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Inleiding
 Deze nota vloeit voort uit de "Nota Organisatie van de Voortplantings−geneeskunde" (NVOG, 2002), waarin
wordt geconcludeerd dat het belangrijk is om een goede omschrijving te maken van de taken en
bevoegdheden van de verschillende professionals die werken binnen de voortplantingsgeneeskunde (VPG).
In 2004 is een nota aangenomen, waarin de het functieprofiel en eindtermen van de fertiliteitsartsen zijn
beschreven. In de huidige nota staan de verpleegkundigen die werken binnen de VPG centraal. De nota is
opgesteld door vertegenwoordigers van de werkgroep Voortplantings-Endocrinologie en Fertiliteit (VEF), de
commissie Beroepsbelangen (BBC), de koepel kwaliteit en de Beroepsvereniging voor Obstetrische en
Gynaecologische Verpleegkundigen (BOG).
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Uitgangspunt
De uitgangspunten voor deze nota staan verwoord in de "Nota Organisatie van de
Voortplantings−geneeskunde". In die nota wordt gesteld dat de gynaecoloog de eindverantwoordelijkheid
heeft binnen de VPG en dat voor de andere professionals die werkzaam zijn in de VPG functieprofielen
moeten worden opgesteld.
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Functieprofiel
Plaats in de organisatie De verpleegkundige VPG werkt in de algemene praktijk, in een fertiliteitcentrum of in
een IVF-centrum, dat voldoet aan de daarvoor geldende kwaliteitsnormen. De verpleegkundige VPG werkt op
basis van eigen vakbekwaamheid onder medische supervisie van een gynaecoloog met aandachtsgebied
VPG (algemene praktijk) of van de subspecialist VPG (fertiliteitcentrum en IVF-centrum). De verpleegkundige
VPG werkt samen met andere binnen het team werkzame professionals.

Doel van functie
De verpleegkundige VPG verleent verpleegkundige zorg binnen de VPG en kan door de gynaecoloog
gedelegeerde taken uitvoeren, onder medische supervisie van die gynaecoloog.

Inhoud van de functie
Onderscheid dient gemaakt te worden tussen de verpleegkundige zorg en de gedelegeerde medische taken.
De verpleegkundige zorg, die wordt vastgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd door de verpleegkundige VPG,
wordt door de BOG nader omschreven in het zogenaamde "Beroepsdeelprofiel voor de verpleegkundige
VPG".  De gedelegeerde medische taken, die plaats vinden onder supervisie van de gynaecoloog, worden
hieronder beschreven.
De verpleegkundige VPG verricht gedelegeerde taken die zijn vastgelegd in lokale protocollen. Bij afwijkende
bevindingen tijdens deze taken overlegt de verpleegkundige tijdig met de gynaecoloog over het verder te
voeren beleid.
Deze gedelegeerde taken van de verpleegkundigen VPG kunnen zijn:

(gedeeltelijke) anamnese nieuwe patiënten• 
verrichten van venapuncties en inbrengen van een infuus• 
verrichten van transvaginaal echoscopisch onderzoek• 
monitoren van follikelgroei bij ovulatie-inductie of hyperstimulatie bij IUI of IVF• 
uitvoeren van het oriënterende fertiliteitonderzoek• 
verrichten van (intra-uteriene) inseminaties• 
geven van voorlichting over fertiliteitstoornissen en de daaraan gerelateerde diagnostiek en therapie• 
verrichten van de administratie van de door zijn/haar verrichte werkzaamheden• 
participeren in registraties t.b.v. bijvoorbeeld jaarverslag• 

De verpleegkundige VPG is niet verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose, het opstellen van een
behandelplan en het stellen van de indicatie voor verdere diagnostiek en behandeling.

Andere professionals
Een deel van de hierboven genoemde taken van verpleegkundigen VPG kan ook door andere professionals
worden verricht, zoals echoscopisten en doktersassistenten. Deze taken zullen dan vastgelegd moeten zijn in
lokale protocollen en de betrokken professionals zullen voor de taken goed opgeleid moeten zijn.
Daarnaast zullen er nieuwe professionals een rol binnen de VPG gaan spelen, zoals nurse-practioners en
physician assistants. Hun takenpakket zal naar verwachting breder zijn dan het hierboven beschreven
takenpakket.
Indien de rol van deze andere professionals beter is uitgekristalliseerd, kan ook voor hen een nota over
functieprofiel en eindtermen worden opgesteld.

Functie-eisen
Kennis                             Kennis op niveau van verpleegkundige en specifieke kennis conform eindtermen
verpleegkundige VPG
Sociale vaardigheden         Kan luisteren, heeft begrip en invoelingsvermogen.
Communicatieve               Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift
vaardigheden                    In staat multidisciplinair samen te werken
Specifieke vaardigheden    Integer, betrouwbaar. Kan omgaan met diverse emoties en keuzevraagstukken.
Kent eigen grenzen.
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Eindtermen
Voor de gedelegeerde taken die de verpleegkundige VPG zijn de hieronder genoemde eindtermen nodig.
Samen met de eindtermen die voortvloeien uit het "Beroepsdeelprofiel voor de verpleegkundige VPG" van de
BOG, kunnen deze eindtermen gebruikt worden als basis voor het opleiden van verpleegkundigen VPG.  
De verpleegkundige VPG kent globaal:

de fysiologie en anatomie van de genitalia interna/externa van man en vrouw• 
de endocrinologie van de menstruele cyclus• 
de stappen van fertilisatie, embryonale ontwikkeling en jonge zwangerschap• 
de prognostische factoren voor de kans op zwangerschap• 
de oorzaken van mannelijke subfertiliteit• 
de oorzaken van vrouwelijke subfertiliteit• 
de diagnostische testen die worden gebruikt bij mannelijke subfertiliteit• 
de diagnostische testen bij vrouwelijke subfertiliteit• 
de principes van de verschillende fertiliteitbevorderende behandelingen• 
de principes van echoscopisch onderzoek• 
de psychosociale aspecten van de problematiek binnen de VPG• 

De verpleegkundige VPG kan:

een fertiliteitanamnese afnemen• 
een venapunctie verrichten en een infuus inbrengen• 
een speculumonderzoek verrichten• 
het oriënterende fertiliteitonderzoek (OFO) uitvoeren (monitoring van de cyclus, aanvragen
semenanalyse, uitvoeren postcoitum test en aanvragen CAT)

• 

vaginale echoscopie verrichten (in het kader van de fertiliteitbehandelingen) ?• 
(intra-uteriene) inseminaties uitvoeren• 
afwijkende bevindingen tijdens deze taken tijdig onderkennen• 
adequaat supervisie van de gynaecoloog vragen• 
voorlichting geven over fertiliteitstoornissen en gerelateerde diagnostiek en therapie• 
de door zijn/haar verrichte werkzaamheden adequaat vastleggen in het dossier• 
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Colofon
Deze nota is aangenomen in de 581e ledenvergadering van de NVOG de dato12-11-2004.

NVOG
Postbus 20075
3502 LB  UTRECHT
www.nvog.nl
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Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG
stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze
voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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