkelingen van de Nurse 
Practitionerfunctie te stimuleren/faciliteren door middel van het beschikbaar stellen van gelden) 
kan de Raad van Bestuur de afdelingshoofden uitnodigen aanvragen voor de NP-
functie/financiering van de opleiding in te dienen. De werkgroep Nurse Practitioner kan 
afdelingen adviseren bij het voorbereiden van deze aanvraag. 
 
Na ontvangst van de aanvraag zal deze getoetst worden aan vastgestelde criteria. De Raad van 
Bestuur kan deze taak delegeren aan de werkgroep, dan wel hierover advies vragen aan de 
werkgroep. 
 
Na goedkeuring door de Raad van Bestuur kan de werkgroep op aanvraag van de afdeling 
betrokken worden bij verder implementatie/ontwikkeling van de functie. 
 
A.4 Besluitvormingscriteria 
 
Op basis van de projectbeschrijving en de functieanalyse worden voor de toekenning van de 
aanvragen de volgende aspecten in overweging genomen: 
• het voldoen aan de in het AZG gehanteerde omschrijvingen van de Nurse Practitionerfunctie 

(toetsing aan: concept functieanalyse); 
• het aanwezig zijn van de benodigde randvoorwaarden (faciliteiten, tijd, begeleiding etc.); 
• de mate waarin de beschreven functie past binnen wettelijke kader; 
• de mogelijkheid en het streven van de afdeling om (na stopzetting van evt. ondersteuning 

door de Raad van Bestuur) het project op eigen kracht te continueren; 
• het draagvlak binnen de aanvragende afdeling. 
 

B.1 Criteria voor de projectbeschrijving t.b.v. experimentele functie  

Nurse Practitioner 
 
De projectbeschrijving omvat een omschrijving van: 
 
1. Aard van de aanvraag 

De aanvraag heeft betrekking op: 
• Een verzoek tot instelling van de functie Nurse Practitioner 
 op het terrein: …………… aantal NP plaatsen: …………… 
 op het terrein: …………… aantal NP plaatsen: …………… 
 Duur van het experiment: …………… 
• Een verzoek tot om via een ‘Studie in Opdracht’ de theoretische opleiding  

‘Advanced Nursing Practice’ aan de Hanzehogeschool, Hogeschool van  
Groningen te vergoeden. 
Aantal opleidingsplaatsen waarvoor de aanvraag wordt ingediend: ………… 

 
2. Gegevens aanvrager 

- Afdeling: …………… 
- Naam en functie aanvrager: …………… 

 
3. Overweging/doelen 

- de overwegingen die voor de afdeling aanleiding zijn om een NP-functie in  
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te stellen; 
- het expliciteren van het belang voor de patiëntenzorg in relatie tot de te  

bereiken doelen. 
 
4. Inhoud van de werkzaamheden 

- de aard van de werkzaamheden waarvoor de afdeling een (of meer) NP(‘s) wil 
instellen. De werkzaamheden kunnen tevens tot uitdrukking komen in een  
concept functieanalyse voor de Nurse Practitionerfunctie op het terrein  
waarvoor de aanvraag wordt ingediend; 

- omschrijving hoe en in welke functie deze werkzaamheden momenteel  
worden uitgevoerd. 

 
5. Wijze van uitvoering en organisatie 

- wijze waarop in begeleiding door de afdeling wordt voorzien; naam en functie 
van de medisch begeleider en de leidinggevende; 

- afspraken welke worden gemaakt met betrekking tot de opleiding (financieel; 
medisch opleidingsbegeleider; verpleegkundig opleidingsbegeleider); 

- structuur waarbinnen de NP in de afdelingsorganisatie wordt opgenomen;  
aanpalende functies en de aard van de samenwerkingsrelaties (relatie met bv 
(eerste) verpleegkundige; A(GN)IO; specialist; paramedici; direct leiding- 
gevende; 

- tijdstip en wijze van evalueren van de gekozen doelen. 
 
