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De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt 
hbo-afgestudeerde verpleegkundigen op tot verpleegkundig 
specialisten (voorheen nurse practitioners genoemd). 

Door toenemende complexiteit van verpleegkundige zorg heeft Nederland 
een grote behoefte aan verpleegkundig specialisten. Zij verrichten zelf standig 
complexe verpleegkundige taken en eenvoudige medische handelingen bij 
specifieke patiëntengroepen. Verpleegkundig specialisten nemen taken over 
van artsen, zoals lichamelijk onderzoek en het voor schrijven van medicijnen. 
Ze kunnen een zelfstandige behandelrelatie aangaan met de patiënt. 

Verpleegkundig specialisten begeven zich op het snijvlak van ‘care’ (zorg) en 
‘cure’ (behandeling) met als primair doel zich in te zetten voor een geïnte-
greerde patiëntgerichte zorg. Zij vormen de toplaag van de verpleegkundige 
zorg. 

De masteropleiding ANP biedt verpleegkundigen de mogelijkheid kennis en 
kunde op te bouwen om zelfstandig te werken binnen één van de vijf bij wet 
aangegeven verpleegkundig specialismen: 
1. chronische zorg bij somatische aandoeningen 
2. intensieve zorg bij somatische aandoeningen 
3. acute zorg bij somatische aandoeningen 
4. preventieve zorg bij somatische aandoeningen 
5. geestelijke gezondheidszorg
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Voor wie?  
Bent u een hbo-opgeleide verpleegkundige met minimaal twee jaar relevante 
werkervaring, dan is de masteropleiding Advanced Nursing Practice een kans  
om uw carrière verder uit te bouwen. 

Studieprogramma  
U kiest voor aanvang van de opleiding het specialisme waarin u opgeleid wilt 
worden. U krijgt een brede medische basis aangeboden en in de praktijk  
specialiseert u zich in het gekozen specialisme. Onder begeleiding van uw 
leermeester en de opleiding werkt u aan een groeiend niveau van zelfstandigheid. 
U bouwt voortdurend aan kennis en expertise. Dit doet u tijdens de studiedagen 
op school, en op de werkplek aan de hand van een praktijkleerwerkplan. U legt 
een portfolio aan waarin u de bewijsstukken verzamelt van de door u verworven 
competenties. 

Binnen de masteropleiding Advanced Nursing Practice wordt gewerkt met  
de, van het medisch onderwijs afgeleide, CanMeds rollen die vertaald zijn  
naar drie leerlijnen: Klinische Vorming, Werkplekleren & Rolontwikkeling en  
Weten schappe lijke Vorming (zie afbeelding Professioneel Masterschap).

Schema Professioneel Masterschap

In de praktijk wordt u doorgaans begeleid door een verpleegkundig specialist en 
een medisch specialist en worden theorie en praktijk voortdurend geïntegreerd 
via praktijktaken, korte praktijkbeoordelingen en rolontwikkeling. 
De werkgever ontvangt via de hogeschool een tegemoetkoming in de kosten. 
Deze is verdeeld in een vergoeding voor de leermeesterkosten en een vergoe-
ding voor loonkosten van de MANP in opleiding. De exacte bedragen kunnen 
variëren per jaar en zijn terug te vinden op onze website: inholland.nl/manp
U volgt één dag in de twee weken onderwijs in het OZW-gebouw aan de  
De Boelelaan 1109 te Amsterdam (naast het VUmc). 

Beroepsbekwaamheid
Expertniveau

Beroepsontwikkeling Onderzoek/Vernieuwing

Leerlijn Rolontwikkeling 
& Werkplekleren

Leerlijn Wetenschappelijke vorming

Leerlijn Klinische vorming

PROFESSIONELE  
BEROEPSPRAKTIJK

ADVANCED PRACTICE



 Simone Breg (verpleegkundig specialist  

intensieve zorg)   

“Vóórdat ik met de masteropleiding Advanced Nursing Practice 
begon, werkte ik als endoscopieverpleegkundige en als verpleeg-
kundig consulent voor patiënten met een PEG-sonde (sonde-
voeding). Omdat je als verpleegkundig consulent niet de bevoegd-
heden hebt om bepaalde problemen zelf op te lossen, heb ik 
gekozen voor deze masteropleiding. Ik ben opgeleid als verpleeg-
kundig specialist intensieve zorg met het aandachtsgebied  
patiënten met een PEG-sonde. 

