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verpleegkunde

Een Leer- en Innovatie Netwerk, afgekort een LIN, is een krachtige
leeromgeving, waar medewerkers en studenten in de zorg samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. In 2017 hebben Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc, een LIN
gestart op de verpleegeenheid interne geneeskunde. In de jaren
daarna zijn er nog LINs gekomen op de verpleegeenheden traumatologie, oncologie, cardiologie en urologie. In het eerste Actueel
van dit nummer van Verpleegkunde gaan de auteurs, Karina
Meijers-Verhoeven, Dyanne Visser-Kelderman en ondergetekende, in op de achtergrond van het LIN en worden enkele projecten beschreven. Deze projecten hebben betrekking op het verwijderen van een katheter, valpreventie-interventies, zwachtelen en
slaapkwaliteit.
Het tweede Actueel is geschreven door Willy Brink, Ingrid Staal,
Margot Kobussen, Jacqueline de Vries en Eveliene Dera. Dit
Actueel besteedt aandacht aan de identiteit en positie van de
jeugdverpleegkundige. Het vak van de Nederlandse jeugdverpleegkundige ontstond aan het begin van de 20e eeuw. Vele jaren
later, in 2019, verscheen het boek ‘Gezond Groot Groeien: bevlogen verhalen van jeugdverpleegkundigen toen, nu en straks’. In
dit boek staan interviews met jeugdverpleegkundigen beschreven.
Het Actueel van Brink et al. geeft inzicht in hoe jeugdverpleegkundigen kijken naar hun rol en positie en wat het hen vraagt om zo
goed mogelijk invulling te geven aan deze rol.
Door zowel de vergrijzing als de toenemende complexiteit van
zorgvragen kampen veel Nederlandse ziekenhuizen al jaren met
tekorten aan IC-verpleegkundigen, een situatie die door de coronacrisis verergerde. Door de aanhoudende omvang van de COVIDzorg is de bottleneck voor het leveren van adequate patiëntenzorg niet zelden het personeelstekort dat ontstaat doordat enerzijds te weinig nieuwe studenten instromen in de opleiding tot ICverpleegkundige en anderzijds doordat personeel oververmoeid
uitvalt, vroegtijdig uittreedt, of een baan vindt in zorginstellingen buiten het ziekenhuis. Inge Peeters, Michel van Zandvoort en
Walther van Mook, stellen zich in het derde Actueel de vraag of de
verpleegkundige die de Basis Acute Zorg (BAZ)-opleiding heeft
gevolgd een oplossing is voor het tekort aan IC-verpleegkundigen.
Arike Kuik, Anna van Kekem-Prins en Bart Cusveller vestigen de
aandacht op zingeving in de patiëntenzorg. Uit eerder onderzoek
blijkt dat het aanstellen van verpleegkundige aandachtsvelders zingeving er toe kan leiden dat de aandacht voor zingeving door verpleegkundigen verbetert.
Kuik et al. voerden een kwalitatief onderzoek uit naar belemmerende en bevorderende factoren die zij in hun rol ervaren in het

algemeen ziekenhuis. Zij interviewden acht verpleegkundige aandachtsvelders zingeving en identificeerden op basis van deze interviews vier factoren: professioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en coaching, en teamfunctioneren. De grootste belemmerende factor was het gebrek aan zelfvertrouwen. De auteurs
bevelen aan het zelfvertrouwen te versterken door meer intercollegiale bijeenkomsten met educatieve sessies te houden gericht
op het optimaliseren van kennis, implementatievaardigheden en
positionering.
Het toegenomen aantal thuiswonende cliënten met complexe aandoeningen en het toegenomen gebruik van invasieve medische
hulpmiddelen in de thuissituatie maakt dat deze cliënten een hoog
risico lopen op infecties. Daarom vormt infectiepreventie een bijzondere uitdaging voor de wijkverpleging. Benjamin Wendt, Getty
Huisman-de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast en
Anita Huis verrichtten een studie met als doel om de toepassing
van infectiepreventiemaatregelen en gerelateerde gedragsfactoren bij zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken en om
belemmerende en bevorderende factoren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging te identificeren. In totaal observeerden zij 87 unieke zorgsituaties, voerden zij drie focusgroepdiscussies en interviewden zij elf cliënten. Uit hun studie blijkt dat
de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging suboptimaal is. De werkomgeving en factoren op het niveau
van de zorgverlener en het team, cliëntfactoren en factoren op het
niveau van de organisaties zijn hierop van invloed.
Dit nummer van Verpleegkunde sluit af met het onderzoeksartikel ‘Verpleegkundig leiderschap in de ziekenhuispraktijk’, geschreven door Margreet van der Cingel, Richtsje Andela en Hans Barf.
Zij beoogden met hun studie de beleving van ziekenhuisverpleegkundigen over de betekenis en toepassing van leiderschapscompetenties in verpleegkundig handelen in kaart te brengen. Van der
Cingel et al. hanteerden een mixed methods design met kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden; er werden 75
diepte-interviews, 24 focusgroepen en 430 zelfbeoordelingen afgenomen. Hun studie laat zien hoe verpleegkundigen verpleegkundig leiderschap associëren met het verlenen van goede zorg en het
vooropstellen van patiënten. De auteurs concluderen dat leiderschapscompetenties voor ziekenhuisverpleegkundigen bestaan uit
de inzet van moed, pro-activiteit en autonomie vanuit deskundigheid ten gunste van goede zorg.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier met dit nieuwe
nummer van Verpleegkunde!
Robbert Gobbens
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Van de redactie

Een Leer- en Innovatie Netwerk (LIN) in
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Karina Meijers-Verhoeven, Dyanne-Visser-Kelderman, Robbert Gobbens

Inleiding

Hogeschool Inholland
Zorgprofessionals en studenten verpleegkunde aan de Hogeschool
Inholland verbeteren de kwaliteit van de gezondheidszorg, door
samen te werken in een Leer- en Innovatie Netwerk, of kortweg een
LIN (Gobbens, 2017).
Het concept van het LIN is geïnspireerd op het idee van een zorginnovatiecentrum (ZIC), gecreëerd en geïnitieerd door Fontys Hogescholen (1). Het is een krachtige leeromgeving, waar medewerkers en studenten in de zorg samenwerken aan een gemeenschappelijk doel (2). Leren op het werk draagt bij aan de overdracht van
de geleerde theorie naar dagelijkse werksituaties (3). Een LIN komt
dan ook het beste tot zijn recht als deze vertaald wordt naar de specifieke werkveldsetting.
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Amsterdam UMC, locatie VUmc (verder aangeduid als VUmc)
en Hogeschool Inholland hebben in 2017, met de intentie om de
samenwerking te versterken, een LIN opgezet op de verpleegeenheid interne geneeskunde. In 2019 en 2021 is er respectievelijk ook
een LIN gestart op de verpleegeenheden traumatologie, oncologie, cardiologie en urologie. De doelstelling die Inholland en VUmc
hebben geformuleerd is: het bewerkstelligen van een interactieve
kennisuitwisseling, waarbij collectief leren en actieve participatie
van studenten en medewerkers centraal staan. Het LIN staat onder
leiding van een Lecturer Practitioner (LP) (docent van Inholland),
seniorverpleegkundige en een praktijkopleider van VUmc. Gezamenlijk treden zij op als mediator tussen onderwijs, praktijk en
management zodat er voor de vormgeving en de uitvoering van het
LIN tijd en ruimte worden gecreëerd. De LP van Inholland is master-opgeleid en heeft ruime kennis en ervaring op meerdere verpleegkundige domeinen. Het LIN is geconcretiseerd in samenwerking met de afdeling en het management van het VUmc, waarbij
er goed is gekeken naar de mogelijkheden van de specifieke afdeling. Dit artikel gaat nader in op de achtergrond van het LIN en
beschrijft enkele projecten die zijn uitgevoerd.

Achtergrond van het LIN

Lectoraat Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen
Het LIN is een initiatief van het lectoraat “Gezondheid en Welzijn
van Kwetsbare Ouderen” van Hogeschool Inholland (4). In een
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LIN wordt een brug geslagen tussen theorie, praktijk en onderzoek
(5). Onderwijs, patiëntenzorg en wetenschap komen hierin samen.
Het eerste LIN is in 2015 in de wijkverpleging gestart met als doel
om meer studenten te interesseren voor de zorg in de wijk. De LP
stuurt onder andere binnen het LIN praktijkgericht onderzoek aan
(4). Daarnaast speelt de LP ook een belangrijke rol in het implementatieproces van nieuwe kennis.

Handen aan bed vs. ontwikkeling van het beroepsprofiel
van de bachelor verpleegkundige

Op de LIN-afdelingen, is het aantal HBO-V studenten fors verhoogd. Omdat de studenten boventallig zijn, wordt ruimte en tijd
gecreëerd voor het optimaliseren van het leerproces van de gediplomeerde verpleegkundigen zonder dat dit ten koste gaat van de
te leveren zorg (‘handen aan bed’). Op deze manier werken praktijk
en onderwijs nauw samen aan de integratie van het opleidingsprofiel bachelor-verpleegkundige, dat sinds 2020 van kracht is (6). Studenten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, die actief
betrokken zijn bij het LIN, zijn behalve aandachtsvelders op de
afdeling, ook vaak de initiatiefnemers en kartrekkers binnen implementatie-processen. Op deze manier worden verpleegkundigen
in staat gesteld zich door te ontwikkelen in de verschillende CanMED’s rollen uit het profiel (6).

Collectief leren

Het onderwijs en de praktijk verschillen in het gangbaar en zichtbaar aanwenden en toepassen van kennis (7). Snoeren concludeert dat het vaak lijkt alsof de zorg en het onderwijs elkaar niet
begrijpen. Hij baseert de constructie van een leeromgeving, vormgegeven door onderwijs en praktijk, op de theorie van Eraut (8):
“Leren krijgt vooral vorm door het ontmoeten met en het leren
van anderen en door uitdagingen die het werk zelf biedt” (Frost
& Snoeren, 2010, p. 7) (1). Binnen het LIN leren studenten van de
praktijkervaring van gediplomeerde verpleegkundigen, waarmee zij
handvatten krijgen om kennis praktisch toe te passen. Anderzijds
kunnen studenten bijdragen aan het aanpassen van lang bestaande
werkwijzen, op basis van recent verworven kennis. Er wordt een
brug geslagen tussen handelen volgens recente inzichten, vastgelegd in de wetenschappelijke literatuur, en ervaringen uit de praktijk. Ook is het belangrijk om hierin de wensen van de patiënt mee
te wegen. Hiermee wordt het verpleegkundig handelen op basis van
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Actueel

LIN: een coproductie van Inholland en VUmc

Deelnemers
Elke twintig weken start er op vijf afdelingen van het VUmc (traumatologie, oncologie, interne geneeskunde, urologie en cardiologie) een nieuwe groep studenten verpleegkunde. Per afdeling worden er gemiddeld zes tot acht studenten verpleegkunde
geplaatst, waarbij er een mix is van jongere- en ouderejaars. In elk
LIN participeren minimaal twee afdelingsverpleegkundigen. Dat
kunnen zowel beginnende als ervaren verpleegkundigen zijn. Er
is een open communicatie tussen de begeleiders op de afdeling, de
praktijkopleider en de LP van de hogeschool. De lijnen zijn kort
doordat de LP wekelijks aanwezig is op de afdeling. Er kan dan
makkelijker met elkaar worden geschakeld bijvoorbeeld rond de
voortgang van het leerproces van de studenten. Ook studenten van
andere hogescholen en het MBO sluiten aan bij het LIN. Studenten
van het MBO zijn vaak erg praktisch aangelegd en vanuit dit perspectief leveren zij een actieve bijdrage aan het signaleren van kennisbehoeftes op de afdeling. Door deelname aan het LIN vergaren
MBO-studenten extra kennis over EBP.

Geïntegreerd HBO-V onderwijs binnen het LIN-HIH/
VUmc

De LP is verantwoordelijk voor het verzorgen van de theorielessen,
die ondersteunend zijn aan de stage van de student en de rol die de
student vervult binnen het LIN. Deze lessen worden door de LP
geïntegreerd in drie hoofdthema’s: klinisch redeneren (intercollegiale toetsing), onderzoekend vermogen (initiëren en deelnemen aan
wetenschappelijk onderzoek) en intervisie & moreel beraad (reflecteren en ethisch dillema’s). De drie thema’s dekken de zeven CanMED’s rollen (6). In de lessen wordt gebruik gemaakt van casuïstiek vanuit de praktijk, zowel patiënt- als werk-gerelateerd. Op deze
manier houdt de LP als het ware ook de ogen gericht op de afdeling en kan tijdig worden gesignaleerd aan welke specifieke kennis
en vaardigheden er behoefte bestaat en op welke wijze het onderwijs hierop kan inspringen. Studenten en gediplomeerde verpleegkundigen zijn hier enthousiast over omdat er steeds een koppeling wordt gemaakt tussen theorie en praktijk. Samen worden relevante praktijkproblemen bediscussieerd en afspraken gemaakt hoe
deze problemen op te pakken. Hierdoor ontstaat groepscohesie en
wordt het wederkerig collectief leerproces geactiveerd (‘binden en
boeien’). Ook verzorgt de LP voor gediplomeerde verpleegkundigen, in samenwerking met de praktijkopleiders, regelmatig workshops in onderzoeksvaardigheden. Het trainen in deze vaardigheden draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de CanMED’s rol:
‘reflectieve EBP Professional’.

Kwaliteitsverbetering

In het LIN staat interactieve kennisuitwisseling centraal. Dit moet
uiteindelijk leiden tot een kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg. Het is essentieel dat zowel studenten als gediplomeerde verpleegkundigen actief zijn in het LIN. Dit wordt gerealiseerd door
koppels te vormen tussen studenten en verpleegkundigen. De studenten krijgen de verantwoordelijkheid de verpleegkundigen regel-

matig te informeren over projecten die binnen het LIN worden
uitgevoerd. Ook worden tijdens koffietijd of een gezamenlijke
scholingsbijeenkomst korte presentaties over lopende projecten
gegeven. Onderwerpen voor kwaliteitsverbetering worden gesignaleerd door verpleegkundigen of andere disciplines op de afdeling
(bottom-up) en vervolgens aan de deelnemers van het LIN voorgelegd. Dat wil zeggen dat de onderwerpen van het LIN altijd gestoeld
zijn op de behoeften van de praktijk om zo een breed draagvlak
te stimuleren. Hiermee wordt gestreefd naar een gedeelde verantwoordelijkheid in het realiseren en waarborgen van de voorgestelde kwaliteitsverbetering. De focus van de LIN-projecten ligt
vaak op de drie pijlers van EBP maar ook is er ruimte voor het uitwerken van andere kwaliteitsvoorstellen. Zo heeft een LIN-groep
een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van de nieuwe
privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook worden er andere zorgdisciplines betrokken. Bijvoorbeeld bij een praktijkonderzoek naar de vochtbalans werd een
voedingsassistente betrokken en bij het slaaponderzoek een internist en een arts-assistent promovendus (10). Als een kwaliteitsvoorstel de twintig weken overstijgt (aanwezigheid van een bepaalde
studentengroep), kan het onderwerp worden voortgezet door de
nieuwe groep studenten. Aangezien de gediplomeerde verpleegkundigen ‘aanblijven’, wordt de voortgang door deze ‘dakpannenconstructie’ gewaarborgd. Hiermee wordt ook het risico verkleind
om terug te vallen in oude routines (11). In de volgende paragraaf
worden vier projecten beschreven die in het LIN zijn uitgevoerd.