 
6. Investering 

- terugkeergarantie na ‘mislukken’ van het experiment; 
- de benodigde formatie en wijze waarop deze wordt vrijgemaakt na afloop 

van het experiment  als de NP-functie wordt gecontinueerd 
- de beschikbaarstelling van faciliteiten (werkruimte en computer voor de NP) 

en tijd (voor de NP en de medisch begeleider); 
- de hoogte van het beschikbare budget (t.b.v. boeken, symposiabezoek,  

tijdschriften). 
 
De projectomschrijving gaat vergezeld van een (concept) functieanalyse voor de Nurse 
Practitionerfunctie in het specialisme waarvoor de aanvraag wordt ingediend. 
 
 

*** 
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Bijlage 3. Activiteiten lijst ten behoeve van het tijdsbestedingsonderzoek 
 
 
Naam: 

Werkplek: 

Patiëntengroep 

Datum: 

 
 
Activiteiten Nurse Practitioner/Arts-Assistent/Verpleegkundig Consulent/ Verpleegkundige 
 
 
aanbrengen centrale lijn           

aanbrengen infuus           

aanvraagformulier andere discipline          

aanvraagformulier bloedonderzoek          

aanvraagformulier foto           

administratie            

antibiotica klaarmaken           

antibiotica toedienen           

arts assisteren            

assisteren bij het maken van foto’s          

bed klaarmaken            

bed ophalen            

bed opmaken            

bed verschonen            

begeleiding extern transport          

begeleiding intern transport          

begeleiding ouders van patiënt          

behandelkamer opruimen           

bloed afnemen            

brief corrigeren/tekenen           

brief inspreken/schrijven           

catheteriseren            

couveuse schoonmaken           

dicteerapparaat ophalen           

drain controleren            

ecg/eeg voorbereiden           

foto’s bekijken            
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foto’s ophalen            

handen wassen            

helpen bij aan- en uitkleden patiënt          

huidverzorging            

injectie geven            

intervisie/overleg collega           

kamer opruimen            

kar klaarmaken            

kar ophalen            

kar opruimen            

kennismaken met patiënt(en)          

kleding (eigen) ophalen           

kleding (eigen) wegbrengen           

kussen halen            

kweken afnemen            

laboratoriumbenodigdheden ophalen         

lakens uitdelen (behandelkamers)          

lichamelijk onderzoek           

lopen over de gang           

luier wegen            

luisteren buik/hart/longen           

medicatie controleren           

medicatie klaarmaken           

medicatie toedienen           

medicatie uitzetten           

medicatie wegen            

medicatielijst bijwerken           

medicatielijst ophalen           

medicatielijst uitwerken (med. boek)          

medische verklaring schrijven          

medische verklaring tekenen          

multidiscipliniar overleg           

omkleden            

onderwijs geven            

onderwijs krijgen            

onderzoek van patiënt           
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ontslagpapieren klaarmaken          

ontslaggesprek met patiënt           

opname van patiënt voorbereiden          

opnamegesprek met patiënt          

opnemen temp/pols/bloeddruk          

overdracht afdeling           

overdracht kliniek (rapport)          

overdracht met de bedrijfsvoerende          

overdracht met de verpleging          

overleggen met andere discipline: 

- voedingsassistent(e)           

- maatschappelijk werk           

- anderszins            

overleggen met andere instantie          

overleggen met de arts           

overleggen met familie van patiënt          

overleggen met secretariaat/med. adm.         

overlggen met nurse pratitioner          

overleggen met patiënt           

overleggen met de verpleging          

papieren visite            

patiënt aansluiten op monitor          

patiënt begeleiden            

patiënt behandelen           

patiënt ophalen (van IC e.d.)          

