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Er was eens….
1820-1910
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Amerika: CRC / research nurse: 

zelfstandig beroep

Overgewaaid naar Nederland

1960

1990



1997
Meer aandacht voor professie. 

Start van de opleiding!

Introductie GCP richtlijn



Professional

Unorganised



Wild groei
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I can do 
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“Ik kwam niemand tegen 

die er hetzelfde uitzag. 

Niemand die eens Prrr... 

ta lie loe zei, geen enkele 

vogel die net als ik niet 

kon vliegen.………”



Right people

Right 

Education



(Research) Verpleegkundige / Dokterassistent(e) /  27-

36uur

Functie-eisen Researchverpleegkundige 

respiratoir Groningen

•ben je een BIG-geregistreerd hbo 

verpleegkundige;

•heb je interesse in het begeleiden van 

deelnemers aan 

geneesmiddelenonderzoek 

•is ervaring met klinisch wetenschappelijk 

onderzoek, GCP en venapunctie een 

pre;

•staat nauwkeurig werken, teamgeest en 

adequaat communiceren met collega’s en 

deelnemers bij jou hoog in het vaandel;

•ben je flexibel in de werktijden.

opleiding en ervaring

Je bent (kinder)verpleegkundige, of hebt een 

andere relevante opleiding, bij voorkeur met 

ervaring binnen de (kinder)oncologie. Je hebt de 

BROK cursus gedaan of bent bereid deze te 

volgen. Kennis en ervaring als 

researchprofessional is een pré. Je beheerst de 

Engelse taal goed.

•MRA: medical research associate: en 

voltooide opleiding tot Doktersassistente 

of een MBO-V/HBO-V diploma

•Goede communicatieve eigenschappen

•Een goede beheersing van de Engelse taal

•Stressbestendig en flexibel (mogelijke 

openingstijden tot 20.00 uur en op 

zaterdagen)

het verpleegkundig beroepsprofiel……….. 

Je hebt affiniteit met klinisch onderzoek, liefst met 

ervaring. Ervaring in Good Clinical Practice zien we als 

een pré (indien van toepassing uw bereidheid tot het 

volgen van deze GCP scholing
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“Nurses from India were the only
group to claim acting as co-

investigator as part of their role”



Wat is er nodig om “het” een professie te noemen?

3 belangrijke pilaren

Vereniging V&VN RP Geaccrediteerde opleiding Beroepsprofiel



1. Beroepsvereniging 

Sinds 2009



“Het bevorderen en garanderen van de kwaliteit 

en de deskundigheid van het beroep”

V&VN RP Symposium
3 november 2017

Aanmelden kan tot 
26 oktober 

Missie:



2. Opleiding 



Opleiding

COMPETENTIE 
GERICHT ONDERWIJS 
(7)

(POST) HBO

REFLECTEREND  
HANDELEN

ONDERZOEK VAN
A TOT Z



“Het hoog houden van de kwaliteit tijdens een 
klinisch wetenschappelijk onderzoek is jouw 

hoofddoel als professional. Hoe je dit doet, leer 
je tijdens de post HBO-opleiding Research 

Verpleegkunde/ Clinical Research Coördinator”

Breederode Hogeschool



3. Beroepsprofiel

Expertise 

gebied

CanMEDS rollen

gepubliceerde november 2016



Rol zorgverlener



Organisator



Kwaliteitsbevorderaar



HEDEN
Verleden



Salaris niet marktconform
Bijna elke afdeling / 

specialisme heeft “het”

3 pilaren van het vak 
aanwezig: 

maar GEEN erkenning

Vaak niet geschoold, 
dus niet gekwalificeerd



GCP zegt o.a.: personen dienen gekwalificeerd 

te zijn. Echter er worden geen eisen gesteld aan 

opleiding.  We komen weg met GCP certificaatje

Wat zegt de wetgeving?



Moedeloos!!



Waar gaan we naar toe?Bewustwording



Correcte en 
veilige 
begeleiding 
proefpersonen

Geld in het 
laatje

€
Positieve 
uitstraling naar 
buiten 
(concurrentie / 
marktwerking)

Geen angst 
inspecties

Hoge kwaliteit 
van onderzoek

Toename 
onderzoek



Waar gaan we naar toe?Bewustwording



Wees trots op 
geschoold
personeel

Betrouwbare, 
volledige data

Meer onderzoek 
mogelijk

€

Investeer in 
gekwalificeerd 
personeel 

Hoge inclusie 
aantallen

Versnelde 
goedkeuring



Waar gaan we naar toe?Erkenning



Wat hebben we nodig?











“It's quite easy to start 
Trials riding.  You just

need a bike and you're
set.”

by Sete Gibernau



“It's quite easy to start 
Trials riding.  You just

need a research nurse and
you're set.”

by Cecilia Huisman
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