Projecten

Het verwijderen van een katheter.
Verpleegkundigen signaleerden de klinische onzekerheid of het
nodig is om een blaaskatheter midden in de nacht te verwijderen
(direct na opdracht van de arts), of dat er ook gewacht kan worden
op een moment dat praktischer is voor verpleegkundigen. Uit literatuuronderzoek bleek dat er in de timing van het verwijderen van
de katheter een goed evenwicht gezocht moet worden tussen het
vermijden van een verhoogd infectierisico versus het omzeilen van
mictiedisfunctie. Hierbij moet rekening gehouden worden met
patiëntspecifieke factoren (12; 13). De patiënten gaven aan dat zij
hiervoor liever niet in de nacht worden wakker gemaakt. Zij geven
de voorkeur aan het verwijderen van een katheter in de vroege
ochtend. Ook de verpleegkundigen wilden liever niet dat de patiënt
hiervoor wakker wordt gemaakt omdat dit een trigger kan zijn voor
een delier. Ook gaven de verpleegkundigen aan dat uit praktische
overwegingen de ochtend het meest geschikt is omdat er dan meer
artsen beschikbaar zijn. Uiteindelijk is ervoor gekozen om blaaskatheters om 06:00 in de ochtend te verwijderen. De EBP-driehoek
bestaat tenslotte niet alleen uit de pijler wetenschappelijke literatuur maar ook uit de kennis en ervaring van de professional en de
wensen, waarden en voorkeuren van de patiënt (9).
Valpreventie-interventies
Vanuit de verpleegkundigen kwam het signaal dat er behoefte is
aan aanvullende valpreventie-interventies. Er werd geopperd om
gebruik te gaan maken van een bedsensor. Hiervoor werd contact
gelegd met de afdeling ouderengeneeskunde van het VUmc. Uit dit
contact bleek dat er binnen het VUmc al een valpreventie-onderzoek loopt waarbij een bepaald type bedsensor wordt ingezet. De
wens hierbij is om een tweede controlegroep te initiëren waarbij
een ander type bedsensor wordt getest. De betrokken onderzoekers
hebben daarom de deelnemers van het LIN uitgenodigd om een rol
te spelen in het verzamelen van data van het tweede type bedsensor.
Mocht uiteindelijk worden besloten tot de invoering van een één
van deze twee typen bedsensoren op de bewuste afdeling, dan kan
een volgende LIN-groep zich richten op de implementatie ervan.
Zwachtelen
Het LIN op de afdeling interne geneeskunde deed onderzoek naar
de verpleegkundige handeling zwachtelen. Meer dan de helft van
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evidence based practice (EBP) en best practice (BP) gewaarborgd
(9). Binnen het VUmc zijn EBP-werkgroepen actief waar gediplomeerde verpleegkundigen gefaciliteerd worden om deel te nemen
aan (verpleegkundig) onderzoek. In het LIN worden projecten uitgevoerd. Deelname aan een LIN-project kan een mooi opstapje zijn
om te participeren in de EBP-werkgroep.
Projecten die vanuit het LIN zijn geïnitieerd kunnen in de EBPwerkgroep verder worden uitgebouwd en andersom kan de EBPwerkgroep ondersteuning vragen aan het LIN. Bijvoorbeeld door
het LIN in te zetten bij het verzamelen van data. Ook wordt het
LIN betrokken in lopende studies die geïnitieerd worden door het
VUmc. De LP speelt hierin een centrale rol door verbindingen te
leggen tussen de verschillende kennisbronnen en deze gelijkwaardig te waarderen, te gebruiken en uiteindelijk te integreren (7).

Slaaponderzoek
Patiënten geven regelmatig bij verpleegkundigen aan dat zij een
slechte slaapkwaliteit ervaren (16; 10). Het LIN heeft daarom de
volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Welke factoren belemmeren de nachtrust van patiënten op de afdeling interne geneeskunde
van het VUmc’? Via literatuuronderzoek werd een artikel gevonden, geschreven door onderzoekers van het VUmc (17). Vervolgens
hebben deelnemers aan het LIN overleg gehad met deze onderzoekers. Dit leidde ertoe dat de onderzoekers een deelonderzoek
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hebben geïnitieerd waarvoor de studenten de data hebben verzameld. Het deelonderzoek richt zich op de discrepantie tussen de
beleving van de kwaliteit van het slaappatroon van de patiënt zelf
versus de observatie en rapportage door de verpleegkundige. De
namen van de betrokken LIN-studenten zijn ook opgenomen in de
dankbetuigingen van de beoogde publicatie in een medisch vaktijdschrift (10). In de evaluatie van het LIN gaf een student aan: ‘Het
participeren binnen dit onderzoek heeft ons inzicht gegeven hoe je
een goede vragenlijst opstelt, hoe je iemand correct moet ondervragen en hoe belangrijk het is om goed te communiceren met elkaar,
de afdeling en de onderzoekers. Ook hebben we gemerkt hoe lastig
het kan zijn om een vragenlijst in te vullen wanneer er verschillende factoren zijn die de dataverzameling kunnen belemmeren
zoals werkdruk.’

Aanbevelingen

Het LIN krijgt steeds meer gestalte binnen het VUmc. Er is een
breed draagvlak tussen onderwijsinstelling en praktijkinstelling,
zowel op managementniveau als op uitvoerend niveau. Gepassioneerde initiatiefnemers en kartrekkers, die gezamenlijk over de
nodige kennis en ervaring beschikken, zijn hierin belangrijke succesfactoren. Om dit concept succesvol te kunnen continueren dient
tenminste één EBP- expert binnen het afdelingsteam beschikbaar te
zijn om studenten en teamleden te ondersteunen bij het uitvoeren
van onderzoek waaronder het verrichten van een literatuurstudie.
Ook zijn er korte lijnen nodig tussen onderwijs- en zorginstelling.
In dit kader is het van belang dat een bij voorkeur allround masteropgeleide verpleegkunde docent een vastgesteld aantal uren aanwezig is op de afdeling. Om de LIN-activiteiten nog meer te laten
aansluiten op de authentieke ontwikkelbehoeften van de afdeling,
dient het interprofessioneel leren en werken te worden aangemoedigd door ook andere zorgdisciplines (i.o.) en onderzoekers (i.o.)
te enthousiasmeren tot deelname aan het LIN. Een EBP-werkgroep
bestaande uit vaste teamleden kan bijdragen aan de borging van de
uitkomsten van de LIN-projecten.
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de verpleegkundigen en studenten bleek behoefte te hebben aan
een zwachtelprotocol, om zo tot een eenduidige en veilige werkwijze te komen, waardoor de kans op complicaties wordt verminderd. Bij het raadplegen van de richtlijn veneuze-pathologie bleek
dat er zorgvuldigheid geboden is bij zwachtelen omdat 30% van het
totale aantal patiënten last heeft van arteriële insufficiëntie (14).
Volgens de richtlijn moet daarom altijd een enkel-arm-index (EAI)
gemeten worden, met behulp van drukmeters. Bovendien blijkt
dat zwachtelen vaak niet effectief is omdat er na één dag een drukverlies optreedt van 50% en de zwachtels afzakken (14). De theorie
over de EAI is de verpleegkundigen van de afdeling bekend maar
zij ervaren zich niet bekwaam in het uitvoeren van deze handeling.
Dit omdat deze vaardigheid niet opgenomen is binnen het vaardigheidsonderwijs van de opleiding verpleegkunde en ook niet
wordt aangeboden in de bijscholingen georganiseerd door de zorg
instellingen. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat
scholing in zwachtelen moet worden verzorgd door een expert,
die deze handeling regelmatig in de praktijk uitvoert (15). Het is
dan ook niet aanbevolen dat zwachtelen als standaard onderdeel
wordt opgenomen in het vaardigheidsonderwijs van de opleiding
tot verpleegkundige. Dit omdat niet elke onderwijsinstelling aan
deze voorwaarden kan voldoen. De resultaten van het onderzoek
hebben ertoe geleid dat het skills-lab van het VUmc nu een praktische scholing verzorgt waarin de EAI als onderdeel is opgenomen.
Ook is er op basis van dit onderzoek een protocol zwachtelen opgesteld.
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De BAZ-verpleegkundige: oplossing voor het
tekort aan IC-verpleegkundigen?
Inge GP Peeters, Michel JJM van Zandvoort, Walther NKA van Mook

Inleiding

Door vergrijzing en de toenemende complexiteit van zorgvragen
kampen Nederlandse ziekenhuizen al jaren met tekorten aan verpleegkundigen, een situatie die door de coronacrisis verergerde.
Met name de acute zorg kwam, en komt, tijdens de coronapandemie zwaar onder druk te staan. Door de aanhoudende omvang van
de COVID-zorg is de bottleneck voor het leveren van adequate
patiëntenzorg niet zelden het personeelstekort dat ontstaat doordat
enerzijds te weinig nieuwe studenten instromen in de opleiding tot
IC-verpleegkundige en anderzijds doordat personeel oververmoeid
uitvalt, vroegtijdig uittreedt, of een baan vindt in zorginstellingen
buiten het ziekenhuis.
Het Capaciteitsorgaan dat de personeelsbehoefte in de zorg berekent, aan de hand van de ramingen van het zogenaamde Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO), geeft nu ook aan dat er flink wat opleidingsplekken bij moeten. De focus ligt hierbij op de IC-verpleegkundigen. De constatering dat er IC- verpleegkundigen bij moeten
is eenvoudig, het realiseren ervan blijkt landelijk ingewikkeld. Het
Maastricht UMC+ heeft hiervoor samen met de Maastricht UMC+
Academie, de zogenaamde Basis Acute Zorg-opleiding (BAZ) ontwikkeld.

De Maastricht UMC+ Academie is de theorie-aanbieder van verpleegkundig vervolgonderwijs voor ziekenhuizen in Zuidoost
Nederland, en heeft samen met haar regionale partners de BAZopleiding vormgegeven én geïmplementeerd. Samen met praktijkcoördinatoren zijn hiertoe keuzes gemaakt in beoordelingsmethodiek en het uiteindelijk toevertrouwen van taken (i.e. ‘entrusting’)
aan de student in opleiding, zoals in de medische vervolgopleidingen al lang gebruikelijk is. Deze voor het verpleegkundig onderwijs
vernieuwende, generieke visie op onderwijs werd dus voor het eerst
specifiek in de BAZ-opleiding geïmplementeerd.
De BAZ-opleiding blijkt inmiddels een succesvolle manier om in
ieder geval snel te kunnen voorzien in personeelstekorten op de IC.
In 2021 leidde de Maastricht UMC+ Academie in totaal 59 BAZstudenten op. Waar studenten zich eerder twee jaar lang specialiseerden tot IC-verpleegkundige doorlopen ze nu in zes maanden
tijd een BAZ-opleiding. Op die manier wordt gebruik gemaakt van
reeds beschikbare kennis en kunde, daar alle instromers allemaal een
vierjarige opleiding HBO of MBO achter de rug hebben. Versneld
opleiden betekent in het BAZ-traject opleiden opdat men nadien
breed inzetbaar is en overal in het ziekenhuis gespecialiseerde taken
(binnen het acute cluster) kan uitvoeren. Niet het aantal uren theorie
bepalen de opleidingsduur, maar de tijd nodig in de praktijk om volVerpleegkunde nr. 3
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16.

In 2020 is de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen samen met zorginstellingen en CZO Flex Level gestart met het vernieuwen van erkende verpleegkundige vervolgopleidingen door het College Zorg Opleidingen (CZO). Deze opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Opleidingen en leerroutes worden gebaseerd op EPA’s en zijn daarmee flexibel en
vernieuwend (zie: www.czoflexlevel.nl). Door deze flexibiliteit kunnen verpleegkundigen in een verpleegkundige vervolgopleiding
hun leerroute versnellen (of soms juist vertragen) en gemakkelijker in- en doorstromen. Deze vernieuwde visie op onderwijs werd
voor het eerst middels de BAZ-opleiding geïmplementeerd, conform de CZO Flex Level-criteria en de daarin beschreven EPA-systematiek.
Bij EPA gericht opleiden gaat het om het toevertrouwen van professionele activiteiten, dat wil zeggen om de vraag of een verpleegkundige in opleiding een EPA, een professionele activiteit, kan worden toevertrouwd uitgaande van de competenties die hij of zij
daarvoor heeft aangewend
De Maastricht UMC+ Academie leidt te allen tijde samen op met de praktijk. De werkplek is de belangrijkste leerplek; daar moet
de transfer van theorie naar praktijk plaatsvinden. In overleg met deze praktijk realiseren we ten gunste van een optimale transfer
consensus over wat we van studenten verwachten, in het bijzonder wanneer we studenten in gezamenlijkheid bekwaam verklaren,
i.e. een EPA toevertrouwen. Uitgaande van de principes van programmatisch toetsen (zoals ontwikkeld door Van der Vleuten et al.,
2012) stemmen we af welke rol de theorieaanbieder en welke rol de praktijk heeft tijdens het leerproces (low stakes beoordelingen,
veelal formatieve feedback momenten) en op het moment van bekwaam verklaren (high stakes beoordelingen, vaak summatieve
beslismomenten).
doende exposure te hebben in een contextrijke omgeving om zo het
gewenste zelfstandigheidsniveau te behalen voor diverse taken. Die
exposure kan overigens mede gestimuleerd worden middels simulatieomgevingen en het inrichten van leerkamers.
De keerzijde van dit succes berust echter in het feit dat het groot
aantal (relatief onervaren) studenten op de werkplek tijdens de
opleiding een zware wissel trekt op het vaste IC-personeel. Reeds
overwerkte collega’s zien zich geconfronteerd met een instroom van
grote aantallen aspirant-collega’s. Voorts lopen met deze schaalvergroting de kosten op. Daar waar de ziekenhuizen tijdens de coronapandemie geld van het Rijk ontvingen om extra op te leiden, vreest
men dat als deze subsidiëring in de toekomst mogelijk wegvalt, wellicht andere afwegingen gemaakt moeten worden.

BAZ & Onderwijsvernieuwingen

Inspelen op de toekomst en anticiperen op heersende zorgvragen
en nijpend arbeidstekort, gaan in de BAZ-opleiding hand in hand
met onderwijsvernieuwingen, zoals ‘CZO Flex Level’ geïnitieerd
door het College Zorg Opleidingen (CZO) en de daarin beschreven
EPA-systematiek (i.e. Entrusted Professional Activities) (zie Box
I) waardoor de opleidingsduur verkort wordt door meer op maat
op te leiden, waarbij naast het individueel belang nadrukkelijk ook
het collectief belang voorop staat. Middels ‘CZO Flex Level’ is niet
alleen het opleiden meer gepersonaliseerd, maar het ‘leren en presteren’ sluit zo ook beter aan bij de veranderende bedrijfsvoering en
randvoorwaarden om zorgpersoneel te blijven binden én boeien en
daarmee uitstroom te reduceren. De onderwijsvernieuwing ‘CZO
Flex Level’ biedt tevens de kans om met functiedifferentiatie aan
de slag te gaan, om van hieruit meer met loopbaanpaden te werken
vanaf algemene verpleegafdelingen, om zo via de BAZ op te leiden
richting een brede potentiële inzet als verpleegkundige binnen bijvoorbeeld de spoedeisende hulp, hartbewaking, medisch- of intensive care.

Succesfactoren

De belangrijkste succesfactor is dat de BAZ-ontwikkeling en implementatie, naast noodzaak tijdens COVID, ook een effort van velen
is! De belangrijkste betrokken stakeholders naast de Maastricht
UMC+ Academie zijn de Raad van Bestuur, de Centrale Opleidingscommissie (COC) voor verpleegkundig vervolgonderwijs,
intrinsiek gemotiveerde IC-verpleegkundigen, opleidingsgezinde
medische en verpleegkundige afdelingshoofden, praktijkcoördinatoren, de afdeling personeel en organisatie (P&O) en loopbaan-
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en opleidingscoaches. En als belangrijke tools hierbij de diverse
instrumenten om de doorstroom vanuit de algemene verpleegkundige populatie naar gespecialiseerd verpleegkundige functies te
managen (zoals loopbaantrajectbegeleiding, rekrutering via informatieverstrekking via daartoe ingerichte websites en het daarmee
faciliteren van centrale werving).