patiënt sprayen            

patiënt uit de wachtkamer halen          

patiënt uitzuigen            

patiënt verzorgen            

patiënt voeden            

patiënt zien na operatie           

patiëntenbespreking           

pauze             

pieper beantwoorden           

po geven             

pomp instellen            
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pomp schoonmaken           

punctie doen            

recept uitschrijven           

regelen extern transport           

regelen intern transport           

regelen/coördineren           

registratie patiëntgegevens           

schort aantrekken            

sonde inbrengen            

sonde verwijderen            

sondevoeding toedienen           

spreekuur “verdelen”           

spreekuur voorbereiden           

status bestuderen            

status bijwerkne            

statussen ophalen (archief)           

statussen verdelen (op kamers leggen)         

supervisie            

telefonisch spreekuur           

telefoon beantwoorden           

tel. overleg ander ziekenhuis          

tel. overleg arts            

tel. overleg verpleging           

tel. overleg anderszins           

uitslagen opvragne in de computer          

uitslagen bespreken met de arts          

uitslagen bespreken met de patiënt          

vergaderen            

verpleegkundige anamnese afnemen          

verwijderen centrale lijn           

verwijderen infuus           

verwijderen pacemakerdraden          

verwijderen drain            

verzamelen van benodigdheden          

visite lopen            

visite uitwerken            
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voeding klaarmaken           

voorraadbeheer            

wachten op de arts           

wachten op onderzoekskamer          

wachten op de patiënt           

wachten op de verpleging           

waken bij patiënt            

werkbespreking/-overleg           

wonden controleren,verzorgen,verbinden         

zich wassen            

ZIS raadplegen            

zoeken van de arts           

zoeken van de patiënt           

zoeken van de verpleegkundige          
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 Bijlage 4. Vragenlijst Rolontwikkeling van Advanced Practice Nurses 
 

 Voor u ligt een vragenlijst met betrekking tot de functie die u als Advanced Practice Nurse 
bekleedt. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: persoonlijke 
gegevens en werkplek; opleiding; rolontwikkeling; positie; tevredenheid met het werk; 
loopbaanwensen; en substitutie en innovatie van taken.  

 Wanneer u Advanced Practice Nurse (i.o.) bent maar een andere functie dan die van Nurse 
Practitioner vervult, kunt u de met een * gemarkeerde vragen overslaan. Deze vragen zullen 
voor u niet relevant zijn. 

 Bij vragen met vaste antwoordmogelijkheden is het de bedoeling dat u slechts één 
antwoordmogelijkheid aankruist, tenzij anders is aangegeven. 

 Belangrijk: De gegevens op de eerstvolgende pagina worden gebruikt om te bepalen of uw 
functie geschikt is voor een vervolgstudie in fase 2 van dit onderzoek. Uw adresgegevens 
worden uitsluitend gebruikt om u hiervoor eventueel te benaderen. Zij worden in een apart 
bestand opgeslagen en na afloop van het onderzoek vernietigd.  Zij worden niet gebruikt bij 
de analyse en de rapportage (zie ook bijgaande brief). 

 
∗ In hoeverre bent u geïnteresseerd in de vervolgstudie naar de effecten van uw functie als 

Nurse Practitioner op de organisatie en effectiviteit van het zorgproces? (vrijblijvende peiling) 
 

ο Ik ben zelf niet geïnteresseerd in een vervolg, u mag mij hiervoor niet benaderen 

ο Ik ben mogelijk geïnteresseerd in een vervolg, u mag mij daarvoor eventueel benaderen.  

Mijn gegevens: 

Naam  ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  ………………………………………………………………… 

Naam zorginstelling ………………………………………………………………… 

Werkadres:  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 Wanneer u uw mailadres opgeeft, kunnen wij u berichten over publicatie van de resultaten 

van dit vragenlijstonderzoek. 

e-mailadres  ………………………………………………………………. 

 

 
Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd! 
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Persoonlijke gegevens en werkplek 
 
 

1. Uw geboortejaar     19 .  . 

2. Uw geslacht      οV οM 

3. Wanneer heeft u het diploma Master of Arts in Advanced Nursing Practice behaald? 

     Maand:           Jaar: 

     ο Ik ben nog niet afgestudeerd en ben met de studie gestart in   …………..………… (maand en jaar) 

 

4. Type instelling (bv. verpleeghuis, huisartsenpraktijk): ........................................................................... 