Op dit moment doe ik een consult voorafgaand aan de plaatsing 
van de PEG-sonde. Normaal gesproken was dit een taak van een 
arts-assistent. In dit consult geef ik informatie over de voor-
bereiding, de procedure, de risico’s en complicaties en verricht  
ik het lichamelijk onderzoek van de buik. Daarnaast informeer ik 
huisartsen en verpleeghuisartsen over de PEG-sonde. 

In het eerste jaar van de opleiding heb ik vooral kennis opgedaan 
over de fysiologie en pathologie, het klinisch redeneren op basis 
van het lichamelijk onderzoek, en het afnemen van een medische 
en verpleegkundige anamnese. In het tweede jaar heb ik door 
farmacotherapie meer kennis gekregen over de achtergrond en 
het gebruik van medicijnen. Dit heb ik nodig om een behandelplan 
op te stellen. Met behulp van deze vakinhoudelijke kennis ben ik 
als verpleegkundig specialist in staat om voor deze patiënten-
groep medische en complexe verpleegkundige zorg te verlenen.” 



 Cynthia Steur (werkzaam in het 

Waterlandziekenhuis, Purmerend)

“Al direct na het afronden van de hbo-V opleiding wist ik dat ik 
verder wilde studeren. Ik wilde een opleiding doen waarmee ik 
mijn medische kennis meer kon ontwikkelen en waarmee ik meer 
zelfstandig werkzaamheden zou mogen uitvoeren. De keuze voor 
de masteropleiding ANP was toen snel gemaakt. 

Door de chirurgen ben ik opgeleid tot colorectaal verpleegkundig 
specialist. Op de polikliniek begeleid ik patiënten die vanwege een 
maligniteit in het colon of rectum een operatie moeten ondergaan. 
Als casemanager ben ik voor de patiënten de contactpersoon die 
ze kunnen bellen voor vragen, iemand die afspraken regelt en een 
luisterend oor is in moeilijke tijden. Ook op de klinische afdeling 
chirurgie voer ik een aantal taken uit onder supervisie van de 
arts. Het gaat daarbij om het lopen van de artsenvisite, het 
uitwerken van het medisch dossier, controleren van labwaarden, 
onderzoeken van aanvragen, en schrijven van ontslagbrieven. 

In de opleiding heb ik mijzelf enorm ontwikkeld op het gebied van 
medische kennis, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, en  
het beoordelen en toepassen van wetenschappelijke kennis.  
De functie van verpleegkundig specialist, waarin ik een aantal 
taken van de arts overneem en die ik combineer met mijn ver-
pleegkundige expertise voor een specifieke patiëntencategorie,  
is mij op het lijf geschreven.”



Start opleiding
September

Instroomeisen
 –  Afgeronde hbo-V opleiding 
 –  Minimaal twee jaar relevante werkervaring  
in de zorg 
 –  Geldige BIG-registratie 
 –  ANP-opleidingsplaats voor minimaal 32 uur  
per week 
 –  Beschikking over een leermeester (verpleeg-
kundig specialist, medisch specialist of arts) 

Lesdagen
Tweewekelijks op maandag of woensdag

Kosten
De studiekosten zijn aan verandering onderhevig.  
Zie voor de actuele kosten per collegejaar onze  
website: inholland.nl/manp 

Studieduur
Twee jaar duaal

Getuigschrift
Titel: Master of Advanced Nursing Practice (MSc.)

Kwaliteit
Geaccrediteerde Master

Locatie
OZW-gebouw, De Boelelaan 1109
1081 HV  Amsterdam

Contact en aanmelding
Masteropleiding Advanced Nursing Practice  
088-4665190 (Hans Springer) 
E-mail: masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl 
of bezoek de website inholland.nl/manp 

Geïnteresseerden die al een masteropleiding in de 
gezondheidszorg hebben afgerond, verzoeken wij vóór 
aanmelding contact op te nemen met de opleiding.
        


