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De nieuwe opleiding op HBO-niveau Gespecialiseerd Verpleegkundige Dermatologie geeft verpleegkundigen de mogelijkheid
zich te bekwamen in de dermatologie. De opleiding is ontwikkeld door U-Consultancy in samenwerking met dermatologen.
Vergelijkbaar onderwijs was tot een aantal jaren terug te volgen
aan het UMC Utrecht. Die opleiding is gestopt, maar er bleef
behoefte aan centrale scholing van verpleegkundigen op het
gebied van de dermatologie. Vanuit het bestuur van de NVDV
kwam toen de vraag waar een nieuwe opleiding dermatologie
voor verpleegkundigen kon worden gegeven. U-Consultancy
pakte die vraag op en startte in 2015 met deze opleiding.

Opzet en toegevoegde waarde
De opleiding duurt twaalf maanden. Een deel gaat via e-learning
en thuisstudie; voor een ander deel verzorgen ervaren dermatologen de lessen op de locatie van de onderwijsinstelling.
Ook loopt de cursist stage. In totaal zijn er veertien modules.
De eerste module bevat dertien basisonderdelen (zie kader).
Deze onderdelen bereiden de verpleegkundige voor op het
werken in een multidisciplinair team en op het zelfstandig
uitvoeren van bepaalde taken. Uit onderzoek blijkt dat patiënten behoefte hebben aan extra informatie en ondersteuning bij
een behandeling. Verpleegkundigen kunnen in die behoefte
voorzien. Door de brede opzet kan een verpleegkundige na de
opleiding op elke polikliniek of kliniek dermatologie in Nederland worden ingezet. Sommige verpleegkundigen zullen dan
vooral het zwachtelwerk doen; anderen ondersteunen uiteindelijk mogelijk bij operaties of nemen zelfstandig biopten af.
Gespecialiseerde verpleegkundigen zijn goed inzetbaar bij
zelfstandige spreekuren zoals het eczeemspreekuur.
De overige dertien modules gaan dieper op bepaalde materie
van een ziektebeeld of thema in (zie kader). Elke module wordt
afgesloten met een examen en portfolio-opdrachten via
e-learning. Op de laatste opleidingsdag presenteren de cursisten een eindopdracht. Tevens worden die dag hun vaardigheden in de praktijk getoetst.
De opleiding biedt ook dermatologen verschillende voordelen.
Dankzij de opleiding hoeft een individueel dermatoloog niet
zelf iemand op te leiden. Bovendien beschikt een verpleegkundige dan alleen over de specifieke kennis van de polikliniek
waar hij of zij is opgeleid. Volgt iemand de opleiding, dan krijgt
diegene ook de inzichten van andere dermatologen met net
een andere invalshoek mee.
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Verpleegkundig specialist en pa’s
De huidige opleiding is ook bedoeld voor verpleegkundig
specialisten en physician assistants (PA). Binnen de hboopleidingen voor deze beroepsgroepen komt de dermatologie
weinig tot niet aan de orde. De studenten leren daar echter
wel klinisch redeneren en het verrichten van een aantal
voorbehouden handelingen.

Accreditatie, evaluatie en info
De accreditatie voor deze opleiding is 85 punten voor verpleegkundigen en zorgprofessionals met de deskundigheidsgebieden
Dermatologie en Wondzorg. Verpleegkundig specialisten
kunnen vijftig accreditatiepunten verdienen voor alle vijf de
registers in het Verpleegkundig Specialisten Register.
Vanuit zeventien verschillende zorgaanbieders zijn verpleegkundigen aan de opleiding begonnen. De tweede lichting
studenten is inmiddels klaar. Uit de evaluatie blijkt dat
cursisten positief zijn over de opleiding.
Voor meer informatie, zie: http://www.uconsultancy.nl/opleidingen/gespecialiseerd-verpleegkundige-dermatologie.
Modulen van opleiding Gespecialiseerd
Verpleegkundige Dermatologie
Onderdelen basismodule: Expertisegebied gespecialiseerd
verpleegkundige dermatologie / Casemanagement / Verpleegkundige spreekuren / Verpleegtechnische vaardigheden /
Evidence Based Practice (EBP) / Zelfmanagement / Multidisciplinair werken / Preventie en signalering / Dossiervoering /
Teledermatologie / Chronische zorg / Zorginnovaties,
transmurale zorg / Klinisch redeneren / Farmacotherapie
Verdiepingsmodules: Dermatologie, de basis en diagnostiek /
Eczemateuze dermatosen / Naevi, benigne en premaligne
huidaandoeningen / Maligne huidaandoeningen / Psoriasis en
psoriasiforme dermatosen / Infecties van de huid en acneïforme
dermatosen / Wonden en littekens en cosmetische dermatologie /
Ulcus cruris en vaatproblemen / Parasitaire infecties, importdermatosen soa en anogenitale afwijkingen / Psychodermatologie /
Haren, nagels, zweetklieren en pigmentstoornissen / Bindweefselziekten, bulleuze dermatosen, huidafwijkingen met een
vasculaire component / Dermatologie van de (nabije) toekomst
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