5. Soort afdeling: …………………………………………………… ο N.v.t. 

6. Uw medisch specialisme:………………………………………… ο N.v.t. 

7. Naam van uw huidige functie: 

ο a. Nurse Practitioner…………………………………...(vraag 8 kunt u overslaan, door naar vraag 9) 

ο b. Anders, nl………………………………………….. (vraag 9 kunt u overslaan) 

 

8. Indien u niet als Nurse Practitioner bent aangesteld, welke rollen vervult u dan op dit moment? 

    (u kunt indien van toepassing  verwijzen naar in vraag 9 genoemde rollen a t/m i) 

 

9. Welke rol(-len) vervult u als Nurse Practitioner in uw huidige functie?  

    (u kunt eventueel meer mogelijkheden aankruisen) 

ο a. Case Manager 

ο b. ‘Zaalarts’ 

ο c. Polispreekuur houden, zo ja  οverpleegkundig spreekuur en/of  οmedisch spreekuur 

ο d. Uitvoeren van -voorgeschreven- behandelingen en/of onderzoeken 

ο e. Coördinatie van zorg ………………………………. 

                (bv. over locaties binnen instelling / tussen disciplines / tussen instellingen) 

ο f. Consulent voor ……………………………. …..  (bv. patiëntengroep / andere discipline/ andere instellingen) 

ο g. Leidinggevende rol 

ο h. Zelfstandig onderzoeker 

ο i. Rol in het opleiden van…………………….. .. ..................………….. (bv. verpleegkundigen /co-assistenten) 

ο j. Anders, nl: ............................................................................…………. 

10. Sinds wanneer bent u in uw huidige functie werkzaam? 

     Maand:       Jaar: 

 

11. Welke functie vervulde u voor deze functie? …………………………………………………….. 
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Opleiding  

12.  Welk doel beoogde u met het volgen van de opleiding Advanced Nursing Practice? 

 
13. In welke mate heeft u dit doel tot nu toe gerealiseerd? 

ο 1. Niet of nauwelijks  
ο 2. Een beetje  
ο 3. In redelijke mate  
ο 4. In belangrijke mate  
ο 5. In zeer belangrijke mate 

 

14.  In welke mate  heeft het theoretische deel van de opleiding (tot nu toe) bijgedragen aan de 
ontwikkeling van uw competenties? 

ο 1. Niet of nauwelijks  
ο 2. Een beetje  
ο 3. In redelijke mate  
ο 4. In belangrijke mate  
ο 5. In zeer belangrijke mate 

 
 
15. In welke mate heeft het praktijkgedeelte -training on the job- van de opleiding (tot nu toe) 

bijgedragen aan de ontwikkeling van uw competenties? 
 

ο 1. Niet of nauwelijks  
ο 2. Een beetje  
ο 3. In redelijke mate  
ο 4. In belangrijke mate 
ο 5. In zeer belangrijke mate 
 

16.  In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 
“ De ANP opleiding heeft een gunstige invloed op het aanzien van het verpleegkundig 
beroep binnen de gezondheidszorg.”  

 
ο 1. Zeer mee oneens   
ο 2. Mee oneens  
ο 3. Niet mee eens, maar ook niet mee oneens  
ο 4. Mee eens 
ο 5. Zeer mee eens 
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Rolontwikkeling  

 
17.    In welke mate heeft u door het volgen van de opleiding andere taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden gekregen? (In vergelijking met het werk dat u 
deed voor u aan de opleiding begon) 

ο 1. Niet of nauwelijks  
ο 2. Een beetje  
ο 3. In redelijke mate  
ο 4. In belangrijke mate  
ο 5. In zeer belangrijke mate 

 

Toelichting bij vraag 17 

Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  zijn nieuw? 
 
 
 

Zijn er ook taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weggevallen? Zo ja, welke? 
 
 
  
 
18*.  Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in uw huidige functie vindt u het 

meest kenmerkend voor een Nurse Practitioner? 

 
 
 
19*.  In hoeverre vindt u dat u op uw huidige werkplek op dit moment een volwaardige Nurse 

Practitioner  functie vervult wanneer het gaat om  
 

     nauwelijks  ten dele  grotendeels     volledig 
 
Uw taken   ο  ο  ο  ο 

Uw verantwoordelijkheden ο  ο  ο  ο 

Uw bevoegdheden  ο  ο  ο  ο 

Uw rol t.o.v. patiënten  ο  ο  ο  ο 

Uw rol t.o.v. interne collega’s ο  ο  ο  ο 

Uw rol t.o.v. externe collega’s ο  ο  ο  ο 
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Vervolg rolontwikkeling 
 

20*. Op welke punten vindt u dat uw huidige functie zich nog zou moeten ontwikkelen om 
daarin de competenties van een Nurse Practitioner volledig te kunnen benutten? 