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is in het proces essentieel om top-down uitgesproken steun te hebben voor succesvolle implementatie en
borging. Voor de goede uitwerking van dit alles dient zij een strategisch opleidingscapaciteitsplan vast te stellen waarin aandacht
wordt besteed aan zowel opleidingskwantiteit als -kwaliteit. De
FZO-ramingen zijn bepalend voor de afspraken inzake kwantiteit.
Het Maastricht UMC+ voert daarnaast als beleid dat indien er extra
opgeleid dient te worden (door FZO-advies of door veranderingen
in de zorg) dat de afdeling de NZa-beschikbaarheidsbijdrage al bij
de start hiervan ontvangt en niet pas bij het diplomeren. De Raad
van Bestuur moet deze middelen voor opleiden dus oormerken
opdat iedere afdeling altijd de middelen heeft om een referentievolume op te leiden als minimale jaarlijkse basis, gebaseerd op historische aantallen. Aangezien de beschikbaarsheidsbijdrage niet alle
opleidingskosten dekt zal de RvB ook moeten besluiten tot het faciliteren van de overige benodigde financiering. Voorts faciliteert en
ondersteunt de Raad van Bestuur de interne COC voor zorgopleidingen en hun taakstelling om kwaliteit te bewaken.

Centrale opleidingscommissie

Het Maastricht UMC+ heeft als eerste UMC van Nederland een
centrale opleidingscommissie (COC) voor zorgopleidingen ten
behoeve van het bewaken van de kwaliteit van opleidingen binnen
het verpleegkundig vervolgonderwijs en paramedische opleidingen. Binnen de COC Zorgopleidingen van het MUMC+ geven
praktijkcoördinatoren van alle afdelingen samen vorm en inhoud
aan het te voeren beleid en vormen zij samen het adviesorgaan. Het
dagelijks bestuur heeft direct toegang tot de portefeuillehouder in
de Raad van Bestuur. En voorts initieert het COC-leerklimaatmetingen en voeren zij interne audits uit, ter voorbereiding op CZOaudits enerzijds en voor de interne kwaliteitsbewaking anderzijds.

Personeel & Organisatie (P&O)

Een andere en niet te onderschatten succesfactor bij het opzetten
van de BAZ-opleiding is de rol van een afdeling Personeel & Orga-
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Box I: CZO Flex Level en EPA’s (Entrusted Professional Activities)

Echter, de uitdaging in dit alles blijft om de populatie algemeen
verpleegkundigen - waaruit BAZ-studenten gerekruteerd worden
- op het gewenste niveau te houden en lokaal noch regionaal niet
uit te putten. Het zoeken van deze balans is mogelijk nog een
grotere opgave dan het extra opleiden voor IC-verpleegkundigen!
Inmiddels worden hiertoe instroom, doorstroom en uitstroom
strikt gemonitoord en wordt getracht meer initieel op te leiden en
bestaand personeel te behouden middels interventies onder de
noemer van duurzame inzetbaarheid. Interventies zoals coaching,
mindfulness trainingen, talentontwikkelingstrajecten en carrièrebegeleiding worden ingezet. Echter, er zijn nog stappen te zetten
om steeds beter te anticiperen op wensen en behoeften van verpleegkundigen (denk ten aanzien van werkpatronen, arbeidstijden,
loopbaanpaden, traineeships e.d.). Het uiteindelijk beoogd doel is
zowel jong, nieuw als ervaren personeel te boeien én te binden.

Ten slotte

Samenvattend blijkt de BAZ-opleiding een succesverhaal, met
overwegend tevreden studenten én nieuwe Maastricht UMC+-collega’s van deze uiteindelijk BAZ-gecertificeerde verpleegkundigen. De tekorten die bestonden in het cluster Acute Zorg worden
daarmee iets kleiner, waarmee het hopelijk ook in de toekomst iets
minder vechten tegen de bierkaai zal blijven.

Referenties
1.
2.

https://www.czoflexlevel.nl
CPM van der Vleuten, LWT Schuwirth, EW Driessen.
J Dijkstra, LKJ Baartman, J van Tartwijk. A Model for
programmatic assessment fit for purpose. Med Teach
(2012);34(3):205-14.

Dankbetuiging
Dank aan alle betrokkenen waaronder medisch en verpleegkundig
afdelingshoofd IC, praktijkcoördinatoren, IC-verpleegkundigen en
-studenten, de afdeling P&O en RvB MUMC+.

Over de auteurs
dr. IGP Peeters (corresponderend auteur)
Maastricht UMC+ Academie Medische- en Zorgopleidingen
P. Debyelaan 25 | 6229 HX Maastricht
Postbus 5800 | 6202 AZ Maastricht
Inge.peeters@maastrichtuniversity.nl of i.peeters@mumc.nl
MJJM van Zandvoort, MEd
Directeur Maastricht UMC+ Academie
Prof. dr. WNKA van Mook
Internist-Intensivist & plaatsvervangend afdelingshoofd Intensive Care Maastricht UMC+
Directeur Medische Vervolgopleidingen
Auteurs zijn vanuit hun aanstelling betrokken (geweest) bij de
ontwikkeling, dan wel implementatie en straks evaluatie van de
BAZ-opleiding waarover hier gerapporteerd wordt. Er is geen
andere belangenverstrengeling.

Verpleegkunde nr. 3

• september 2022 - pagina 9

Gedownload van https://tijdschriftverpleegkunde.nl op 27-9-2022 om 3:56. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2022 BPM Medica.

nisatie (P&O). Zij zorgen voor de rekrutering voor de instroom in
de BAZ-opleiding via een daartoe ingerichte website. Hiermee lukte
het om bijna de helft van de nieuwe instroom van eerste BAZ-studenten extern te werven. Dit proces van centraal werven en selecteren wordt uitgebouwd met een koppeling aan loopbaanpaden voor
de interne intrinsieke gemotiveerde verpleegkundige met verdere
ontwikkelwensen. Loopbaan- en opleidingscoaches worden ingezet
om verpleegkundigen te begeleiden in die eerste stappen op weg
naar gespecialiseerd verpleegkundige functies. Zo hanteert men
gerichte methoden om de drempel tot solliciteren te verlagen door
bijvoorbeeld niet meer te moeten solliciteren op de opleidingsplek,
maar hierin vanuit een loopbaantraject begeleid te worden.

De identiteit en positie van de
jeugdverpleegkundige
Willy Brink, Ingrid Staal, Margot Kobussen, Jacqueline de Vries, Eveliene Dera

Inleiding

Het vak van de Nederlandse jeugdverpleegkundige ontstond
begin 20e eeuw. Preventieve activiteiten, die de baby- en kindersterfte terug brachten, waren destijds al taken van de jeugdverpleegkundige (1). De focus van de jeugdgezondheidszorg
(JGZ) richt zich op individuele en collectieve preventie en valt
onder de Wet publieke gezondheid (2). In 2014 is het expertisegebied jeugdverpleegkundige beschreven aan de hand van
internationale Canadian Medical Education Direction of Specialist (CanMEDS)-rollen (3). Een belangrijke taak van de JGZ
is het bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen, zodat elke jeugdige een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken en de maatschappij een gezonde nieuwe volgende generatie rijker is (2).
De invloed van veranderingen door de tijd
Maatschappelijke en professionele veranderingen hebben
invloed op de doorontwikkeling van de JGZ. Sinds de invoering van het nieuwe jeugdstelsel in 2015 zijn veel zorgtaken
naar de gemeente overgedragen en wordt gewerkt aan transformatie in de zorg voor jeugd. Met meer aandacht voor preventie, lichtere zorg dichter bij huis, ondersteunen van de
eigen kracht en meer regie bij gezinnen zelf (4,5). Daarnaast
is er een toename in de complexiteit van zorg, meer aandacht
voor interprofessioneel samenwerken, zijn ouders en jeugdigen mondiger en is er nieuwe technologie. De veelheid aan
veranderingen roept de vraag op hoe jeugdverpleegkundigen
kijken naar hun positie en rol in de zorg voor jeugd.
In 2019 verscheen het boek ‘Gezond Groot Groeien: bevlogen
verhalen van jeugdverpleegkundigen toen, nu, straks’ (6). In dit
boek staan 22 individuele- en twee duo-interviews met jeugdverpleegkundigen beschreven. Deze interviews zijn geanalyseerd om zo inzicht te krijgen in hoe jeugdverpleegkundigen
kijken naar hun positie en rol en wat het vraagt om zo goed
mogelijk invulling te geven aan deze rol.
Kernthema’s van het vak
Een documentanalyse is uitgevoerd middels inductieve analyse
om de verkregen data zo open mogelijk te benaderen. Twee
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onderzoekers met jeugdverpleegkundige achtergrond (WB,
ED) hebben onafhankelijk van elkaar de interviews open en
axiaal gecodeerd en in een matrix verwerkt. Daarna zijn de
bevindingen met elkaar vergeleken en verwerkt in een gezamenlijke matrix. Vervolgens is er selectief gecodeerd. Nietovereenkomende coderingen zijn besproken om tot consensus
te komen en uiteindelijk zijn er vier kernthema’s vastgesteld.
Deze kernthema’s zijn als richtinggevende begrippen middels
onafhankelijke selectieve analyse nogmaals bekeken. Vervolgens zijn de inhoudelijke concepten besproken, waar nodig
bijgesteld en vastgesteld.
Belang van laagdrempelig contact
Preventieve werkzaamheden binnen de JGZ vormen de basis
van het vak van jeugdverpleegkundige. Bijna alle geïnterviewden (24/26) benoemen het belang van laagdrempelig contact.
Dat maakt dat ouders hun groei-, ontwikkelings- en opvoedvragen met betrekking tot hun kind stellen aan de jeugdverpleegkundige. Acht geïnterviewden noemen dat informeel contact het formele contact en de binding versterkt. Het
investeren in de opbouw van een vertrouwensband, als basis
voordat je aan hulp kunt beginnen, benoemen zeven geïnterviewden. Onderhouden van een vertrouwensband past bij de
jeugdverpleegkundige, stelt ruim de helft van de geïnterviewden (15/26). Ze zien het als middel om flexibel in te spelen op
een situatie en adequaat en op maat aan te sluiten bij de vraag
van ouders. Ook bij complexere vragen.
Positiever imago en beter zichtbaar
Laagdrempelig contact is door negen van de geïnterviewden
gekoppeld aan het belang van goed te vinden en benaderbaar
te zijn. Het gaat om zichtbaarheid voor jeugdigen en ouders
en zichtbaarheid voor samenwerkingspartners. Geïnterviewden (5/26) benoemen dat de kanteling in de maatschappij,
van verzorgingsstaat naar meer eigen regie, ervoor zorgt dat
het minder duidelijk is wat de JGZ te bieden heeft. Dat preventie bij de jeugdigen, ook bij kinderen in kwetsbare situaties, een kerntaak is van de jeugdverpleegkundige is, mag
volgens meer dan de helft van de geïnterviewden beter kenbaar
gemaakt worden. De geïnterviewden benoemen factoren die
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Actueel

Competente gezondheidsbevorderaars
In alle interviews komt het belang van vakbekwaamheid en
vakinhoudelijke competenties aan bod. Kernbegrippen hierbij
zijn verpleegkundig leiderschap, aansluiten bij jeugdigen en
ouders, gebruik van meetinstrumenten en methodieken, evidence based practice (EBP) en verbinding met onderzoek. Een
drietal geïnterviewden geeft aan dat ondersteuning van positief ouderschap en het bevorderen van de eigen kracht bij jeugdigen en ouders belangrijk zijn.
De competentie ‘communiceren’ wordt door alle geïnterviewden benoemd, met als kernonderwerp het toepassen van
gesprekstechnieken. Competent zijn in individuele- en groepsgerichte voorlichtingsmethoden benoemen meerdere geïnterviewden, evenals aandacht voor diversiteit in de populatie.
Het belang van samenwerken komt in veel interviews aan bod
(19/26). Vroeger was de jeugdverpleegkundige meer de deskundige, terwijl ze tegenwoordig meer een coachende rol
heeft. Ook de samenwerking met diverse samenwerkingspartners waaronder de geboorteketen, huisartsen, wijkteams en
scholen zijn genoemde onderwerpen. De samenwerking met
relevante partners is lokaal verschillend vorm gegeven en de
jeugdverpleegkundige beweegt hierin mee.
Professionele beroepsruimte
De professionele beroepsruimte komt vaak aan bod. Soms gaat
het over de vrijheid in het handelen in de uitvoering (12/26),
zoals vrijheid over de inhoud van de gesprekken. Andere keren
(15/26) gaat het over de vrijheid qua plannen van de eigen
werkzaamheden of het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Er
wordt benoemd dat deze vrijheid nodig is om zo passende zorg
te kunnen verlenen.
Verbinding met de CanMEDsrollen
De vier kernthema’s zijn te verbinden aan de CanMEDSrollen:
zorgverlener, gezondheidbevorderaar, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve evidence based practice (EBP)
professional, organisator en kwaliteitsbevorderaar. De rol van
communicator is essentieel om in verbinding te zijn met de
ander. Aangaande deze rol is er nog winst te behalen. Zo is de
inzet van informatie en communicatie technologie (ICT) nog
geen vanzelfsprekend onderdeel van de competenties van de
jeugdverpleegkundige. Als het gaat om de rol van samenwerkingspartner dan is deze sterk gericht op de relatie met jeugdigen en ouders en minder op de verbinding met andere samenwerkingspartners. Terwijl de jeugdverpleegkundige vaak
degene is die in het gehele proces tussen samenwerkingspartners de centrale rol vervult (2). De rollen van reflectieve EBP
professional en organisator (waaronder verpleegkundig leiderschap) lijken minder tot uiting te komen. Door deze rollen te
versterken, kan de jeugdverpleegkundige meer de centrale rol
pakken in de zorgverlening.
Zichtbaarheid vergroten is een actueel thema in het hele vakgebied van de verpleging en verzorging en vraagt iets van
twee kanten (7). Verpleegkundig leiderschap kan goed werkgeverschap stimuleren en andersom is goed werkgeverschap
weer belangrijk voor de professionele beroepsontwikkeling
en identiteit (8). Organisatiekaders, zoals regels en financieringsstromen, kunnen belemmerend zijn voor de professio-

nele beroepsruimte, die nodig is om passende zorg te bieden.
Bevorderend is samenwerking met andere partners om zo in
samenhang problemen op te pakken (9). Werkgevers kunnen
faciliteren in het onderhouden en ontwikkelen van de EBPen organisator rol, wat helpt om de professionele identiteit te
vormen. Het kennen van de eigen professionele identiteit geeft
duidelijkheid in wat voorbehouden is aan jeugdverpleegkundigen en wat door andere professionals kan worden uitgevoerd.
Weten waar je voor staat
Enerzijds blijkt dat jeugdverpleegkundigen een unieke positie
en rol innemen in de zorg voor jeugd, waarbij ze goed zichtbaar en toegankelijk zijn voor jeugdigen en ouders. Anderzijds
lijkt hun positie bij samenwerkingspartners minder zichtbaar,
waardoor kansen in verbinding gemist worden. Het kennen
van de professionele identiteit van de jeugdverpleegkundige, het weten waar je voor staat, helpt de vakinhoudelijkeen interprofessionele bijdrage in het sociale domein zichtbaar
te maken. Goed werkgeverschap, waaronder ruimtegevende
organisatiestructuren en zeggenschap, draagt bij aan deze professionele identiteit en aan de beroepsontwikkeling. Hiermee
wordt samenwerken bevorderd.
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van invloed zijn op ‘zichtbaarheid’. Zo geven twaalf geïnterviewden aan dat een positieve beeldvorming bijdraagt aan
een positiever imago en daarmee aan het zichtbaarder zijn in
de keten, in de eigen organisatie en in de politieke besluitvorming. Vier geïnterviewden vertellen dat het van nature niet zo
voor de hand ligt om hun (centrale) rol zichtbaar te maken bij
samenwerkingspartners.

