
Het traject tot aan de inschaling



OVER EXPERTCARE

 Opgericht in 2000

 275 medewerkers 

 Gespecialiseerde zorg thuis voor kinderen (0-18 jaar) en volwassenen 

 Gespecialiseerde woon-, logeer- en 24-uurs zorg en flexibele verpleegkundige kinderopvang in 3 

kinderzorgvilla’s

 Specialistische teams; minimaal niveau Mbo 4; 

 Meest voorkomende aantekeningen: IC, oncologie, kinderaantekening;

 Eigen Verpleegkundige Vervolgopleidingen Extramuraal:  Kinderverpleegkunde  (ingeschaald NLQF niveau 

6) en Wijkspecialist.



ONZE 

HOOFDLOCATIE,

ZORGVILLA’S EN 

WIJKTEAMS

Onze wijkteams zijn actief in een 
groot deel van Nederland. 
Bovendien bieden we op vier 
locaties in Nederland 
kinderverpleging in onze villa’s.

HOOFDLOCATIE

WAALRE

WEZEP

RIJSWIJK

VLEUTEN



MISSIE, VISIE, AMBITIE

 Gespecialiseerde ziekenhuisverpleging vervangen of ziekenhuisopname te verkorten;

 Willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt;

 Altijd vanuit onze expertise, maar vooral met passie voor onze cliënten;

 Integrale zorgmomenten;

 ExpertCare is altijd in ontwikkeling: thuiszorgtechnologie maakt medisch-technische (kinder)thuiszorg of 

(kinder)thuisverpleging mogelijk;

 Toonaangevend in een groot netwerk van academische (kinder)ziekenhuizen, regionale ziekenhuizen, 

kinderdagverblijven, kinderopvang, kinderzorghuizen, kinderhospices en academische kinderziekenhuizen;

 Het onmogelijke thuis mogelijk maken of ‘zo thuis mogelijk’ in de kinderzorgvilla’s.



IN 2018

 Zijn wij in onze eigen trainingsruimte begonnen  met de training om cliënten thuis te dialyseren.

 Is per 1 Mei de 4e Villa in Vleuten geopend met 2 gezinsappartementen en 20 bedjes.

 Is de opleiding Wijkspecialist ingeschaald  op NLQF niveau 6.

 Zijn wij gestart  met 3 academische ziekenhuizen nieuwe medicatieprogramma’s. 



Aanleiding



Oorzaken 

 Meer cliënten met Co- en Multi morbiditeit.

 Meer ziekenhuis verplaatste zorg.

 Alleen Hbo-verpleegkundigen mogen indiceren



Onderzoek Nivel

 Op verzoek van ZonMw onderzocht het NIVEL of 
verpleegkundigen werken in de thuiszorg 
aantrekkelijk vinden, en de belangstelling voor 
en ervaringen met de doorstroom van MBO-
verpleegkunde naar HBO-Verpleegkunde. 

 Het onderzoek is onderdeel van het ZonMw
programma Zichtbare schakel fase 2, dat als doel 
heeft om een opleidingsimpuls voor 
wijkverpleegkundigen te realiseren, en te 
bevorderen dat meer verpleegkundigen gaan 
werken als (HBO-opgeleide) 
wijkverpleegkundige.







Inschaling

Verloop Proces

 Maatschappelijk belang

 Cirkel van invloed

 CZO of NLQF

 Opleiding Kind en Jeugd

 Wijkspecialist

Stappen om de kwalificatie te 
verkrijgen

 Competenties: aansluiting 
BN2020.

 Ontwikkelen van het curriculum

 Inschalingscriteria NLQF

 Frequent contact contactpersoon 
NLQF



Ingeschaalde 

opleidingen

 Verpleegkundige vervolgopleiding 
kinderverpleegkundige

 Wijkspecialist

 Peritoneaal dialyse

 Hemodialyse

 Verpleegkundige vervolgopleiding 
tot oncologie verpleegkundige

Toekomstige 

inschalingen



Tips

 Start vroegtijdig met het in kaart brengen van het inschalingsproces.

 Wees op de hoogte van de diverse procedures.

 Contact bij twijfel altijd je contactpersoon van het NLQF

 Lever de documenten op tijd in, zodat er vroegtijdig geacteerd kan worden 
op het aanvullen van de documentatie.
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