 
 

21. Hoe vaak komt het voor dat u zelf vindt dat u bij het uitvoeren van de patiëntenzorg 
supervisie nodig heeft: 
 
ο 1. Nooit 
ο 2. Soms 
ο 3. Regelmatig 
ο 4. Meestal 
ο 5. Altijd 
 
 

22.  Hoe vaak krijgt u bij het uitvoeren van de patiëntenzorg supervisie: 
 
ο 1. Nooit 
ο 2. Soms 
ο 3. Regelmatig 
ο 4. Meestal 
ο 5. Altijd 
 
 

23.  Van wie krijgt u supervisie:  
(eventueel meer antwoordmogelijkheden aankruisen) 
 
ο 1. Specialist 
ο 2. AGIO 
ο 3. AGNIO 
ο 4. Huisarts 
ο 5. Nurse Practitioner 
ο 6. Verpleegkundig Specialist 
ο 7. Anders, nl....................................... 
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Positie in het werk 

24.  In welke mate heeft u het gevoel dat u in uw huidige functie deel uitmaakt van de 

volgende disciplines?      1 = Niet of nauwelijks 

        2 = Een beetje  

        3 = In redelijke mate 

        4 = In belangrijke mate 

        5 = Helemaal 

 ο Medische discipline   1 2 3 4 5 

 ο Verpleegkundige discipline  1 2 3 4 5 

 ο Paramedische discipline   1 2 3 4 5   

 ο NP als eigen discipline   1 2 3 4 5  

 ο Maatschappelijk werk   1 2 3 4 5 

 ο Beleidsstaf en management  1 2 3 4 5 

 

25.  In welke mate hebben de volgende disciplines waardering voor het werk dat u vervult in 

uw huidige functie?      1 = Niet of nauwelijks 

        2 = Een beetje  

3 = In redelijke mate 

4 = In belangrijke mate 

         5 = In zeer belangrijke mate 
      

                                                                                                                                                         n.v.t. 

 ο Medische discipline   1 2 3 4 5    ο 

 ο Verpleegkundige discipline  1 2 3 4 5    ο 

 ο Paramedische discipline   1 2 3 4 5    ο 

 ο NP als eigen discipline   1 2 3 4 5    ο 

 ο Maatschappelijk werk   1 2 3 4 5    ο 

 ο Beleidsstaf en management  1 2 3 4 5    ο 
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26. In hoeverre maken uw feitelijke werkzaamheden naar uw mening deel uit van de volgende  
          disciplines ?                                 

         1 = Niet of nauwelijks 

        2 = Een beetje  

3 = In redelijke mate 

4 = In belangrijke mate 

         5 = In zeer belangrijke mate 
 
  

          
 

 ο Medische discipline   1 2 3 4 5 

 ο Verpleegkundige discipline  1 2 3 4 5 

 ο Paramedische discipline   1 2 3 4 5 

 ο NP als eigen discipline   1 2 3 4 5  

 ο Maatschappelijk werk   1 2 3 4 5 

 ο Beleidsstaf en management  1 2 3 4 5 

 

 

27.  Hoe vaak neemt u deel aan na- en/of bijscholingsactiviteiten van de volgende disciplines? 

          1 = Nooit 

          2 = Soms 

          3 = Regelmatig 

          4 = Meestal 

          5 = Altijd 
  

ο Medische discipline   1 2 3 4 5 

ο Verpleegkundige discipline  1 2 3 4 5 

ο Paramedische discipline   1 2 3 4 5 

ο NP als eigen discipline   1 2 3 4 5  

ο Maatschappelijk werk   1 2 3 4 5 

ο Beleidsstaf en management  1 2 3 4 5 
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28.  Hoe vaak heeft u informele contacten over werkgerelateerde zaken met de volgende 

collega’s?  