Aandacht voor zingeving in de patiëntenzorg
Een kwalitatief onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren die verpleegkundige
aandachtsvelders ervaren in het algemeen ziekenhuis

Arike Kuik, Anna van Kekem-Prins en Bart Cusveller

Samenvatting

DOEL: Aandacht voor zingeving is een belangrijke taak van de verpleegkundige, maar blijkt niet altijd een geïntegreerd onderdeel van
het professionele gedrag van verpleegkundigen. Uit eerder onderzoek blijkt dat het aanstellen van verpleegkundige aandachtsvelders
zingeving (vaz) er op de korte termijn toe kan leiden dat de aandacht voor zingeving door verpleegkundigen verbetert. Het doel van dit
onderzoek was om, een jaar na implementatie, de belemmerende en bevorderende factoren die ziekenhuisverpleegkundigen ervaren in de
rol van vaz te onderzoeken.
METHODE: Er werd een generieke beschrijvende kwalitatieve benadering gebruikt. Thematische analyse werd gebruikt voor de data-analyse.
RESULTAAT: Acht vaz’s werden geïnterviewd. Vier factoren werden geïdentificeerd: professioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en
coaching, en teamfunctioneren.
DISCUSSIE Dit onderzoek vult, ondanks de kleine steekproef, eerder onderzoek naar vaz’s aan met inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren bij de invulling van de rol van vaz. Ook geeft het concrete suggesties om het professioneel zelfvertrouwen van vaz’s te vergroten.
CONCLUSIE: In deze studie was het gebrek aan professioneel zelfvertrouwen de grootste belemmerende factor, terwijl ondersteuning en
coaching de meest bevorderende factor was.
Aanbevolen wordt om het professioneel zelfvertrouwen van vaz’s te versterken door middel van het uitbreiden van de intercollegiale bijeenkomsten met educatieve sessies.
Trefwoorden
Verpleegkundigen, aandachtsvelder, ziekenhuis, zingeving, kwalitatief onderzoek

Wat is bekend?

Wat is nieuw?

Wat is de
relevantie?

• De aanstelling van verpleegkundige
aandachtsvelders zingeving (vaz’s) in
ziekenhuizen kan er op korte termijn
toe leiden dat verpleegkundigen zich
bewuster worden van behoeften op
het gebied van aandacht voor zingeving van patiënten.
• De aanstelling lijkt er ook toe te leiden dat verpleegkundigen op korte
termijn regelmatiger aandacht voor
zingeving hebben en ook competenter worden in het geven van deze
aandacht.

• D
 e factoren professioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en coaching, en teamfunctioneren zijn van
invloed om de rol van vaz competent
uit te voeren.
• In dit onderzoek vormde gebrek aan
professioneel zelfvertrouwen de
grootste belemmerende factor voor
de vaz’s, terwijl ondersteuning en
coaching de meest bevorderende
factor was.

• Het optimaliseren van bevorderende
factoren en het aanpakken van belemmerende factoren is nodig om
tot consistente verbeteringen te
komen om zo de positieve resultaten
van de inzet van vaz’s te behouden.
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onderzoeksartikel

Jaarlijks worden tussen de 1,6 en 1,8 miljoen mensen opgenomen
in een ziekenhuis in Nederland(1). Opname in het ziekenhuis kan
als stressvol worden ervaren door patiënten vanwege de confrontatie met veranderingen in hun gezondheid (2). Gezondheid wordt
door arts en onderzoeker Huber (3) gedefinieerd als: het vermogen
van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het
licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.
Huber (3) werkte deze brede invulling van gezondheid op basis van
onderzoek uit in zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Huber (4) is ervan overtuigd dat van alle facetten die de gezondheid bevorderen, zingeving de sterkste is. Zingeving kan worden
gedefinieerd als een aspect van het menszijn dat verwijst naar de
manier waarop individuen betekenis en doel zoeken en uitdrukken
en de manier waarop ze verbondenheid ervaren met het moment,
met zichzelf, met anderen, met de natuur en met het significante/
betekenisvolle of spirituele (5). Uit onderzoek blijkt dat aandacht
voor zingeving een positief effect kan hebben op patiëntuitkomsten,
zoals het vermogen om met pijn, stress en angst om te gaan en de
ervaren kwaliteit van leven (6-11).
Het hebben van aandacht voor zingeving door verpleegkundigen
zou een belangrijke verpleegkundige focus moeten zijn volgens het
beroepsprofiel(12). Aandacht voor zingeving is echter niet altijd
een geïntegreerd onderdeel van het professionele gedrag van verpleegkundigen. Onderzoek wijst uit dat dit mede wordt veroorzaakt
doordat verpleegkundigen bij een hoge werkdruk somatische zorg
prioriteren boven het hebben van aandacht voor zingeving(13-16).
Hoge werkdruk en daarmee het nalaten van aandacht voor zingeving komt niet alleen voor in ziekenhuizen, maar ook in bijvoorbeeld de psychiatrie, revalidatiecentra en andere zorginstellingen
(17-20). Daarnaast hebben de verpleegkundigen vaak een gebrek
aan kennis en vaardigheden om deze zorg te bieden(13-16). Uit
onderzoek van ABF Research blijkt dat in Nederland het personeelstekort in de zorg steeds verder zal oplopen, waardoor de werkdruk
naar verwachting nog verder zal toenemen(21). Het oplopen van het
personeelstekort wordt veroorzaakt door stijging van het zorggebruik en het feit dat bijna een kwart van de zorgmedewerkers 55 jaar
of ouder is en tot 2030 grotendeels uit zal stromen. Dit zou dan ook
kunnen leiden tot nog minder aandacht voor zingeving. Het is dan
ook van belang om op zoek te gaan naar benaderingen om verpleegkundigen te stimuleren om aandacht voor zingeving op te nemen in
het dagelijks handelen.
Een benadering die kan resulteren in het opnemen van specifieke
aspecten van de zorg in de reguliere zorg is het aanstellen van aandachtsvelders (22-27). Een aandachtsvelder kan worden omschreven als een verpleegkundige die zich richt op het ondersteunen van
collega-verpleegkundigen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op een bepaald gebied (22). De taak van de aandachtsvelder is om collega-verpleegkundigen te ondersteunen bij het analyseren van hun attitude en het minimaliseren van factoren die hen
verhinderen taken op dat specifieke gebied uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van aandachtsvelders kan leiden tot verbetering van tiltechnieken gebruikt door zorgverleners, gezondheidsuitkomsten van patiënten met diabetes, palliatieve zorg en infectiepreventie (22-27).
In een recent onderzoek van Cusveller et al. (28) in een perifeer ziekenhuis in Nederland werden twintig verpleegkundigen van tien
afdelingen gevolgd nadat ze waren aangesteld als verpleegkundige
aandachtsvelder zingeving (vaz). Voorafgaand aan het onderzoek
ontwikkelden de onderzoekers een competentieprofiel voor de vaz’s
op basis van onderzoek en onderwijs, met daarin de volgende competenties: inbedden van zorg voor zingeving in het primaire proces
op de afdeling; ondersteunen en coachen van teamleden; werken
en samenwerken binnen en buiten de organisatie; bijdragen aan

het beroep van verpleegkundige. Dit competentieprofiel vormde de
basis van de training die de vaz’s kregen. Na de posttest werd besloten om een vaz plus aan te stellen als liaison tussen de vaz’s en de
geestelijke verzorging.
Resultaten van het onderzoek van Cusveller et al. (28) lieten zien
dat aanstelling van vaz’s in ziekenhuizen er op korte termijn toe kan
leiden dat verpleegkundigen zich bewuster worden van behoeften
op het gebied van aandacht voor zingeving van patiënten. De aanstelling lijkt erin te resulteren dat verpleegkundigen op korte termijn
regelmatiger aandacht voor zingeving hebben en ook competenter
worden in het geven van deze aandacht. Het is daarom belangrijk
om strategieën te vinden om deze positieve resultaten te behouden.
Uit onderzoek is gebleken dat het hebben van de gewenste competenties als verpleegkundige aandachtsvelder niet altijd leidt tot een
consistente optimale vervulling van de rol, aangezien zowel gunstige
als ongunstige omstandigheden de rolvervulling op de lange termijn
kunnen beïnvloeden (27). Het identificeren van bevorderende factoren en het aanpakken van belemmerende factoren is nodig om
tot consistente verbeteringen te komen. Hiervoor moeten de voorwaarden voor het competent functioneren in de rol van vaz worden
bestudeerd.
Het doel van dit onderzoek is dan ook om, een jaar na implementatie, de belemmerende en bevorderende factoren die ziekenhuisverpleegkundigen ervaren in de rol van verpleegkundige aandachtsvelder zingeving, te onderzoeken.

Methode

Onderzoeksdesign
Om inzicht te krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren die ziekenhuisverpleegkundigen ervaren in de rol van vaz, werd
gekozen voor een kwalitatieve beschrijvende benadering. Dit design
kan rijke data genereren en daardoor bijdragen aan theoretische
kennis en praktische toepassing (29,30). De consolidated criteria
for reporting qualitative studies (COREQ) werden gebuikt om alle
belangrijke aspecten van het onderzoek te beschrijven (31).

Setting en participanten

Voor de selectie van de participanten werd gebruik gemaakt van een
gelegenheidssteekproef. Alle vaz’s in een algemeen ziekenhuis met
200 bedden werden benaderd. De selectie van de populatie vond
plaats op basis van de volgende inclusiecriteria: ziekenhuisverpleegkundigen met tenminste drie maanden ervaring in de rol van vaz,
die de rol voor het laatst niet meer dan twaalf maanden geleden
hadden vervuld en die vloeiend Nederlands spraken en begrepen.
Het doel was om data-saturatie te bereiken, dat wil zeggen: doorgaan met interviewen totdat inhoudelijke verzadiging is bereikt,
omdat nieuwe gegevens geen nieuwe informatie meer opleveren
(32).
De onderzoekers konden via de vaz plus toegang krijgen tot de
vaz’s. Uitnodigingsmails werden verzonden naar alle in aanmerking komende vaz’s (n=14). Twee en zes weken na de eerste e-mail
werd een herinneringsmail verzonden. Drie vaz’s besloten geen deel
te nemen vanwege de extra werkdruk ten gevolge van de COVID-19
pandemie en drie andere vaz’s weigerden deelname zonder opgaaf
van reden.

Dataverzameling

Bij acht vaz’s werden semigestructureerd interviews afgenomen.
Alle interviews werden afgenomen door dezelfde onderzoeker. Deze
keuze werd gemaakt om interviewer-bias te verminderen en variatie in interviewtechnieken te beperken. Een interviewgids (zie tabel
1), gebaseerd op het vaz-competentieprofiel (28), werd gebruik om
ervoor te zorgen dat alle vereiste informatie werd verkregen. Het
eerste interview was een pilot-interview met één van de vaz’s om de
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Inleiding

Topic

Beschrijving

Motivatie

Ik zie dat je sinds ... vaz bent. Kun je vertellen hoe op jouw afdeling de keuze voor de vaz is
gemaakt?
Indien eigen motivatie: wat heeft jou gemotiveerd om te kiezen voor de rol van vaz in jouw
team?

Inbedden van zorg voor
Kun je vertellen wat jij doet om ervoor te zorgen dat er aandacht is voor zingeving in de zorg
zingeving in het primaire proces die jullie bieden op de afdeling?
op de afdeling
Kun je vertellen wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat er nog meer aandacht komt voor
zingeving in de zorg die jullie bieden?
Ondersteunen en coachen van
teamleden

Kun je vertellen op welke manier je jouw teamleden ondersteund en coacht op het gebied van
aandacht voor zingeving?
Kun je vertellen wat je nodig hebt om je teamleden nog beter te ondersteunen en coachen?

Werken en samenwerken
binnen en buiten de organisatie

Kun je vertellen op welke manier je samenwerkt binnen en buiten het ziekenhuis om de
aandacht voor zingeving te optimaliseren?
Wat zou je nodig hebben om nog beter samen te kunnen werken?

Bijdragen aan het beroep van
verpleegkundige

Kun je vertellen wat je tot nu toe uit hebt kunnen dragen over jouw rol als vaz binnen en buiten
het ziekenhuis?
Wat zou je nodig hebben om nog meer uit te kunnen dragen over jouw rol?
Zijn er nog zaken die je niet zelf hebt kunnen benoemen, maar die het optimaal uitvoeren van
jouw rol wel mogelijk of juist moeilijk maken?

Verwachtingen

Kun je vertellen of er verschillen zijn tussen de verwachtingen die je had van jouw rol als vaz en
de werkelijkheid?
Wat heeft het zijn van vaz je gebracht?

interviewgids te testen. Naar aanleiding van dit interview werden
de vragen verder verfijnd. De interviewer moedigde de vaz’s aan om
diepgaande informatie te verstrekken door middel van bewust doorvragen. De eerste drie interviews werden face-to-face afgenomen op
een door de participant gewenste locatie. Vijf deelnemers werden
per telefoon of videogesprek geïnterviewd vanwege de opgelegde
beperkingen in verband met de COVID-19 pandemie. Zes participanten werden individueel geïnterviewd en op verzoek van de participanten werd één interview afgenomen met twee participanten
tegelijk. Het interview met deze twee participanten was zo georganiseerd dat beide participanten elke vraag moesten beantwoorden.
Daarnaast werd het als eerste beantwoorden van een vraag afgewisseld tussen de participanten. De interviews duurden gemiddeld 24
minuten en van ieder interview werd een geluidsopname gemaakt.

Data-analyse

De analyse was een iteratief proces waarbij de onderzoeker dataverzameling en data-analyse afwisselde (29). Reflectieve thematische analyse (TA) werd gekozen als de meest geschikte methode
voor de data-analyse, omdat het rijke en gedetailleerde informatie
kan opleveren (33,34). Er werd gekozen voor een inductieve benadering, omdat in eerdere studies alleen de bevorderende en belemmerende factoren waren onderzocht die door aandachtsvelder in
andere zorggebieden werden ervaren. Een voordeel van deze aanpak
is dat het de identificatie van onvoorziene thema’s in de data mogelijk maakt. De onderzoeker heeft alle interviews letterlijk getranscribeerd en vervolgens gelezen en herlezen, terwijl er voorlopige aantekeningen gemaakt werden met mogelijke codes. De onderzoeker
voerde vervolgens een eerste codering uit. Uit deze eerste codering
werden de thema’s ontwikkeld. De thema’s werden besproken met
een collega-onderzoeker en de hoofdonderzoeker totdat overeenstemming werd bereikt. De resultaten van de data-analyse werden
besproken in een bijeenkomst met ervaren onderzoekers waarbij
de onderzoeker feedback ontving. Aan de hand van deze feedback
bleek dat sommige thema’s raakvlakken hadden en andere thema’s
verder uitgesplitst moesten worden. De getranscribeerde data werd
opnieuw gelezen en er werd nagegaan of de thema’s de dataset daadwerkelijk weerspiegelden. Eventuele eerder gemiste data werd geco-
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Tabel 2: Demografische gegevens van de participanten
Aantal (n = 8)
Leeftijd (jaren)
20-29

3

40-49

3

50-59

2

Geslacht
Vrouw

8

Opleidingsniveau
Mbo

8

Levensbeschouwelijke achtergrond
Protestant

7

Geen

1

Jaren werkzaam in ziekenhuis
0-9

3

10-19

1

20-29

3

30-39

1

Maanden in de rol van vaz
4-9

1

10-19

1

20-29

6

deerd. Na deze tweede analyse hadden de onderzoekers een beter
beeld van het algemene verhaal dat de data vertelde en welke thema’s
het verhaal het beste representeerde. De definitieve thema’s werden
eveneens besproken met een collega-onderzoeker en de hoofdonderzoeker totdat overeenstemming werd bereikt.

