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Verpleegkundig	  Specialisten	  	  
Lagere	  kosten	  en	  meer	  tijd	  voor	  de	  zorg	  	  
	  
Bespaar	  tijd	  en	  geld,	  en	  verhoog	  de	  deskundigheid	  in	  uw	  organisatie	  door	  de	  inzet	  van	  
Verpleegkundig	  Specialisten.	  Ze	  maken	  een	  groot	  verschil:	  u,	  uw	  patiënten,	  bewoners	  en	  
naaste	  collega’s	  profiteren	  daarvan.	  Want	  een	  Verpleegkundig	  Specialist	  ontzorgt!	  
	  
	  
De	  belangrijkste	  voordelen	  op	  een	  rij:	  
	  
Voordeel	  1:	  Meer	  tijd	  voor	  complexe	  medische	  zaken	  
U	  heeft	  meer	  tijd	  voor	  de	  complexere	  medische	  taken,	  want	  Verpleegkundig	  Specialisten	  
doen	  intakes,	  stellen	  diagnoses,	  maken	  zorg-‐	  en	  behandelplannen	  en	  maken	  keuzes	  voor	  
medicatie	  met	  back-‐up	  of	  overleg	  met	  u.	  	  
	  
Voordeel	  2:	  Vast	  aanspreekpunt	  
Uw	  patiënten	  hebben	  één	  vast	  aanspreekpunt	  voor	  zowel	  medische	  als	  verpleegkundige	  
vragen.	  Want	  een	  Verpleegkundig	  Specialist	  handelt	  vanuit	  het	  verpleegkundige	  en	  
medische	  domein,	  waardoor	  de	  zorg	  doorgaat.	  U	  hoeft	  geen	  derden	  meer	  in	  te	  schakelen	  en	  
dat	  bespaart	  u	  geld	  en	  administratieve	  rompslomp.	  Alle	  zorg	  is	  in	  een	  hand.	  
	  
Voordeel	  3:	  Brug	  tussen	  medici	  en	  verpleegkundigen	  
• Verpleegkundig	  Specialisten	  werken	  zelfstandig	  en	  op	  hetzelfde	  werk-‐	  en	  denkniveau	  als	  

de	  medisch	  specialist.	  Zij	  kunnen	  de	  medische	  gedachtegang	  van	  artsen	  volgen	  en	  zijn	  
een	  gelijkwaardige	  gesprekspartner	  voor	  hen.	  

• Ze	  spreken	  beide	  ‘talen’	  en	  kunnen	  meer	  uitleg	  geven	  aan	  verpleegkundigen	  of	  
verzorgenden.	  Dat	  maakt	  hen	  geschikt	  om	  inhoudelijk	  leiding,	  scholing	  en	  training	  te	  
geven.	  	  

• Ze	  kijken	  over	  de	  grenzen	  van	  disciplines,	  kennis	  en	  kunde	  heen.	  	  
• Ze	  begeleiden	  en	  coördineren	  ingewikkelde	  en	  multidisciplinaire	  zorgprocessen	  voor	  

bijvoorbeeld	  chronisch	  zieken	  en	  kwetsbare	  ouderen.	  	  
	  
Voordeel	  4:	  Betere	  zorg	  	  
Verpleegkundig	  Specialisten	  verbeteren	  de	  zorg	  in	  uw	  organisatie.	  Verpleegkundig	  
Specialisten	  ontwikkelen	  en	  realiseren	  innovaties	  en	  verbeteringen.	  Om	  specifieke	  
problemen	  in	  kaart	  te	  brengen,	  verzamelen	  ze	  epidemiologische	  gegevens.	  Ze	  kunnen	  ook	  
toegepast	  onderzoek	  verrichten	  en	  strategische	  oplossingen	  ontwerpen,	  (laten)	  uitvoeren	  en	  
evalueren.	  	  
	  
Voordeel	  5:	  Snel	  resultaat	  
U	  kunt	  in	  een	  korte	  tijd	  uw	  eigen	  verpleegkundigen	  laten	  opleiden:	  de	  opleiding	  heet	  Master	  
of	  Advanced	  Nursing	  Practice	  	  en	  duurt	  2	  jaar	  en	  de	  opleiding	  tot	  VS-‐GGZ	  duurt	  3	  jaar.	  U	  kunt	  
natuurlijk	  ook	  ervaren	  Verpleegkundig	  Specialist	  inzetten	  en	  direct	  profiteren	  van	  de	  
voordelen	  van	  een	  Verpleegkundig	  Specialist.	  
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U	  ook?	  
Spreken	  deze	  voordelen	  u	  aan	  en	  wilt	  u	  meer	  weten?	  Neem	  dan	  contact	  op	  voor	  een	  
vrijblijvende	  afspraak.	  We	  onderzoeken	  dan	  samen	  wat	  voor	  u	  en	  uw	  organisatie	  de	  beste	  
Verpleegkundig	  Specialist	  is	  en,	  als	  u	  dat	  wilt,	  stel	  ik	  kandidaten	  aan	  u	  voor.	  	  
	  
Werving	  &	  Selectiebureau	  De	  Boer	  
Werving	  &	  Selectiebureau	  De	  Boer	  is	  dé	  specialist	  voor	  Verpleegkundig	  Specialisten:	  
ambitieus	  en	  gedreven,	  met	  het	  hart	  op	  de	  goede	  plaats.	  Met	  elkaar	  maken	  wij	  voor	  u	  het	  
verschil	  in	  de	  zorg!	  	  
	  
Contactinformatie:	  
Diana	  de	  Boer	  
tel:	  06	  190	  336	  15	  
info@wsdeboer.nl	  	  
www.wsdeboer.nl	  
	  


