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Bijlage 3 
 

Rol Circulation Practitioner in het Franciscus & Vlietland 
 

De functie Circulation Practitioner (CP-er) is op dit moment algemeen bekend op de meeste Intensive 
Care (IC) afdelingen in Nederland. Het werkveld van de CP-er is met name gelegen in het 
overgangsgebied tussen verpleegkundige- en medische zorg. In de functie van gespecialiseerd 
verpleegkundige maakt de practitioner deel uit van het IC verpleegkundige team. De CP-er heeft 
duidelijk bijbehorende bevoegdheden en een eigen positie.  

 

Huidige plaats en positie  

De IC afdeling van het Franciscus Gasthuis is een niveau 2 IC/CCU met 16 bedden (12 IC en 4 MC 
bedden) met een beademingscapaciteit van 13 patiënten. De Vlietland IC locatie kent 2 IC bedden. 
Op dit moment zijn er nog geen practitioners werkzaam op onze IC-afdeling. Ik ben, tezamen met 
nog een CP-er in opleiding, de eerste functionaris.  

  

Gewenste plaats en positie 

De IC-afdeling is niet gewend om met practitioners te werken. De functie is nieuw en zal nog duidelijk 
gepositioneerd moeten worden. Dit gegeven biedt kansen en mogelijkheden. Het is mijn intentie om 
de positie goed neer te zetten. Ik zie mezelf als een pionier om deze duidelijkheid te bieden in de 
nabije toekomst. Niet in de laatste plaats in de hoop dat meerdere collega’s geënthousiasmeerd en 
geïnspireerd worden om ook een practitioner opleidingen te gaan volgen. Ik verwacht dat ik tijdens 
de opleiding tot CP-er geleidelijk in deze functie zal groeien.  

Mijn missie is om mijzelf en mijn collega´s te blijven inspireren en de kwaliteit van zorg op het gebied 
van circulatie te optimaliseren. Dit wil ik bereiken door o.a. de zorg te verlenen met compassie en 
empathie, met respect voor de individuele waarden en wensen van de patiënt en diens familie en 
door laagdrempelig bereikbaar te zijn voor mijn collega’s. Hierin onderscheid ik mij uiteraard niet van 
een andere IC verpleegkundige. Het onderscheid is hem nu juist gelegen in het feit dat mijn rol als 
practitioner meer gelegen is als kennisdeskundige en wegbereider van nieuwe therapieën en 
behandelingswijzen.  

In mijn nieuwe functie zou ik ook graag meer aandacht willen besteden aan de scholing van mijn 
collega’s en dat zou ik dan graag doen in de vorm van onder andere “bed-side teaching”. Denk hierbij 
b.v. aan IABP, ECMO en echo op de IC.  Ik denk dat deze manier van scholen effectief is omdat je een 
goed beeld krijgt van de kennis en kunde van de verpleegkundigen. Je kunt hier dan gelijk op inspelen 
en de opgedane kennis toepassen bij de patiënt. Tevens kun je op deze wijze inschatten wat de 
scholingsbehoefte is op het gebied van de circulatie. Ik verwacht dat ik klassikaal regelmatig 
onderwijs zal geven aan IC verpleegkundigen. 

 

Mogelijkheden en beperkingen 

De plaats en positie van de CP-er op de IC-afdeling van het Franciscus is nog niet gevormd.  Wat mij 
persoonlijk aanspreekt, is dat het ziekenhuis een betrouwbare, bekwame en inspirerende partner 
wil worden van patiënten. Dit komt zeker overeen met mijn eigen missie 

 

M.i. behoren de professionele taakgebieden van de CP-ers te zijn: deskundigheidsbevordering van 
de aanwezige verpleegkundigen, uitvoeren van onderzoek innovatie en ontwikkeling en kwaliteit. 
Daaruit voortkomend dien ik als CP-er innovaties te introduceren, te ontwikkelen en te promoten.  

Belangrijke taak van de CP-er is het, in samenwerking met de specialist, op professionele wijze 
bezig te zijn met de beschrijving van hemodynamische profielen zoals b.v. septische shock. Het 
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samen opzetten van een leerklimaat op de IC vormt een van de belangrijkste gebieden van mijn 
taakveld als CP-er. 

 

Conclusie 
De rol van CP-er is een veelzijdige en gebleken is dat de invulling van deze rol per ziekenhuis 
verschilt.  

Uit deze bijlage blijkt dat de CP-er op de IC van het Franciscus Gasthuis & Vlietland momenteel nog 
niet de beoogde centrale plaats en positie heeft. De afdeling staat open voor innovatie en scholing. 
Door te gaan starten met de implementatie van deze nieuwe functie wordt er gekozen voor 
verbreding en verdieping van kennis en kunde van het gehele IC-team. Zo streeft men samen naar 
kwaliteitsverhoging en verbetering van de patiënten  

 

De samenwerking met de CP-ers van andere ziekenhuizen biedt nog meer mogelijkheden. 

Ik zie op een hoger niveau kansen om op regionaal/nationaal niveau samenwerkingen aan te gaan 
met practitioners van andere IC afdelingen.  

 

 

 

 

 

 