Ethische overwegingen

Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de Verkla-
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Tabel 1: Interviewgids

Factor 1: Professioneel
zelfvertrouwen

Uit de interviews bleek dat professioneel zelfvertrouwen een sleutelfactor was voor de participanten. Kennis,
implementatievaardigheden en positionering bleken subfactoren te zijn van
professioneel zelfvertrouwen.

Figuur 1: Schematische weergave van de factoren en subfactoren
ring van Helsinki, de kwaliteitsnorm Good Clinical Practice en de
uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (3537). Goedkeuring werd verkregen van de medisch ethische commissie van het ziekenhuis. Dit onderzoek viel niet onder de wet
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De deelnemers
werden zowel schriftelijk als mondeling geïnformeerd over het doel
en de verwachte belasting van het onderzoek. Daarnaast werden ze
geïnformeerd over de vertrouwelijke behandeling van de gegevens
en het feit dat de resultaten anoniem zouden worden verwerkt. Alle
deelnemers gaven hun geïnformeerde toestemming om vrijwillig
deel te nemen en het interview op te laten nemen.

Resultaten

In totaal werden acht vaz’s van zes verschillende afdelingen geïnterviewd tussen februari en mei 2020. Tabel 2 geeft informatie over de
demografische gegevens van de participanten.
De persoonlijke verwachtingen van de participanten over de rol van
vaz waren uiteenlopend. Twee participanten hadden verwacht dat
ze door het uitvoeren van de rol van vaz hun christelijke geloofsovertuiging een rol zouden kunnen laten spelen in hun werk als verpleegkundige. Voor één van hen kwam deze verwachting uit, terwijl
de ander juist stopte toen duidelijk werd dat ze haar geloofsovertuiging een minder grote rol kon laten spelen dan ze had gehoopt. Drie
van de acht participanten hadden vooraf weinig verwachtingen van
de rol. Zij werden gevraagd door hun leidinggevende of een collega
om de rol op zich te nemen en besloten dit te doen. Alle drie waren
zij ten tijde van de interviews nog zoekende hoe ze de rol vorm
moesten geven. De overige drie participanten hadden zich opgegeven voor het uitvoeren van de rol vanwege hun interesse in zingeving. Zij vertelden tijdens de interviews uitgebreid over de verschillende projecten die ze als vaz hadden geïnitieerd.
Data-analyse resulteerde in de identificatie van vier factoren: professioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en coaching, en team-

a) Kennis
Uit de interviews bleek dat kennis
een belangrijke subfactor is van professioneel zelfvertrouwen. In 2018
volgden alle participanten trainingen
met basisinformatie over zorg voor zingeving. De helft van de participanten gaf aan na de trainingen een duidelijk beeld te hebben van
wat zingeving inhoudt. Deze kennis stelde hen in staat om de aandacht voor zingeving te vergroten op hun afdeling. Ze waren dus
klaar voor verdere ontwikkeling: ze wilden bijvoorbeeld meer leren
over aandacht voor zingeving binnen hun patiëntenpopulatie.
“Zingeving bij kinderen: daarbij spelen weer andere aspecten een rol
dan bij volwassenen en het is leuk om dat uit te werken. Een workshop
over zingeving bij kinderen zou daarbij helpen.” (Participant 7)
De andere helft van de participanten had het gevoel dat ze na de
trainingen nog steeds over beperkte kennis beschikten en zij ervoeren dit als een belemmerende factor bij het uitvoeren van hun rol.
Eén participant was bijvoorbeeld bezig met het verbeteren van de
patiëntenrapportage. Haar collega-verpleegkundigen gaven echter
aan dat het voor hen nog onduidelijk was wat ze wel en niet konden
rapporteren onder het kopje ‘zingeving’. De betreffende vaz gaf aan
hen niet altijd te kunnen helpen, omdat ze hier zelf ook mee worstelde.
“Soms schrijf ik iets op en dan denk ik: past het er echt bij? Daar kan ik
niet altijd goed uitkomen. Hoort het dan echt wel bij zingeving?” (Participant 6)
b) Implementatievaardigheden
Een belangrijk onderdeel van het professioneel zelfvertrouwen dat
door de participanten werd omschreven, waren implementatievaardigheden. Alle participanten waren in staat om te beschrijven waar
op hun afdeling mogelijkheden waren om de zorg voor zingeving
te verbeteren. Slechts een kleine minderheid ondernam echter actie
om van hieruit verbeterprojecten op te starten. Voorbeelden van
verbeterprojecten waar wel aan werd gewerkt, waren het optimaliseren van consultatieverzoeken voor de geestelijk verzorger en het toevoegen van vragen over zingeving aan de anamnese. De participan-
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functioneren. De aanwezigheid van
deze factoren werd door de participanten als bevorderend ervaren voor
het competent uitvoeren van de rol
van vaz, terwijl als bepaalde factoren
onvoldoende of niet aanwezig waren,
dit door de participanten als belemmerend werd ervaren. Uit de interviews concluderen de onderzoekers
dat professioneel zelfvertrouwen en
tijd sleutelfactoren waren voor de participanten. Als deze factoren niet aanwezig waren, moesten de participanten zich tot het uiterste inspannen
om de rol van vaz op een competente
wijze uit te voeren. Figuur 1 geeft een
schematische weergave van de factoren en subfactoren.

“Mensen liggen hier kortdurend, wat je als een soort van een bedreiging kunt zien, waardoor je niet goed aan zingeving kan werken. Maar
daar kan je niks aan veranderen.” (Participant 8)
c) Jezelf positioneren
Een derde belangrijk onderdeel van professioneel zelfvertrouwen
was het jezelf positioneren als vaz. De participanten die aan verbeterprojecten werkten, waren ook de participanten die zich binnen
het team konden positioneren, omdat hun houding hen zichtbaar
maakte. Een jaar na implementatie vond een meerderheid van de
participanten het nog steeds moeilijk om zichzelf in het team te
positioneren. Eén participant beschreef tijdens het interview hoe zij
aan het denken was gezet over haar positionering in het team nadat
zij erachter was gekomen dat het team haar niet wist te vinden voor
aan zingeving gerelateerde vragen.
“Dat de geestelijk verzorger daarmee naar ons kwam van: “Ik heb een
paar keer vragen gehad uit het team.” In plaats van dat ze naar ons toe
waren gekomen. Dus ja, in die zin moeten wij denk ik ook onze rol,
ja gewoon meer aanvulling gaan geven. Hoe moet je het zeggen, meer
beschikbaar staan ofzo.” (Participant 6)

Factor 2: Tijd

Een tweede sleutelfactor die in deze studie werd geïdentificeerd was
tijd. De participanten gaven aan dat ze tijd nodig hadden om de rol
van vaz competent uit te voeren, bijvoorbeeld voor het voorbereiden
van verbeterpunten en casusbesprekingen. De participanten kregen
vier uur per maand om hun rol te vervullen, maar deze stonden niet
in het rooster ingepland. Het gevolg hiervan was dat de participanten zelf via hun leidinggevende of planner moesten regelen dat de
uren ingepland werden. Een grote meerderheid van de participanten
koos er daarom voor om deze tijd niet te gebruiken.
“Dat moeten we dan eigenlijk zelf doen: dat je dan één keer een dag
plant of twee keer een dagdeel. En dan moet je dat zelf eigenlijk op de
lijst zetten. Nu zijn het vaak overuren.” (Participant 2)

Factor 3: Ondersteuning en coaching

Een belangrijke factor in het functioneren van de geïnterviewde
vaz’s was ondersteuning en coaching door de geestelijk verzorger, de
vaz plus en de intercollegiale bijeenkomsten.
a) Geestelijk verzorger
Uit de interviews bleek dat de geestelijk verzorger een belangrijke rol
speelde bij de ondersteuning en coaching van vaz’s. Een grote meerderheid van de participanten was positief over de samenwerking
met de geestelijk verzorger om de aandacht voor zingeving te verbeteren. De geestelijk verzorger ondersteunde en coachte de vaz’s in
hun rol onder andere door middel van het bijwonen van casusbesprekingen. Tijdens deze besprekingen hielp hij de vaz’s door de verschillende kanten van de casussen onder de aandacht te brengen. De
deelnemers die een gebrek aan professioneel zelfvertrouwen ervoeren, leken hier vooral behoefte aan te hebben.

bevorderende factor voor het bekwaam vervullen van de rol van vaz.
“Zij is degene die stimuleert, die anderen motiveert, bij wie je met
vragen terecht kan.” (Participant 7)
De vaz plus coachte nieuwe vaz’s in het vervullen van hun rol en
ondersteunde hen in praktische zaken. De vaz plus verstrekte bijvoorbeeld posters met vragen aan de vaz’s die gebruikt konden
worden om met patiënten in gesprek te gaan over zingeving. De
vaz’s konden deze posters gebruiken om collega’s te helpen die
moeite hadden om gesprekken over zingeving aan te gaan. Dergelijke vormen van ondersteuning en coaching maakten het voor de
participanten makkelijker om hun rol competent uit te voeren.
c) Intercollegiale bijeenkomsten
Vanuit de interviews werd duidelijk dat intercollegiale bijeenkomsten een belangrijke rol speelden bij de coaching en ondersteuning
van vaz’s. Deze bijeenkomsten met alle vaz’s werden door een meerderheid van de participanten als een bevorderende factor ervaren.
De vaz plus organiseerde deze bijeenkomsten, stelde de agenda op
en voorzag iedereen naderhand van notulen. Volgens de participanten zat de toegevoegde waarde van de bijeenkomsten in de mogelijkheid om ideeën onderling uit te wisselen en te leren van elkaar wat
wel en niet werkt op de verschillende afdelingen.
“De laatste keer bespraken we: waar staan we nu, waar lopen we
tegenaan. Heeft iemand nog ideeën over de toekomst? Die afdeling is
daarmee bezig geweest. Daar leer je dan als andere afdeling ook weer
van.” (Participant 6)
De participanten benoemden een aantal verbeterpunten voor de bijeenkomsten: vaker bijeenkomsten organiseren en meer aandacht
voor afdelingen waar patiënten kort opgenomen lagen.

Factor 4: Teamfunctioneren

De vierde factor die in deze studie werd geïdentificeerd, was teamfunctioneren. Binnen deze factor kunnen twee subfactoren worden
onderscheiden: samenwerking en teamcultuur.
a) Samenwerking
De manier waarop er samen werd gewerkt binnen de teams had
volgens de geïnterviewde vaz’s invloed op hun functioneren. Binnen
de teams van de geïnterviewde vaz’s waren aandachtsvelders aangesteld voor verschillende aandachtsgebieden. In een deel van de
teams werden tijdens het teamoverleg structureel aandacht besteed
aan de onderwerpen van de verschillende aandachtsvelders.
“Ieder werkgroepje moet zich vertegenwoordigen tijdens die teamvergadering. Vroeger was het eigenlijk van: “nou, heb je nog wat”. Maar
het is nu zo dat iedereen zich voor moet bereiden”. (Participant 2)
Uit de interviews bleek echter dat aandacht voor de verschillende
onderwerpen ook regelmatig werd overgeslagen als het team vond
dat er belangrijkere zaken te bespreken waren.
“Nu zijn er weer andere dingen die een grotere rol spelen [COVID-19].
En dan komen dit soort dingen even op de tweede plek” (Participant 5)

“Dan wordt zo’n casus van meerdere kanten belicht, zodat iedereen er
weer net even anders tegenaan kijkt.” (Participant 4)

Een meerderheid van de participanten ondervond weerstand vanuit
hun team. Deze weerstand was vooral merkbaar aan het begin van
2018. Bij de helft van de teams was de weerstand afgenomen toen
het jaar verder vorderde. Bij de andere helft van de teams van de
participanten had dit langer geduurd, of was er ten tijde van het
interview nog steeds sprake van weerstand.

b) Verpleegkundig aandachtsvelder plus (vaz plus)
De rol van de vaz plus werd als ondersteunend ervaren door de vaz’s.
De helft van de participanten benoemde de vaz plus specifiek als

“En wij hadden dat eerlijk gezegd misschien ook niet echt verwacht,
dat het zo zou lopen [dat er zoveel weerstand vanuit het team zou
komen]. En als je daar dan tegenaan loopt, dan hoor je dat later wel
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ten die niet bij verbeterprojecten betrokken waren, gaven aan dat dit
vooral kwam door de korte ligduur van de patiënten op hun afdeling. Zij gaven aan dat het hebben van aandacht voor zingeving op
een dergelijke afdeling moeilijker is. Patiënten op de dagbehandeling worden bijvoorbeeld vaak vergezeld door een naaste, waardoor
de vaz’s op deze afdeling het als moeilijker ervoeren om met deze
patiënten in gesprek te gaan over zingeving.

Een gebrek aan weerstand of het vermogen om te gaan met weerstand maakten het gemakkelijker om zingeving bespreekbaar te
maken. Dit maakte het ook gemakkelijker om nieuwe werkwijzen te
introduceren.
b) Teamcultuur
Uit de interviews bleek dat teamcultuur een ander belangrijk onderdeel van teamfunctioneren was. Het vervullen van de rol van vaz
werd als gemakkelijker ervaren in teams met een open dialoogcultuur. In een meerderheid van de afdelingen van de participanten werd de cultuur gekenmerkt door verpleegkundigen die elkaar
accepteerden zoals ze waren, en daar werd feedback slechts spaarzaam gegeven. Op een afdelingen met een meer open dialoogcultuur, gaven verpleegkundigen elkaar wel regelmatig feedback.
Wanneer participanten op een dergelijke afdeling een verbeterplan
wilden implementeren, werkte deze feedback als een bevorderende
factor. Zo konden vaz’s feedback geven als het plan niet werd opgevolgd, en zagen ze ook dat collega’s elkaar aanspraken als de afgesproken werkwijze niet werd gevolgd.
“We hebben een team dat altijd vooruit denkt en de zorg wil verbeteren. Dus als je dingetjes aankaart van: dit of dat. Dan krijg je als
reactie: daar kunnen we best wat mee doen.” (Participant 5)

Discussie

De resultaten van de analyse suggereren dat de factoren professioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en coaching, en teamfunctioneren van invloed zijn op het vermogen van ziekenhuisverpleegkundigen om de rol van vaz competent uit te voeren. Uit de interviews bleek dat professioneel zelfvertrouwen en tijd sleutelfactoren
waren voor de participanten. In dit onderzoek vormde gebrek aan
professioneel zelfvertrouwen de grootste belemmerende factor voor
de participanten, terwijl ondersteuning en coaching de meest bevorderende factor was.
De intra-persoonlijke sleutelfactor professioneel zelfvertrouwen verdeelde de geïnterviewde vaz’s in twee groepen. Eén groep met vaz’s
met professioneel zelfvertrouwen die betrokken waren bij verschillende verbeterprojecten, en een groep vaz’s met beperkt professioneel zelfvertrouwen die moeite hadden om de aandacht voor zingeving op hun afdeling te bevorderen. Holland et al. (38) beschrijven professioneel zelfvertrouwen als “een dynamisch, groeiende persoonlijke overtuiging van een professional of student. Dit omvat
een begrip van en een geloof in de rol, reikwijdte of praktijk en het
belang van het beroep, en is gebaseerd op hun vermogen om competent aan deze verwachtingen te voldoen, bevorderd door een proces
van bevestigende ervaringen”. Deze beschrijving laat zien dat het
professioneel zelfvertrouwen veelomvattend is en het is daarom niet
verwonderlijk dat de afwezigheid of aanwezigheid ervan het vermogen van vaz’s om op een competente wijze te functioneren dermate
beïnvloedt.
Onderzoek toont aan dat het geven van feedback, met name positieve bekrachtiging, het professioneel zelfvertrouwen kan vergroten
(39,40). Daarnaast kan volgens Cotterell et al. (36) het vertrouwen
om de rol van aandachtsvelder te vervullen worden vergroot door
ondersteuning en back-up van een collega-aandachtsvelder en specialisten op het gebied waar de aandachtsvelders opereren. Bij verschillende initiatieven waarbij aandachtsvelders werden ingezet,
kregen zij ondersteuning in de vorm van intercollegiale bijeenkomsten, hetgeen in lijn is met het aandachtsveldersproject in deze
studie (41-46). Echter, een additioneel element wat in veel andere
onderzoeken werd geïmplementeerd was een combinatie van intercollegiale bijeenkomsten en educatieve sessies (41,46,47).

