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Wat is een verpleegkundig specialist? 
Een verpleegkundig specialist is een gespecialiseerd 
verpleegkundige met ruime ervaring in de patiëntenzorg. Zij is 
opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren, 
zoals gesprekken over lichamelijke klachten, het verrichten van 
lichamelijk onderzoek en het geven van voorlichting over 
onderzoeken en behandelingen. Zij regelt ook de onderzoeken 
die u nodig hebt.  
 
De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de 
longartsen. De medische handelingen die de verpleegkundig 
specialist verricht zijn goedgekeurd door de artsen, daarnaast 

heeft zij ook regelmatig overleg met hen. De verpleegkundig 
specialist beschikt over zowel verpleegkundige als medische 
vaardigheden. Daarom is deze functie bij uitstek geschikt voor 
het begeleiden van specifieke groepen patiënten. De 
werkzaamheden van een verpleegkundig specialist kunnen 
plaatsvinden binnen de polikliniek, dagbehandeling of 
verpleegafdelingen. 
 

Verschil verpleegkundig specialist en de 

longverpleegkundige astma/COPD 
U kunt door de longarts of verpleegkundig specialist 

doorverwezen worden naar de longverpleegkundige. Maar wat 
is nu eigenlijk het verschil tussen de longverpleegkundige en de 
verpleegkundig specialist?  
 
Bij het spreekuur van de longverpleegkundige ligt het accent op 
de begeleiding bij uw aandoening. In het gesprek met de 
longverpleegkundige kunnen onder meer de volgende 
onderwerpen aan bod komen: wat is astma of COPD, de 
werking van de medicijnen, instructie bij inhalatie, instructie bij 
vernevelen, werking en gebruik zuurstof, adviezen rondom 
leefregels, psychosociale begeleiding, advies over vergoedingen 
etc. Meer informatie hier over kunt u lezen in de folder een 
chronische longziekte en dan? Informatie over de Astma/COPD 
verpleegkundige.  
 
De verpleegkundig specialist is medebehandelaar in de 
behandeling van uw ziekte gezamenlijk met de longarts. Zij 
heeft dezelfde taken in het spreekuur als de longarts, maar kan 



u ook extra informatie geven over uw ziektebeeld en medicatie. 

De nadruk van de verpleegkundige taken in het spreekuur ligt 
op hoe u met uw ziekte om kunt gaan en het herkennen van 
een tijdelijke achteruitgang van de ziekte (exacerbatie).  
 

De verpleegkundig specialist op de polikliniek 

longziekten  
Uw eerste gesprek op de polikliniek is met de longarts. De 
longarts is de hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor 
uw behandeling. Afhankelijk van uw situatie spreekt u in de 
afspraken daarna met de longarts of met de verpleegkundig 
specialist. De verpleegkundig specialist werkt samen met uw 

longarts. U kunt met uw vragen bij zowel de longarts als de 
verpleegkundig specialist terecht. Doordat de verpleegkundig 
specialist medische en verpleegkundige taken in haar spreekuur 
integreert, heeft zij in haar spreekuur ook de tijd om extra 
uitleg te geven over uw ziekte en medicatie. 
 

Afspraak maken 
De longarts verwijst u door naar de verpleegkundig specialist. 
De afspraak zal dan voor u gemaakt worden door de 
baliemedewerkers van polikliniek Longziekten.  
 

Vragen 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de 
Polikliniek Longziekten via 010 893 00 00. 
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