          1 = Nooit 

          2 = Soms 

          3 = Regelmatig 

          4 = Meestal 

          5 = Altijd 
 

ο Medische discipline   1 2 3 4 5 

ο Verpleegkundige discipline  1 2 3 4 5 

ο Paramedische discipline   1 2 3 4 5 

ο NP als eigen discipline   1 2 3 4 5  

ο Maatschappelijk werk   1 2 3 4 5 

ο Beleidsstaf en management  1 2 3 4 5 

  
 

 
29.  Aan welke formele overlegsituaties in het werk neemt u op reguliere basis deel? 
 
 

Tevredenheid met het werk 

30. Geef bij de volgende vragen aan of u als Advanced Practice Nurse (i.o.) tevreden bent 
met uw huidige functie 

          1 = Nooit 

          2 = Soms 

          3 = Regelmatig 

          4 = Meestal 

          5 = Altijd 
         

 ο Kijkt u tegen het werk op?    1 2 3 4 5 

ο Vindt u het prettig om aan de werkdag te beginnen?  1 2 3 4 5 

ο Heeft u plezier in uw werk?    1 2 3 4 5 

ο Is uw huidige werk uitdagend voor u ?   1 2 3 4 5 

ο Motiveert het werk u?     1 2 3 4 5 

ο Bent u tevreden met het werk dat u doet?   1 2 3 4 5 

ο Raakt het u of u dit werk goed of slecht doet?  1 2 3 4 5 

ο Bent u tevreden over uw functioneren als APN (i.o.)  1 2 3 4 5 
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31.  Waarover bent u het meest tevreden? 
 
 
 
 
32.  Waarover bent u eventueel ontevreden of wat zou u anders willen hebben? 
 
 

Loopbaanwensen 

33.  Hoe lang zou u zelf nog in uw huidige functie werkzaam willen blijven? 
 
             ………………  jaar 
 

34.  Als u daarna een volgende loopbaanstap wilt maken, waar gaat u voorkeur dan het meest 
naar uit? 
ο Medische functie   ο Hogere beleids- of managementfunctie  
ο Verpleegkundige functie  ο Eigen praktijk als…………………………. 
ο Anders, nl..................................………….. 
οAnder typeNPfunctie, zoals...........................................................................................................
   
 

35.  Ziet u belemmeringen die het realiseren van een dergelijke stap in de weg kunnen staan?  
ο Nee 

ο Ja, 

nl……………………………………………………………………………………….. 

 

Substitutie en innovatie van taken* 

 
Wilt u bij onderstaande vragen kijken naar de samenstelling van uw huidige takenpakket en 
nagaan wie die taken uitvoerde toen u nog geen Nurse Practitioner (i.o.) was.  
 
 
Voorbeeld 1:  
Een deel van uw taken hoeft nu niet meer door een AGIO te worden uitgevoerd (60-80%),  
en verder bent u taken blijven uitvoeren die u voorheen als verpleegkundige op deze werkplek ook  
al deed (40-20%). 
 
 
Voorbeeld 2: 
Een deel van uw taken bleef voorheen liggen (40-60%),  
een deel werd voorheen door verpleegkundigen uitgevoerd (20-40%),  
en u heeft in overleg enkele taken van de verpleegkundig consulent  overgenomen (0-20%).  
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36* Voor welk deel van uw werktijd voert u als Nurse Practitioner (i.o.) op deze werkplek taken 

uit die  
 0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80%  80-100% weet niet 
Voorheen bleven liggen        
Voorheen nog niet bestonden        
        
Voorheen werden uitgevoerd door een        
…verpleegkundige        
…gespecialiseerd verpleegkundige         
…verpleegkundig consulent         
…verpleegkundig specialist         
…specialist         
…huisarts of verpleeghuisarts        
…arts-assistent in opleiding         
…arts-assistent niet in opleiding         
…andersoortige arts dan genoemd        
…paramedicus        
…andere hulpverlener, nl………….        
 

 

 

Dit waren de vragen. 

Nogmaals onze hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek 

Wilt u de vragenlijst zo snel mogelijk op de bus doen? 

 

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 