Allen et al. (48) onderzochten de kenmerken van aandachtsvelders
die acht jaar na implementatie bijgedragen hadden aan duurzame
evidence-based praktijkveranderingen. Zij geven aan dat aandachtsvelders meer vertrouwen hebben in hun rol als ze doorlopende educatieve ondersteuning krijgen. Succesvolle doorlopende educatie
zou uitdagingen in de praktijk meteen moeten aanpakken. Educatie zou onderwerpen zoals implementatievaardigheden, training in
verandermanagement en presentatievaardigheden kunnen bevatten
(41,46,48,49).
Tijd werd door de participanten als belangrijke factor ervaren
voor het vervullen van de rol van vaz. Er werd voor hen wel tijd
beschikbaar gesteld, maar zij moesten zelf via hun leidinggevende
of planner regelen dat ze vrij gepland werden tijdens deze uren om
te werken aan hun taken als vaz. Het niet voldoen aan randvoorwaarden is geen uniek probleem bij projecten met aandachtsvelders
(26,41,43,46). Onvoldoende tijd kan ertoe leiden dat aandachtsvelder zich niet gesteund en ondergewaardeerd voelen en vormt
daarmee een bedreiging voor de duurzaamheid van aandachtsvelderprogramma’s (42,46).
Een optimaal teamfunctioneren werd door de aandachtsvelders als
een randvoorwaarde gezien. Het grootste deel van de participanten had te maken met weerstand tegen de veranderingen die zij probeerden te introduceren op de afdelingen. Een aantal participanten
gaf ook aan zich hier niet op voorbereid te hebben. Het zou waardevol kunnen zijn om het professioneel zelfvertrouwen van vaz’s
te vergroten om zo beter om te kunnen gaan met weerstand in een
team en andere samenwerkingsproblemen. Verandermanagement
is volgens Horton (50) een belangrijk onderdeel van een onderwijsprogramma voor aandachtsvelders. In het onderzoek van Lloyd et
al. (46) werd het vermogen van aandachtsvelders om verandering
teweeg te brengen vergroot door de hulp van een specialist in een
verandermanagement.

Sterke punten en beperkingen

Om de betrouwbaarheid te vergroten werden in dit onderzoek de
thema’s in overleg met de hoofdonderzoeker en een collega-onderzoeker ontwikkeld. Daarnaast werden de ontwikkelde thema’s
gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met een groep ervaren
onderzoekers. Ook werden de betrouwbaarheid en overdraagbaarheid vergroot door een rijke beschrijving van de thema’s (29).
Selectiebias zou een rol kunnen hebben gespeeld in dit onderzoek.
Het onderzoek werd uitgevoerd in een klein perifeer ziekenhuis en
er was weinig variatie in de steekproef. Alle deelnemers waren vrouwelijk en zeven van de acht deelnemers hadden een religieuze achtergrond. Opvallend was dat er geen hbo-opgeleide verpleegkundigen waren. Dit onderzoek geeft dan ook alleen de belemmerende en
bevorderende factoren weer die onder deze populatie gevonden zijn.
Voor zover er relevante overeenkomsten met de onderzochte populatie zijn, is er echter geen reden om op voorhand generaliseerbaarheid uit te sluiten.
Tijdens de dataverzamelingsperiode hebben een aantal vaz’s hun
interviewafspraak geannuleerd vanwege de COVID-19 pandemie.
Dit resulteerde in een kleiner aantal participanten (n=8) dan oorspronkelijk bedoeld, waardoor het voeren van een controle-interview niet mogelijk was. Datasaturatie kan daarom niet worden
bevestigd. De interviews hadden een beperkte duur van gemiddeld
24 minuten. Desondanks leverden de interviews rijke data op.
De onderzoekers hadden de intentie om face-to-face interviews af te
nemen, om het opbouwen van rapport met de participanten te vergemakkelijken. Vanwege de COVID-19 pandemie konden echter
slechts drie van de acht interviews face-to-face worden afgenomen.
In de praktijk bleek het opbouwen van rapport geen probleem te
vormen, hetgeen in lijn is met onderzoek dat aantoont dat telefo-
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terug, dat dat kan gebeuren. En dan denk je: okee, dus die verwachting moet je dan ook gewoon bijstellen en eigenlijk niet hebben.” (Participant 3)

Ondanks deze mogelijk beperkingen heeft deze studie inzicht
gegeven in de ervaren belemmerende en bevorderende factoren van
ziekenhuisverpleegkundigen die de rol van vaz vervullen.

Conclusie en aanbevelingen

Aandacht hebben voor zingeving is een belangrijke taak van de verpleegkundige, maar blijkt niet altijd een geïntegreerd onderdeel van
het professionele gedrag van verpleegkundigen te zijn. Het aanstellen van vaz’s in het ziekenhuis kan ervoor zorgen dat verpleegkundigen zich bewuster worden van behoeften op het gebied van aandacht voor zingeving van patiënten. Daarnaast lijkt de aanstelling
van vaz’s ertoe te leiden dat verpleegkundigen regelmatiger aandacht hebben voor zingeving en competenter worden in het geven
ervan. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de factoren professioneel zelfvertrouwen, tijd, ondersteuning en coaching, en team-

Summary
TITLE: Supporting spiritual care in patient care: a qualitative
study of barriers and facilitators of Dutch hospital nurses in
the role of Link Nurse Spiritual Care
AIM
Spiritual care should be a key nursing focus. However, spiritual care is not always an integrated part of nurses’ professional behaviour. Previous research showed that the appointment
of Link Nurses Spiritual Care (LNSCs) in a hospital can lead,
in the short term, to a greater awareness of the spiritual needs
of patients. This study explores Dutch hospital nurses’ experiences of the barriers to and facilitators of their ability to competently perform their role as LNSC regarding spiritual care
support, one year after implementation of the role.
METHOD
A generic descriptive qualitative approach was used. Thematic
analysis was used for data analysis.

functioneren volgens de respondenten van invloed zijn op het vermogen van ziekenhuisverpleegkundigen om de rol van vaz competent uit te voeren. Gebrek aan professioneel zelfvertrouwen vormde
in dit onderzoek de grootste belemmerende factor voor de participanten, terwijl ondersteuning en coaching de meest bevorderende
factor was.
Aanbevolen wordt dan ook om het professioneel zelfvertrouwen
van vaz’s te versterken door middel van het uitbreiden van de intercollegiale bijeenkomsten met educatieve sessies gericht op het optimaliseren van kennis, implementatievaardigheden en positionering. Hierbij kan gedacht worden aan educatie met als doel het zich
verder vertrouwd maken met de materie en mogelijk de eigen zingeving, aangezien zelfhantering ook zelfinzicht vraagt. Verder wordt
aanbevolen om de vaz’s meer tijd te geven om de rol te vervullen.
Nader onderzoek is nodig om te bepalen of versterking van de
geïdentificeerde factoren bijdraagt aan het in stand houden van de
veelbelovende resultaten van eerder onderzoek.
FINDINGS
Eight LNSCs were interviewed. Four themes were identified: professional confidence, time, support and coaching, and
team functioning.
DISCUSSION
Despite the small sample, this study complements previous
research on LNSC with insight into the barriers to and facilitators in performing their role. It also gives concrete suggestions to increase the professional confidence of LNSCs.
CONCLUSION
In this study, the lack of professional confidence was the greatest barrier for the participants, while support and coaching
was the greatest facilitator. It is recommended to strengthen
the professional confidence of LNSCs by expanding the peer
meetings with educational sessions.
Keywords
Barriers, facilitators, link nurse, hospital, spiritual care
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17.

Verkennen van infectiepreventiemaatregelen in
de wijkverpleging: een kwalitatieve
observatiestudie
Benjamin Wendt, Getty Huisman-de Waal, Annick Bakker-Jacobs, Jeannine Hautvast,
Anita Huis

Samenvatting

DOEL: Steeds meer oudere cliënten met meervoudige, chronische en complexe aandoeningen hebben wijkverpleegkundige zorg nodig in
hun thuisomgeving. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van invasieve procedures en hulpmiddelen. Infectiepreventie vormt dan ook een
specifieke uitdaging voor verpleegkundige zorgverleners en cliënten. Dit artikel heeft als doel om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen en gerelateerde gedragsfactoren bij zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken en om belemmerende en bevorderende factoren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging te identificeren.
METHODE: Een kwalitatief, explorerend onderzoek bij vier zorgorganisaties die wijkverpleging aanbieden in Nederland waarbij participerende observaties de belangrijkste bron van gegevensverzameling vormden, aangevuld met focusgroepdiscussies en semi-gestructureerde
interviews. Zestien verpleegkundigen en drie verzorgenden werden tijdens hun werk bij 80 cliënten geobserveerd. Voor de interviews
werden 11 cliënten geïncludeerd en voor de focusgroepdiscussies 15 verpleegkundigen en vier verzorgenden.
RESULTATEN: In totaal werden 87 unieke zorgsituaties, gedurende 55 uur, geobserveerd. Daarnaast vonden drie focusgroepdiscussies
plaats en 11 individuele semi-gestructureerde interviews met cliënten. Infectiepreventie stond onder druk door onder andere: 1. De specifieke zorgcontext, die meer autonoom, minder gestructureerd, gecontroleerd en voorspelbaar is dan andere zorgsettings; 2. De aanzienlijke
variatie en suboptimale uitvoering van handhygiëne en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsmaskers,
isolatieschorten en wegwerphandschoenen; 3. Het veelvuldig gebruik van mobiele communicatieapparatuur in de cliëntomgeving waardoor verpleegkundige handelingen regelmatig werden onderbroken en waarbij de apparatuur niet altijd goed werd schoongemaakt; 4. Versnippering, variatie en tegenstrijdige informatie in professionele richtlijnen en protocollen en de ontoereikende organisatorische ondersteuning bij de implementatie en evaluatie van het infectiepreventiebeleid.
CONCLUSIE: Deze studie laat zien dat de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleegkundige zorg suboptimaal is.
Bovendien laat deze studie een aanzienlijke variatie zien met betrekking tot de werkomgeving; de toepassing van handhygiëne; het juiste
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; de omgang met communicatieapparatuur, en organisatorisch beleid, procedures en
ondersteuning. Deze studie heeft daarnaast een aantal belangrijke belemmerende en bevorderende factoren geïdentificeerd die van invloed
zijn op de toepassing van infectiepreventiemaatregelen, zoals de werkomgeving, factoren op het niveau van de individuele zorgverlener en
het team, cliëntfactoren, en factoren op het niveau van de organisaties.
Trefwoorden: wijkverpleging, thuiszorg, infectiepreventie, handhygiëne, persoonlijke beschermingsmaatregelen

Wat is bekend?

Wat is nieuw?

Wat is de
relevantie?

• De vraag om wijkverpleging neemt
nog steeds toe waarbij zorg wordt
verleend aan ouder wordende cliënten met meervoudige, chronische en
complexe aandoeningen. Hierbij
wordt toenemend gebruik gemaakt
van invasieve procedures en hulpmiddelen.
• Er is weinig bekend over de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging, evenals
over de determinanten – belemmerende en bevorderende factoren - en
gerelateerd professioneel gedrag.
• Studies die over dit onderwerp zijn
uitgevoerd, gebruikten hiervoor
meestal zelfgerapporteerde vragenlijsten en weerspiegelen mogelijk
niet de daadwerkelijke praktijk.

• Een gedetailleerde beschrijving van
de toepassing van generieke infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging.
• De identificatie van een aantal belangrijke belemmerende en bevorderende factoren bij de toepassing van
infectiepreventiemaatregelen in de
wijkverpleging.
• De bevindingen kunnen als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling
van een theorie en evidence-based
gestuurde implementatiestrategie
om de naleving van generieke infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging te verbeteren.

• Infectiepreventie vormt een bijzondere uitdaging in de wijkverpleging
en infecties als gevolg van wijkverpleegkundige zorg vormen een
zware belasting voor cliënten.
• Een aanzienlijk percentage van de
cliënten met een infectie heeft
spoedeisende hulp nodig, wat vaak
leidt tot ongeplande ziekenhuisopnames en hogere zorgkosten.
• Passende infectiepreventie- en bestrijdingsmaatregelen blijven daarom
van cruciaal belang bij het voorkomen van zorginfecties in de wijkverpleging, ook in het licht van nieuwe
infectieziekten zoals SARS-CoV-2.

Verpleegkunde nr. 3

• september 2022 - pagina 20

Gedownload van https://tijdschriftverpleegkunde.nl op 27-9-2022 om 3:56. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2022 BPM Medica.

onderzoeksartikel

Wereldwijd neemt verpleegkundige zorg in de thuissituatie snel
toe (1). Deze toegenomen vraag naar wijkverpleging is grotendeels
het gevolg van een combinatie van demografische verschuivingen;
veranderingen in sociale verhoudingen, waarden en verwachtingen; epidemiologische veranderingen, wetenschappelijke en technologische vooruitgang; en politieke keuzes (2,3). Een soortgelijke
trend is waar te nemen in Nederland, waar de behoefte aan wijkverpleegkundige zorg is toegenomen als gevolg van meerdere factoren. Hiertoe behoren een vergrijzende bevolking met in toenemende mate meerdere chronische aandoeningen; een maatschappelijke opvatting naar meer persoonsgerichte zorg; medische en
niet-medische technologische innovaties; nieuwe (thuis)behandelingsmogelijkheden; en beleidskeuzes om geïnstitutionaliseerde
zorg te verschuiven naar de thuisomgeving (3-7). In 2018 ontvingen in Nederland ongeveer 589.000 cliënten wijkverpleegkundige zorg, een gestage stijging ten opzichte van 2015 (512.000 cliënten) en 2017 (557.000 cliënten) (8-10). Deze cliënten ontvingen
de wijkverpleegkundige zorg van bijna 5.000 thuiszorgaanbieders,
waarmee in totaal 3,4 miljard euro was gemoeid (9,11).
Het toenemende aantal cliënten met complexe aandoeningen
en het toegenomen gebruik van invasieve medische hulpmiddelen maakt dat deze cliënten een hoog risico lopen op infecties
(5,12-16). Daarom vormt infectiepreventie een bijzondere uitdaging in de wijkverpleging (17,18). Literatuur over de prevalentie van zorginfecties in de wijkverpleging is beperkt hoewel enkele
studies zijn uitgevoerd. Een Franse studie uit 2012 concludeerde
dat meer dan een derde (35,5%) van alle aanwezige zorginfecties
in verband kon worden gebracht met de geleverde thuiszorg (14).
Een systematische review van 25 studies beschreef dat 4,5-11,5%
van de cliënten ten minste één infectie had tijdens de periode dat
zij wijkverpleegkundige zorg ontvingen (13). De meeste onderzochte studies in de review zijn echter tussen de 10 en 20 jaar oud
en werden hoofdzakelijk uitgevoerd in de Verenigde Staten en
Canada. Zowel de Franse studie (14) als de systematische review
(13) rapporteerden aanzienlijke verschillen in infectiepercentages tussen verschillende thuiszorgorganisaties, waarschijnlijk als
gevolg van verschillen in beleid en een gebrek aan deskundige
infectiepreventie (16,18).
In Nederland werken wijkverpleegkundigen en andere verpleegkundige zorgverleners in teamverband. Samen delen zij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld protocollen,
richtlijnen en de gedragscode worden nageleefd om zo professionele en veilige verpleegkundige zorg aan huis te garanderen (19).
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van wettelijke - en veldnormen, zoals vastgelegd in het Kwaliteitskader Wijkverpleging (20). In geval van grove nalatigheid is
zij bevoegd onderzoek in te stellen en een klacht in te dienen bij
de tuchtrechter. Niettemin is de focus van de IGJ en het Kwaliteitskader Thuiszorg primair gericht op leren en verbeteren (5). Tegelijkertijd werken verpleegkundige zorgverleners in de wijk vaak
solistisch, wat het moeilijk maakt om het individuele verpleegkundig handelen te beoordelen en dit zo nodig door collega’s te laten
corrigeren. Waar surveillancemethoden voor het monitoren van
infecties in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg in
Nederland routinematig worden gebruikt, ontbreken deze methoden in de wijkverpleging (21). Kortom, infecties in de context van
de wijkverpleging worden nauwelijks opgespoord en er is weinig
zicht op óf en hoe infectiepreventiemaatregelen in de praktijk
worden nageleefd.
Desondanks vormen infecties als gevolg van wijkverpleegkundige
zorg een zware belasting voor cliënten en hierdoor kan het herstel
of de revalidatie van deze cliënten worden belemmerd. Infecties
worden vaak niet onderkend en kunnen onbehandeld leiden tot
sepsis en daarmee levensbedreigend worden. Een aanzienlijk per-

