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V: Waarom is er een aangepast profiel? 
A: Het huidige competentieprofiel POH-S dateert alweer uit 2004. Het is verouderd en de nieuwe functie van 
praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) bestond toen nog niet. 
  
V: Wie heeft dit profiel vastgesteld? 
A: Het competentieprofiel is vastgesteld door bij de functie betrokken partijen: NVvPO, V&VN, NVDA, LHV, NHG, 
InEen, Samenwerkende Hogescholen, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. 

 

V: Blijft de huidige POH-functie bestaan? Moet iedereen PVH worden?  

A: De huidige POH-functie blijft bestaan: zowel praktijkondersteuners met als zonder verpleegkundige 

achtergrond die een opleiding POH hebben gevolgd, zijn volwaardige praktijkondersteuners. 

De POH die POH wil blijven met voornamelijk geprotocolleerde gedelegeerde taken kan binnen de 

huisartsenzorg zijn/haar functie blijven uitoefenen (zie Akkoord februari 2016).  

 

V: Komt de nieuwe functie PVH in de plaats van POH? 

A: De PVH komt niet in plaats van de POH, maar naast de POH. 

 

V: Worden taken van een ervaren POH anders? 

A: De huidige POH’s blijven hun taken uitvoeren, want deze zijn op basis van opgebouwde ervaring en behoefte 

in de praktijk tot stand gekomen. 

 

V: Hoe kan een doktersassistent een POH worden?  

A: Een doktersassistent kan na assessments toegelaten worden tot een POH-opleiding (zie Schema opleidingen 

POH en PVH). 

 

V: Kan een POH met doktersassistentopleiding of met een andere opleidingsachtergrond PVH worden?  

A: Ja, de POH kan zich ontwikkelen tot PVH via het volgen van een HBO-V opleiding tot verpleegkundige en, 

afhankelijk van de programmering van de Hogeschool, met specifieke keuzevakken of een kopstudie PVH of 

extra modulen (zie Schema opleidingen POH en PVH). De opleiding HBO-V is nodig, omdat 'verpleegkundige' 

een beschermde titel is met BIG-registratie. 

 

V: Kan een POH die opgeleid is als verpleegkundige, MBO-4, In-service en HBO-V doorstromen naar PVH?  
A: Ja, via een scholingstraject dat in ontwikkeling is (zie Schema opleidingen POH en PVH).  

 

V: Is het wenselijk is om de opleidingen voor PVH en POH te certificeren?  
A: Ja, zodat er eenduidige kwaliteitseisen aan de opleidingen kunnen worden gesteld. 

V: Wat is het verschil tussen Verpleegkundige, POH en PVH?  
A: Het beroep van verpleegkundige is een breed basisberoep dat wettelijk gereguleerd is en beschreven in artikel 
33 van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). In het ‘Besluit opleidingseisen verpleegkundigen 
2011’ is in artikel 3 het deskundigheidsgebied uit artikel 33 van de Wet BIG verder uitgewerkt. De beroepstitel 
verpleegkundige is een beschermde titel, die alleen gedragen mag worden door zorgverleners die als 
verpleegkundige in het BIG-register geregistreerd staan. 
POH is een functie. Een functie en een functieprofiel worden bepaald door de organisatie. Meestal is uit een 
functieprofiel wel te herleiden welke beroepsgroep voor die functie in aanmerking komt. Voor de functie 
van praktijkondersteuner geldt dat naast verpleegkundigen ook andere beroepsgroepen de functie kunnen 
vervullen, zoals bijvoorbeeld doktersassistenten. 

V: Mogen de huidige praktijkverpleegkundigen die nu werkzaam zijn in de huisartsenzorg zich zonder 

ontwikkelingsbijscholing PVH noemen? 

A: Nee, ook zij zullen de vernieuwde opleiding PVH volgens het competentieprofiel 2014/Bachelor of Nursing 

moeten hebben gevolgd (zie Schema opleidingen POH en PVH). 
 
V: Er werken toch al praktijkverpleegkundigen in huisartsenpraktijken? 
A: Op dit moment werken er nog geen PVH’s in de huisartsenzorg die zijn opgeleid volgens het 
competentieprofiel PVH 2014. 
 
V: Er werken toch ook al verpleegkundig specialisten (VS)  in de huisartsenzorg? 



A: Er zijn inderdaad verpleegkundig specialisten werkzaam. Het rapport POH Transitie focust op het basisteam 

van de huisartsenzorg (gebaseerd op Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 ‘Modernisering naar menselijke maat’. 

Utrecht: NHG/LHV 2012). Andere functionarissen werkzaam in de huisartsenzorg, zoals een verpleegkundig 

specialist, zijn om die reden niet meegenomen in het rapport POH Transitie.  

V: Valt oncologische nazorg ook onder het competentieprofiel van de POH / PVH?  
A: De PVH en POH werken binnen de inhoudelijke en randvoorwaardelijke kaders van de huisartsenzorg. 
Gestructureerde oncologische nazorg maakt op dit moment nog geen vast deel uit van takenpakket van de 
huisartsenzorg. Mogelijk is dit in de toekomst wel het geval. 

  
V: Worden de functies van POH en PVH anders gewaardeerd? 
A: De verantwoordelijkheden van een POH en een PVH verschillen. De bedoeling is dat de PVH te zijner tijd 
wordt opgenomen in de cao Huisartsenzorg en apart wordt ingeschaald.  
 

 
Schema opleidingen POH en PVH 

Opgesteld door Samenwerkende Hogescholen 

 


