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Takenpakket
VIHP

in de huisartsenpraktijk



EMD optimaliseren

Antecedenten

Risicofactoren

Medicatie

Vaccinaties

Verslagen doornemen en 
relevante info noteren

Afspraken maken met het 
team om de 
gezondheidsgegevens van 
de patiënt zoveel mogelijk 
gecodeerd en 
gestructureerd te registeren

om onder andere  

kwaliteitsverbeterende
projecten te kunnen 
initiëren

Voorbereiden SUMehr

Aanspreekpunt welzijn-, 
onderwijs – en arbeidssector

enz

Praktijkorganisatie



•Parameters

•Bloednames

•Aderlating

• IM/SC inspuitingen

•Vaccineren

•Assisteren kleine heelkunde

•Hechtingen verwijderen

•Wondzorg 

•Urgente zorgen toedienen

•Technische akten
• ECG
• Spirometrie
• Preoperatief onderzoek
• 24u BD monitoring

• Cerumen verwijderen
• Cryotherapie
•Baarmoederhalskankerscreening

Technische interventies

De verpleegkundigen kunnen (technische) verstrekkingen zelf, op voorschrift van een 
arts of toevertrouwd door een arts, uitvoeren. In bijgevoegd document vindt u een 
opsomming van deze technisch verpleegkundige verstrekkingen.

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/annexes_de_lar_du_18_juin_1990.pdf


• Patiëntniveau

• Risicobepaling

• Individueel preventieplan opstellen

• Counseling rond 
gedragsverandering

• responsabilisering en 
empowerment

• Zelfmanagement
• Proactief

•Populatieniveau - praktijkniveau
• Opvolging bevolkingsonderzoeken
• Kwaliteitsverbeterend project 
initiëren in de praktijk
•Verbinding met de buurt

Preventie



•Informatie- en adviesverstrekking

•Protocollaire zorg met aandacht voor zorg op maat

•Counseling rond gedragsverandering

•Responsabilisering en empowerment
•Zelfmanagement

•Verbinding met gezondheid-en welzijnsvoorzieningen in de buurt

• Casemanager
• Proactief
•Psychosociaal welzijn - ondersteuning en begeleiding – ggz 

Chronische en/of complexe zorg



•Gezondheidsgids Domus Medica
implementeren - preventiewerking
•Cardiovasculaire risico management
•Consulten - diverse zorgtrajecten
•Opvolging diabetes 
•Opvolging  CNI
•Opvolging INR
•Opvolging COPD en
Astmapatiënten
•Huisbezoeken bij kwetsbare
ouderen 
• Geriatrisch assessment 1e lijn
• Voorafgaande Zorgplanning
• Parallelle consultvoering

• Laboresultaten communiceren
• Counseling rond 
gedragsverandering en 
zelfmanagement
• Anticonceptie- SOA-consulten
• Rookstopbegeleiding
• Medicatieschema updaten

Psychosociale  consulten

• Coördinatie thuisverpleging
• Organisatie hulp aan huis bij
ouderen of chronisch zieken
• Contacten gezondheid- en   

welzijnsorganisaties 
• Projectwerking
• Multidisciplinair overleg    

Interprofessioneel denkkader
• Tegemoetkomingen en

voorzieningen FOD 
• Opvolgvoorschriften medicatie

Van kinderwens tot voorafgaande zorgplanning en levenseinde begeleiding

Medisch inhoudelijke taken - syntheseprojecten



Opleidingsmodules



Thema Contacturen Inhoud – Lesprogramma  enkele topics
Praktijkorganisatie en 
communicatie 

22u Triage en patiëntenflow, eHealth, communicatie, 
voorafgaande zorgplanning, juridische en deontologische aspecten, 
gezondheid- en welzijnsvoorzieningen, 
projectmanagement en kwaliteitsverbeterende projecten 

Preventie en patiënten 
educatie

18u Gezondheidsgids Domus medica, 
risicobepaling – en communicatie, 
counseling en skillstraining gedragsverandering en zelfmanagement, 
gezondheidszorg bij kwetsbare groepen

Doelgroepspecifieke
protocolzorg, zorgplanning 
en case management en 
integrated care

32u Van EBP via protocolzorg naar verpleegkundig casemanagement, 
COPD en Astma, Diabetes, CNI, cardiovasculair risicomanagement, ouderengeneeskunde 
en morbiditeit en Polyfarmacie

Geestelijke en psychosociale 
gezondheidszorg 

18u Basiskennis en kaders, onderscheiden en exploreren bij psychische klachten, 
casuïstiek en protocolzorg bij eerstelijnsproblematiek, 
veerkracht verhogen, suïcide risicobepaling en preventie

Klinische praktijk (stage) 240 u 

+ 3 intervisiedagen

• Rol van de VIHP in de praktijk verhelderen
• Klinisch portfolio + syntheseproject 

Opleidingsmodules



Thema Inhoud
Syntheseproject –

Doel: verbetering en borgen 
van kwaliteit van zorg

• Projectmatige aanpak - aanzet tot antwoord op een probleemstelling in de HAP 
wetenschappelijk onderbouwd

• Focus op patiënten en op samenwerking tussen HA en VIHP
• Klinisch traject : relevante klinische richtlijnen worden toegepast in de context van de praktijk
of
• Organisatorisch traject gebaseerd op een verbetercyclus 

Voorbeelden syntheseprojecten 

• Gezondheidsgids DM – Verpleegkundig preventieconsult
• Vaccinatiebeleid - Pneumokokken- Reisvaccinaties ….
• Preventieconsult  SOA – SOI
• Findrisc integreren
• CVRM protocol 
• Protocol en consultvoering DM type II
• Protocol en consultvoering CNI
• INR protocol - Opvolging orale Vit K Antagonisten
• Verpleegkundig triageconsult

• Kwetsbare ouderen
• Trajectmanagement d.m.v. huisbezoeken 
• Geriatrisch assessment
• Astma – COPD
• Spirometrie – educatie rookstopbegeleiding
• Sociale kaart – netwerking
• Voorafgaande zorgplanning
• Visie – Missie – communicatie
• Ontslagmanagement in samenwerking met ZH

Syntheseproject


