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Literatuur

Schuerman en Schoenmakers beschrijven in een kwalitatief onderzoek een aantal taken 
(1)

▪Onthaal en administratieve taken 
▪(cf. stockbeheer, afspraken met specialisten maken, beheer Vaccinet, organiseren 
multidisciplinair overleg, … )

▪Medisch technische en verpleegtechnische interventies
▪(cf. bloedafname, vaccinatie, assisteren bij kleine ingrepen, eenvoudige technische onderzoek, 
triage ...)

▪Medisch inhoudelijke taken 
▪(cf. opvolgen van bepaalde patiënten groepen zoals bijvoorbeeld patiënten met geriatrische 
syndromen, diabetes en COPD patiënten en het zelfstandig aanpakken van eenvoudige acute 
medische problemen …).

Schuerman E, Schoenmakers B. Praktijkorganisatie voor dummies. Een leidraad bij de opstart van verpleegkundige zorgen in een huisartsenpraktijk. Huisarts Nu 
2014;43:23-6.
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Onthaal en administratieve taken 

• EMD vervolledigen 

• Antecedenten

• Risicofactoren

• Medicatie

• Verslagen doornemen en 
relevante info noteren

• SUMEHR voorbereiden

•Telefoonpermanentie -

baliewerk
•afspraken/huisbezoeken 
plannen

•consultaties 2-3de lijn 
plannen

•Triage (telefonisch)

•Raadpleging afrekenen

• ICT optimaliseren

• Stockbeheer
•Opvolging medisch 
materiaal

• Urgentietrousse – medicatie

•Gezondheidspromotiemateriaal

•Beheer Vaccinet

•Sterilisatie

Ev

secretariaat 

Ev

secretariaat 



Medisch technische en verpleegtechnische interventies

• Parameters

• Bloednames

• Aderlating

• IM/SC inspuitingen

• Vaccineren

• Assisteren kleine heelkunde

• Hechtingen verwijderen

• Wondzorg 

•Preoperatief onderzoek

• ECG

• Spirometrie

• 24u BD monitoring

• Urine-onderzoek

• Cerumen verwijderen

•Cryotherapie

•Cervico-vaginale staal

•Doppler EAI



Medisch inhoudelijke taken

•GMD+ - preventieonderzoek

•Consulten - diverse zorgtrajecten

•Zorgtrajecten diabetes 

•Zorgtraject CNI

•INR controle

•Cardiovasculaire risico management

• Opvolging COPD en Astmapatiënten

•Huisbezoeken bij kwetsbare ouderen 
•MMSE 

•Geriatrisch assessment 1e lijn

•Laboresultaten telef meedelen

• Motiverende - educatieve 

gesprekken

• Anticonceptie- SOA-consulten

• Rookstopbegeleiding

• I-PSS - plasdagboek

• Voorafgaande Zorgplanning

• Coördinatie thuisverpleging

•Organisatie van hulp aan huis bij 

ouderen of chronisch zieken

•Contacten gezondheid- en   

welzijnsorganisaties

•Sociale consulten - contacten 

sociale dienst

•Projectwerking

•Multidisciplinair overleg 



VIHP – syntheseproject

Klinisch of 
Organisatorisch 

traject

Wetenschappelijk 
onderbouwd

Probleemstelling 



Syntheseproject

• Start vanuit een probleemstelling in de HA-praktijk 

• Projectmatige aanpak - aanzet tot antwoord op de probleemstelling 

wetenschappelijk onderbouwd

• Focus op patiënten en op samenwerking tussen HA en VIHP 

Doel: verbetering en borgen van kwaliteit van zorg

• Klinisch traject : relevante klinische richtlijnen worden toegepast in de 

context van de praktijk

• Organisatorisch traject gebaseerd op een verbetercyclus 



website: uantwerpen.be/VIHP 

Kandidaatstelling – opleidingspraktijk

Informatief gesprek

https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaa

nbod/verpleegkunde-in-de-

huisartspraktijk/aanmelden-opleidingspraktijk/

Aanmelden-inschrijven student –

VIHP

https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleid

ingsaanbod/verpleegkunde-in-de-

huisartspraktijk/aanmelden-en-inschrijven/

KMO-portefeuille  +  Educatief verlof mogelijk

www.uantwerpen.be/viph

Lucky.botteldooren@uantwerpen.be

Vihp@uantwerpen.be


