Verpleegkundig Specialisten
UZ Leuven

Verpleegkundig Specialisten (VS):
Wie zijn ze en wat doen ze?

• Katheterzorg

• Congenitale
cardiologie

• PIC-katheter
• Christel Janssens

• Wondzorg
• Adinda Toppets
• Kris Bernaerts

• Pijn
• Susan Broekmans
• Bieke Mertens

• Palliatieve zorg
• Inge Bossuyt
• Mieke De Pril

• Geriatrie
• Maartje Wils

• Hemovigilantie
• Els Costermans
• Els Huyghe

PATHOLOGIESPECIFIEK

ZIEKENHUISBREED

• Lieve Goossens

Wat drijft hen? Sterker door
intervisie.

• Oncologie /
hematologie

• Kristien Van Deyk

• Annemarie Coolbrandt
• Johanna Cooreman

• Hartritmestoornissen

• Kinderonco

• Dana Berti

• Sylvie Jonckers

• Harttx

• Borstkanker

• Nathalie Duerinckx

• Melissa Reymen
• Lienke Vandezande

• Hartfalen
• Lien Sevenants

• Cardiale
implantanten (CIED)
• Stefaan Foulon

• Allogene stamceltx
• Kathy Goris

• Hemofilie
• Johan Vandesande

• Longtx
• Veronique Schaevers

• Chronisch nierlijden
• Katrien Dierickx

De maandelijkse intervisie is een moment waarbij
expertise en ervaringen tussen de VS’sen worden
gedeeld. Er wordt gewerkt rond doelstellingen,
outcomes en specifieke vragen of noden (al dan
niet in subgroepen). Dankzij het mentorschap
voor nieuwe VS’sen, opleidingen op maat, een
jaarlijkse VS teambuildingsdag en een goed
coördinerende coach, is de groep zeer
toegankelijk voor elkaar. Dit zorgt voor meer en
betere
toekomstgerichtheid,
een
vlottere
samenwerking en uiteindelijk meer visibiliteit
binnen en buiten het ziekenhuis. Kortom de
intervisie brengt de VS’sen samen en maakt hen
sterker, individueel en als groep.

Maar vooral: wat houdt hen bezig?
De VS’sen in UZ Leuven werken allen rond de kerncompenties van Hamric. Hieronder worden enkele competenties toegelicht.
De competenties leiderschap en ethiek zitten verweven doorheen het dagelijks handelen van de VS.

• Contacten met ambulante patiënten
• Contacten met gehospitaliseerde
patiënten
• Coaching andere zorgverleners
• Externe consultancy voor professionals

• Interne opleidingen
• Inscholing nieuwe verpleegkundigen
• Afdelingsgebonden opleidingen
• Ziekenhuisbrede opleidingen
• Lunchseminaries

Coaching
&
Guidance

Opleiding

• Externe opleidingen
• Gastdocent in hogeschool/universiteit
• Opleiding externe zorgprofessionals

Innovatie
•
•
•
•

Thesis en reviewbegeleiding: 63
Publicaties in 2015:
 Artikels: 18
 Posters en abstracts: 31
VS’sen met een PhD: 3
Lopende PhD projecten: 2

Wetenschappelijk
onderzoek

In samenwerking met universiteiten en hogescholen

Samenwerking

•
•
•

Focus op multidisciplinariteit
Samenwerking met verpleegkundig
consulenten en
referentieverpleegkundigen
Vertegenwoordiging in
(inter)nationale professionele
organisaties

CONTACT via competentiecentrum verpleegkunde: sybille.opdebeeck@uzleuven.be