centage van de cliënten met een luchtweginfectie, urineweginfectie, wondinfectie of een geïnfecteerde intraveneuze katheter heeft
spoedeisende hulp nodig, wat vaak leidt tot ongeplande ziekenhuisopnames en hogere zorgkosten (12,22,23). Om deze gevolgen te beperken, zijn recent twee studies uitgevoerd, gericht op
het identificeren van cliënten met een hoog infectierisico en het
voorspellen van het risico op ziekenhuisopname. Het doel van
deze studies is om interventies met betrekking tot het voorkomen
van infecties verder te kunnen onderbouwen (24,25). Voor cliënten met een hoog infectierisico, zeker bij de opkomst van nieuwe
infectieziekten zoals SARS-CoV-2, blijven passende infectiepreventie- en bestrijdingsmaatregelen van cruciaal belang bij het
voorkomen van zorginfecties in de wijkverpleging (18,26)
Ondanks de groeiende vraag in zowel nationale als internationale literatuur naar wetenschappelijke onderbouwing (27,28), is er
weinig bewijs beschikbaar over infectiepreventiemaatregelen in de
wijkverpleging, evenals over de determinanten – belemmerende
en bevorderende factoren - en gerelateerd professioneel gedrag
(26,29). Twee studies evalueerden met behulp van observaties de
naleving van handhygiëne in de dagelijkse praktijk van de wijkverpleging via de ‘Vijf momenten voor handhygiëne’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (30). De Australische studie uit 2012 rapporteerde een gemiddelde handhygiëne-compliance van 59,2%,
maar bij deze studie was er sprake van een kleine steekproefgrootte
(31). In een recenter Amerikaans onderzoek, van betere methodologische kwaliteit, was de gemiddelde handhygiëne-compliance 45,6%, hetgeen vergelijkbaar is met de ziekenhuissetting (32).
Andere studies naar toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging maakten veelal gebruik van zelfrapportage-vragenlijsten en de resultaten daarvan weerspiegelen wellicht
niet de daadwerkelijke praktijk (23,29,33). Tot slot zijn de activiteiten van de “Werkgroep Infectie Preventie” - verantwoordelijk voor
de ontwikkeling en herziening van infectiepreventierichtlijnen in
Nederland - door het wegvallen van overheidsfinanciering stopgezet, met als gevolg dat de herzieningstermijn van sommige richtlijnen met maar liefst 10 jaar is verstreken (34,35).
Het doel van deze studie is om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen en gerelateerde gedragsfactoren bij zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken en om belemmerende en
bevorderende factoren van infectiepreventiemaatregelen in de
wijkverpleging te identificeren.

Methode

Onderzoeksopzet
De studie gebruikte een kwalitatieve, explorerende benadering,
met behulp van participerende observaties, focusgroepdiscussies
en semigestructureerde interviews. De kwalitatieve onderzoeksopzet stelde de onderzoekers in staat om uitgebreide, rijke en gedetailleerde observaties en beschrijvingen te verzamelen. Bovendien
kreeg het onderzoeksteam een diepgaand inzicht in de toepassing
van infectiepreventiemaatregelen, procedures en determinanten
bij zowel verpleegkundige zorgverleners als cliënten in de wijkverpleegkundige zorg in Nederland.

Populatie en steekproeftrekking

Vier zorgorganisaties die wijkverpleging leveren in het oosten van
Nederland werden doelgericht geselecteerd om deel te nemen aan
het onderzoek voor de participerende observaties (organisaties 1,
2 en 3) en focusgroepdiscussies (organisaties 2, 3 en 4). Elk van
deze zorgorganisaties heeft 2.300-6.000 medewerkers in dienst die
wijkverpleegkundige zorg verlenen aan 14.000-30.000 cliënten in
zowel stedelijk als landelijk gebied. De werving van cliënten die
zelfstandig hun Centraal Veneuze Katheter verzorgen vond plaats
binnen een extra organisatie: het Expertisecentrum Darmfalen
van het Radboudumc Nijmegen. Deze organisatie verleent medische zorg aan meer dan 200 cliënten die langdurig (langer dan drie
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Inleiding

Verpleegkundige handeling
(in relatie tot)

Organisatie 1

Organisatie 2

Organisatie 3

Cliënten die
procedures
zelfstandig uitvoeren

Intraveneuze totale parenterale
voeding

7

3

1

4

Intraveneuze antibiotica/
chemotherapie/diuretica/vloeistoffen

7

10

5

Wondverzorging

2

3

Drain (wond of gal)

2

1

Injectie (subcutaan of intramusculair)

3

5

Peritoneale dialyse (cyclisch of
ambulant)

2

Urineweg Katheter

1

Niet-invasieve beademing

1

Oogdruppels (toedienen)

5

2

15

8

Algemene Dagelijkse
Levenverrichtingen (ADL) (wassen,
aankleden)

3

maanden) thuis parenterale voeding toegediend krijgen.
Er werden drie groepen deelnemers geïncludeerd: 1. (Wijk)verpleegkundigen die zeer complexe (technische) handelingen verrichten; 2. (Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk die
dagelijkse, laag-complexe zorg verlenen; en 3. Cliënten die thuis
parenterale voeding toegediend krijgen zonder ondersteuning
van wijkverpleging, d.w.z. cliënten die zelf zeer complexe handelingen verrichten. Binnen deze groepen werden individuele cliënten en verpleegkundigen zowel doelgericht als gemakshalve gerekruteerd. De werving stopte zodra datasaturatie optrad, wat betekent dat er geen nieuwe codes of informatie meer uit de data naar
voren kwamen.

Dataverzameling

Om de gedragingen, gebeurtenissen, activiteiten en interacties
in de thuisomgeving uit de eerste hand mogelijk te maken (36)
werden participerende observaties gebruikt als de belangrijkste
bron van dataverzameling (37). Alle participerende observaties
zijn uitgevoerd door een onderzoeker en tevens gezondheidswetenschapper (BW) met ervaring als wijkverpleegkundige (niveau
6). Voor aanvang van het veldwerk werd de onderzoeker getraind
in kwalitatieve onderzoeksmethoden en het uitvoeren van participerende observaties. Vervolgens werd een uitgebreide observatielijst ontwikkeld gebaseerd op standaard infectiepreventiemaatregelen, afgeleid uit de literatuur en met advies van deskundigen. Aan de hand van deze lijst kon de observant de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in een brede, open context
onderzoeken. De observatielijst was niet bedoeld om de naleving
van de infectiepreventiemaatregelen te kwantificeren en was niet
gericht op één specifieke infectiepreventiemaatregel. Hierdoor

6

konden spontane en onvoorziene omstandigheden in de observaties worden meegenomen. Een multidisciplinair panel, bestaande
uit (wijk)verpleegkundigen, specialisten op het gebied van infectiepreventie, verplegingswetenschappers, beleidsmakers in de
wijkverpleging en een cliënt die wijkverpleegkundige zorg ontving
hebben de conceptobservatielijst bediscussieerd en op basis van
consensus werd overeenstemming bereikt over de definitieve lijst.
Daarna werd de observatielijst in twee observatiesessies getest, wat
resulteerde in kleine wijzigingen in de lay-out. Bij de uiteindelijke
dataverzameling werden in totaal 87 unieke zorgsituaties (Tabel 1)
met 12 wijkverpleegkundigen (niveau 6), vier verpleegkundigen in
de wijk (niveau 4), vier verzorgenden in de wijk (niveau 3) en 80
cliënten gedurende 55 uur geobserveerd. Tabel 2 geeft een gedetailleerde beschrijving van het opleidingsniveau en het beroepsprofiel van verpleegkundige zorgverleners in Nederland. De dataverzameling vond plaats van januari tot september 2019.
Aan het begin van elke observatiesessie werd de tijd genomen om
een vertrouwensband te creëren met de deelnemende zorgverlener en cliënt. De onderzoeker, die zelf ervaring heeft als wijkverpleegkundige, werd al snel gezien als een ‘insider’. Alle deelnemers
waren op de hoogte van het doel van de observaties. De onderzoeker was alleen aanwezig als waarnemer en nam geen deel aan de
verpleegkundige activiteiten (39). Aan de hand van de observatielijst werden aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen werden
vervolgens uitgetypt op de dag dat de observaties plaatsvonden,
waardoor digitale veldnotities ontstonden. Daarnaast werd een
veldwerkdagboek bijgehouden om interacties (datum en tijd),
gesprekken of andere mogelijke relevante observaties die niet specifiek in de observatiegids beschreven waren, te noteren, evenals

Tabel 2. Opleidings- en beroepsstatus van zorgprofessionals in Nederland
Beroep

Opleidingsniveau [38]

Algemene taakbeschrijving

Verpleegkundige (HBO)

Niveau 6

Hoog complexe verpleging en verzorging - verantwoordelijk
voor kwaliteit van zorg en teamexpertise - coachen van
collega’s - coördinatie van zorg - indiceren van zorg

Verpleegkundige
(MBO)

Niveau 4

(Complexe) verpleging en verzorging - coördinatie op
cliëntniveau

Verzorgende

Niveau 3

Laagcomplexe verpleging, verzorging en ondersteuning
- zorgplan

Helpende

Niveau 2

Zorg en ondersteuning
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Tabel 1. Geobserveerde verpleegkundige handelingen (aantal keren geobserveerd)

Data-analyse

De analyse van de gegevens omvatte meerdere analytische stappen
(42). Zowel een inductieve data-gedreven analyse als een deductieve theorie-gedreven analyse werd uitgevoerd terwijl de dataverzameling nog gaande was (43,44). Twee duo’s bestaande uit
een onderzoeker en een onderzoeksassistent (ABJ en BW, JvH en
GH) codeerden onafhankelijk van elkaar alle veldnotities en transcripties via open codering. Deze codes werden vervolgens uitgebreid besproken om overeenkomsten en verschillen tussen en
binnen de duo’s te onderzoeken met als doel te zorgen voor consistentie, overeenstemming te verkrijgen tussen de codeurs, en het
monitoren van datasaturatie. Wanneer de twee duo’s geen consensus konden bereiken, werd een derde lid van de onderzoeksgroep (AH) geraadpleegd om de uiteindelijke beslissing te nemen.
Vervolgens werden alle codes geclusterd tot subthema’s. Deze
werden vervolgens in een matrix samengevat tot bredere thema’s
en besproken met alle onderzoekers en het eerdergenoemde multidisciplinaire panel om zo de betrouwbaarheid te vergroten (45).
Alle coderingen zijn uitgevoerd met behulp van ATLAS.ti versie
8.4.20 (46).

Ethische overwegingen

De medisch-ethische commissie van het Radboud Universitair
Medisch Centrum concludeerde dat ethische goedkeuring volgens
de Nederlandse wet niet vereist was (CMO nr. 2015-2261). Voorafgaand aan inclusie in het onderzoek ondertekenden alle geïncludeerde deelnemers echter een formulier waarin stond dat zij zowel
schriftelijk als mondeling waren geïnformeerd over het doel van
het onderzoek, dat deelname vrijwillig was, dat vertrouwelijkheid
en anonimiteit van geluidsopnames, transcripten en observaties
waren gewaarborgd en dat deelnemers het recht hadden om zich
op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden uit het onderzoek terug te trekken.

Resultaten

Uit de observaties, interviews, focusgroepdiscussies en veldnotities werden vier hoofdthema’s afgeleid met betrekking tot infectiepreventie en bijbehorende gedragsfactoren, specifiek van toepassing op de thuissituatie: 1. Werkomgeving; 2. Handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen; 3. Communicatiemiddelen; en
4. Organisatorisch beleid, procedures en ondersteuning. Ter illus-

tratie van elk (sub)thema worden citaten gegeven, zowel in de tekst
als in de aanvullende tabellen 1 - 4. Naar de resultaten en overeenkomstige citaten in de aanvullende tabellen wordt verwezen met
een “[TxQx]”-type verwijzing.

1. Werkomgeving

0.1 Wijkverpleging in de thuissituatie
Zorgverleners reisden van de ene woning, kamer of appartement
naar het volgende om wijkverpleegkundige zorg te verlenen. De
thuissituatie van cliënten varieerde van onberispelijk schoon en
opgeruimd - zonder zichtbaar vuil, stof of beschadigd interieur tot verwaarloosde en vervuilde huishoudens. Deze laatste waren
bezaaid met bedorven afval, kleverige vloeren, kapot interieur,
ontoereikende verlichting en het ontbrak aan frisse lucht of voldoende bewegingsruimte. Enkele van deze observaties worden
hieronder beschreven:
Het huis ziet er zeer keurig, netjes, ordelijk en goed onderhouden
uit. Geen slingerende voorwerpen of zichtbaar vuil of stof te bekennen. [...] De woning is ruim en toegankelijk. In de slaapkamer waar
de wondverzorging plaatsvindt, is veel daglicht aangevuld met
richtspots in het plafond. [Observatie]
[...] het huis in het algemeen is: oud, rommelig, vies en vol. Het
ruikt er naar oude urine en natte hond. [...] De slaapkamer is een
oude hobbykamer van ongeveer 20m2. In de kamer staan een eenpersoonsbed (niet in hoogte verstelbaar), vijf stoelen, een tafel, een
archiefkast, een vriezer, een linnenkast, een vitrinekast, een nachtkastje en een gaskachel. Alle vijf de stoelen zijn in gebruik omdat er
kleren, handdoeken en beddengoed op liggen of omdat er een dienblad met een schoteltje en een kleine koeienbel op staat. De muren
zijn bedekt met schilderijen en fotolijstjes, een wandlamp zonder kap
en een rode plastic kruik. Onbedekte delen zijn bruingeel bevlekt,
[en] op verschillende plaatsen krult het behang, en in de hoeken van
de kamer zijn spinnenwebben te zien in het licht. [...] Alle horizontale vlakken zijn bedekt met een handdoek of tapijt, waarop allerlei dingen staan: glazen vazen, kunstwerken, religieuze beelden,
kaarsen, porseleinen asbakken (leeg), een kaartspel, blikken met
onbekende inhoud, flessen zeep en shampoo, kartonnen dozen met
tijdschriften, boekensteunen, een naaimachine, een theepot, skistokken en continentiemateriaal voor vrouwen. Op verschillende handdoeken en tapijten zijn vlekken te ontdekken. De ramen in de slaapkamer zijn gesloten, en er zijn geen ventilatieroosters in de kamer.
[Observatie]
Naast de cliënt en de zorgverlener waren regelmatig andere
mensen en/of dieren aanwezig tijdens de zorgverlening, bijvoorbeeld andere zorgverleners, familieleden, kennissen, kinderen,
huishoudelijke hulp, huisdieren, boerderijdieren en ongedierte
[T1Q3]. In dit onderzoek gaven verpleegkundigen aan dat zij hun
gedrag aanpasten aan de omstandigheden; zo waren zij zich bijvoorbeeld meer bewust van het belang van infectiepreventie zodra
zij een vervuild huishouden binnenstapten. Bij deze huishoudens
werden apparatuur en materialen meestal achtergelaten, en werd
het bezoek aan deze huishoudens voornamelijk gepland aan het
‘einde’ van de route van een zorgverlener [T1Q4], mogelijk om
de overdracht van micro-organismen van het ene naar het andere
huishouden te beperken.
0.2 Werkruimte en arbeidsomstandigheden
Voor aanvang van een verpleegkundige handeling zorgde de verpleegkundige, mantelzorger of cliënt voor een schone werkplek,
voornamelijk het oppervlak van een tafel. Hiervoor werden verschillende materialen gebruikt zoals plastic afdekmateriaal maar
soms ook katoenen handdoeken [T1Q5]. De werkplek werd wisselend schoongemaakt voor gebruik [T1Q6]. Wanneer het oppervlak werd gereinigd met een ontsmettingsmiddel op alcoholbasis,
was het nog zichtbaar nat wanneer er materialen op werden gelegd
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aanwijzingen of vermoedens van vertekening zoals selectiebias of
het Hawthorne-effect (40).
Wanneer de tijd het toeliet werden tijdens de observatiesessies,
aan cliënten (n = 11) een aantal open vragen gesteld. Deze vragen
hadden betrekking op hun ervaringen met infectiepreventie voor
zowel de zorgverleners die procedures uitvoerden als voor hun
ervaringen met de eventuele infectiepreventiemaatregelen die de
cliënten zelf toepasten. Van deze interviews werden geen geluidsopnames gemaakt, maar de antwoorden werden opgeschreven in
combinatie met de observaties.
Vervolgens werden drie focusgroepdiscussies georganiseerd om
te onderzoeken welke gedragsfactoren de toepassing van infectiepreventiemaatregelen van zorgverleners in de wijkverpleging
mogelijk beïnvloeden. Aan de hand van zeven, door Flottorp et
al. (2013) geconstrueerde, domeinen werd een themagids opgesteld om mogelijke belemmerende en bevorderende factoren met
betrekking tot infectiepreventie te identificeren (41). De focusgroepdiscussies telden in totaal 11 wijkverpleegkundigen (niveau
6), twee verpleegkundigen in de wijk (niveau 4) en vier verzorgenden in de wijk (niveau 3). De focusgroepdiscussies vonden plaats
in vergaderruimtes van de deelnemende zorgorganisaties, dichtbij het werkgebied van de deelnemers. De focusgroepdiscussies
werden geleid door een ervaren moderator die ervoor zorgde dat
alle relevante onderwerpen aan bod kwamen en duurden tussen 79
en 88 minuten. Van alle focusgroepdiscussies, werden geluidsopnames gemaakt die vervolgens werden getranscribeerd.

Tijdens de zorgverlening is het niet mogelijk om een schone werkplek te creëren. Behalve een klein hoekje waarop de spullen kunnen
worden klaargelegd, ligt de tafel vol met stapels tijdschriften, een
kartonnen doos met een voorraad materialen, twee grote nepleren
portefeuilles en een sleutelhanger. [Observatie]
Deze rommelige en vervuilde huishoudens plaatsten de verpleegkundigen voor een dilemma. Ze gaven aan dat ze niet konden
weigeren om zorg te verlenen omdat cliënten het “recht hebben
op zorg” maar tegelijkertijd gaven zij aan behoefte te hebben
aan ondersteuning bij de aanpak van vervuilde huishoudens om
zo de verspreiding van besmettelijke micro-organismen tot een
minimum te beperken.
0.3 Werkkleding
Er waren aanzienlijke verschillen in kleding die tijdens de zorgverlening werd gedragen, variërend van vrijetijdskleding tot uniformen [T1Q11]. Soms droeg een verpleegkundige wel een uniformjasje in de auto maar werd deze niet gedragen tijdens de zorgverlening. Daarnaast moesten de zorgverleners hun eigen werkkleding
meestal zelf wassen [T1Q12], maar werd dit niet op de aanbevolen
temperatuur gedaan, om te voorkomen dat deze hoge temperatuur
hun kleding zou beschadigen [T1Q13]. Ten slotte was er weinig tot
geen aandacht voor de tassen die de verpleegkundigen van en naar
verschillende huishoudens meenamen.
En wat je net ter sprake bracht, hè? Hoe vies is je tas? Daar heb ik
nooit over nagedacht. Ik stop er gewoon mijn eten in. [Focusgroep]
0.4 Opslag en kwaliteitscontrole van materialen
In dit onderzoek werden alle materialen, hulpmiddelen en apparatuur die nodig zijn voor de zorg thuis op verschillende manieren
bewaard: gesorteerd in plastic of kartonnen dozen met of zonder
afsluitbaar deksel of los in plastic- of papieren zakken. Deze dozen
of zakken werden bewaard op tafels, stoelen, de vloer of onder
een bed. In sommige gevallen werd een kast, een dressoir of een
bureau gebruikt om materiaal op te bergen, waarbij verschillende
laden werden gebruikt voor verschillende materialen. In enkele
gevallen was er geen duidelijke plek om materiaal op te bergen
[T1Q15].
Vóór gebruik werden de materialen vaak gecontroleerd op gebreken, kapotte verpakkingen of uiterste gebruiksdatum door de
persoon die daarvoor verantwoordelijk was [T1Q16]. Zowel het
gebruik van veiligheidsnaalden als van gewone naalden werd
geobserveerd [T1Q17]. Soms waren niet alle benodigde materialen voor een specifieke procedure aanwezig, zoals blijkt uit de volgende verklaring:
Er is [voor de handeling] een tekort aan 10ml spuitjes en kleefzwachtels in het plastic krat. [Observatie]
Tal van materialen waren afhankelijk van een derde partij voor
levering aan huis, zoals een groothandel in medische benodigdheden, een apotheek of een drogist [T1Q19].
0.5 Handschoenen voor het aantrekken van steunkousen
Handschoenen, bedoeld voor het aantrekken van steunkousen,
werden regelmatig niet voor of na gebruik gereinigd. Wanneer zij
wel werden gereinigd, werd vaak gebruik gemaakt van daarvoor
niet-geschikte handdesinfectans. In sommige gevallen bleven deze
handschoenen achter in het huis van de cliënt om door verschillende zorgverleners te worden gebruikt [T1Q21]. In andere gevallen namen verpleegkundigen de handschoenen mee en gebrui-
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ken zij dezelfde handschoenen om meerdere cliënten te helpen
[T1Q22].
0.6 Afval
Er waren ruimschoots toegankelijke naaldcontainers beschikbaar op plaatsen waar naalden of scherpe instrumenten werden
gebruikt [T1Q23]. In sommige gevallen waren de naaldcontainers vol of gevuld tot boven de “niet overschrijden”-lijn of werden
ze niet op de juiste manier gehanteerd [T1Q24], zoals blijkt uit het
volgende citaat:
Uit de naaldencontainer steken plastic blisterzakjes waar medicijnen
in zaten. Voordat de naalden weggegooid kunnen worden, moeten
ze eerst verwijderd worden. De cliënt zegt: “Ik gooi hem wel leeg”. De
verpleegkundige vraagt: “Hoe gaat u dat doen?” De cliënt antwoordt:
“Ik gooi het gewoon in de vuilnisbak”. [Observatie]
Gebruikte materialen en afval werden meestal van elkaar gescheiden (papier, plastic of rest) en in een kleine vuilniszak gedaan.
Soms werden gebruikte materialen en afval op meerdere plekken
aangetroffen die nog door de cliënt of iemand anders moesten
worden weggegooid [T1Q25], [T1Q26]. In een aantal gevallen
werd zelfs overgebleven voedsel aangetroffen [T1Q27]. Het verontreinigd afval van een verpleegtechnische handeling kwam
in een enkel geval ook in contact met kinderen of huisgenoten
[T1Q28], zoals beschreven in het volgende voorbeeld:
[...] de peuter ziet kans om het gebruikte terugslagventiel van de tafel
te pakken en in haar mond te stoppen. De moeder reageert hierop en
zegt dat de peuter moet uitspugen wat ze heeft gepakt en dat doet ze.
[Observatie]

2.

Handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen

1.1 Handhygiëne
Er werden twee vormen van handhygiëne geobserveerd, één
waarbij de handen werden gedesinfecteerd met handalcohol en
de andere waarbij de handen werden gewassen aan een wastafel
of aan de gootsteen (met of zonder zeep). (Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en cliënten droogden vervolgens hun handen
op verschillende manieren, zoals met papieren zakdoekjes, katoenen handdoeken of aan het uniform [TQ21]. Handdesinfectans op
alcoholbasis en wasbakken waren over het algemeen beschikbaar
en toegankelijk [T2Q2]. Verpleegkundigen gaven echter aan dat ze
betwijfelden of de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
aanbevolen ‘Vijf momenten voor handhygiëne’ wel ‘passen’ in de
context van de wijkverpleging [T2Q3]. Hoewel veel verpleegkundigen verklaarden dat zij handhygiëne toepasten volgens de ‘Vijf
momenten van handhygiëne’ van de WHO [T2Q4] bleek uit de
observaties dat handhygiëne wisselend, inconsistent en onregelmatig werd toegepast [T2Q5]. Cliënten die zelf verpleegkundige
handelingen verrichtten, waren zich zeer bewust van het belang
van handhygiëne, mogelijk als gevolg van een uitgebreide training
in het ziekenhuis. Dit zorgde ervoor dat zij soms doorschoten in
het toepassen van handhygiëne.
1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Net als bij materialen voor verpleegkundige handelingen worden
persoonlijke beschermingsmiddelen meegebracht door de verpleegkundige of geleverd aan huis door een externe leverancier.
Het ontbrak verpleegkundigen soms aan de juiste materialen, zoals
ontsmettingsmiddelen, handschoenen en schorten [T2Q6]. Soms
werden wegwerpmaterialen voor eenmalig gebruik - handschoenen, mondneusmaskers, schorten en overschoenen – wisselend of
onjuist gebruikt, hergebruikt of “gereinigd” met handdesinfectiemiddelen [T2Q7].
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[TQ7]. Soms raakte communicatieapparatuur of werkkleding de
schone werkplek [T1Q8]. In sommige gevallen was er niet genoeg
oppervlakte vrij om een schone werkplek te creëren [T1Q9], zoals
in de volgende beschrijving:

Mobiele communicatieapparatuur

Voor, tijdens en na het uitvoeren van de zorg in de thuissituatie
werd een verscheidenheid aan elektronische communicatieapparatuur gebruikt. De meest gebruikte apparaten waren (smart)phones
en tablets en deze werden vaak gelijktijdig gebruikt. Daarnaast
werden de telefoons en tablets voortdurend meegedragen [T3Q1]
om bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers te raadplegen of
om de roosters van de verpleegkundigen te bekijken:
De tablet wordt tussen twee cliënten gedragen onder de arm van
de zorgverlener. Bij binnenkomst wordt de tablet op het aanrecht gelegd. Aan het eind van de zorgverlening wordt de tablet bij
het naar buiten gaan [van de woning] weer onder de arm gestopt.
[Observatie]
Daarnaast werden apparaten gebruikt om te bellen, berichten
te versturen en als navigatiesysteem voor het reizen naar cliënten. Soms werden apparaten bewust niet meegenomen naar het
huis van cliënten, bijvoorbeeld wanneer bekend was dat een cliënt
besmet was met een resistent micro-organisme [T3Q2]. Over het
algemeen waren in het kantoor van het wijkteam of in de auto’s van
de verpleegkundigen schoonmaak- of desinfectiedoekjes beschikbaar [T3Q3], maar de verpleegkundigen twijfelden aan de juiste
manieren (methode en materialen) en het tijdstip om schoon te
maken [T3Q4]. Deze schoonmaakdoekjes werden dan ook slechts
in enkele gevallen gebruikt.
Behalve dat communicatieapparatuur fysiek aanwezig was tijdens
het verlenen van zorg, leidde dit ook af omdat de verpleegkundige
handelingen werden onderbroken. Dit laatste was vooral het geval
zodra zorgverleners druk voelden om de telefoon op te nemen bijvoorbeeld als het gesprek betrekking had op collegiaal overleg of
bij mogelijke problemen [T3Q5], zoals blijkt uit het volgende fragment:
Vooral als die telefoon roodgloeiend staat. [...] Soms ben je met
twintig dingen tegelijk bezig. Ondertussen gaat je route door, dus ja,
dan gaat het vaak mis [...], zoals het vergeten om handschoenen aan
te trekken bij het klaarmaken van een antibioticum. [Focusgroep]

4. Organisatorisch beleid, procedures en
ondersteuning

4.1 Richtlijnen
Voor verpleegtechnische handelingen en het gebruik van instrumenten en apparatuur werden richtlijnen en protocollen gebruikt.
Verpleegkundigen moesten vaak papieren ‘actielijsten’ aftekenen
na het uitvoeren van verschillende handelingen [T4Q1]. (Wijk)
verpleegkundigen, verzorgenden en cliënten gaven aan dat er door
diverse organisaties, ziekenhuizen en collega’s verschillende protocollen werden gebruikt die van elkaar afweken. Dit leidde tot fragmentatie, variatie, discrepanties of juist conflicterende informatie [T4Q2]. Bovendien zagen deze verpleegkundigen, verzorgenden en cliënten verschillen tussen wijkverpleegkundige teams in
de omgang met bepaalde situaties, richtlijnen en protocollen. Cliënten spraken hun zorgverleners er ook op aan wanneer zij verschillen in de zorgverlening ervaarden [T4Q3], zoals uit het volgende citaat blijkt:
Ja, en ook op het gebied van hygiëne, ziekenhuizen, we merken dat
ze [...] soms heel andere protocollen gebruiken. [...] Dat sommige
protocollen gewoon heel anders zijn dan het [naam organisatie] protocol. [...] Daar zit echt een groot verschil tussen en dat, ja, als een
cliënt daarop gefocust is, dan kan dat soms best wel wat frictie opleveren [...]. [Focusgroep]
Soms twijfelden verpleegkundigen en verzorgenden aan de
geschiktheid van de verkregen informatie:
En [...] die protocollen [lijken] ook niet goed te passen binnen de

wijkverpleging. Dat zijn allemaal vragen [...]. Kunnen we hierin een
eenduidig antwoord verwachten? [...], dat kunnen we niet, toch?
[Focusgroep]
4.2 Organisatorische ondersteuning
Binnen wijkverpleegkundige teams was er vaak een aangewezen
teamlid dat zich richtte op ‘kwaliteit van zorg’ of ‘hygiëne en infectiepreventie’. Deze teamleden hadden de taak om kennis up-todate te houden en als aanspreekpunt te fungeren wanneer andere
teamleden vragen hebben [T4Q5]. Sommige van deze teamleden
namen deel aan werkgroepen die betrokken waren bij het uitstippelen van beleid en het verspreiden van nieuwe informatie; ook
wel “shared governance” genoemd [T4Q6], wat wordt uitgelegd in
het volgende citaat:
Dit heeft weer te maken met de “shared governance structuur”.
We komen eens in de zes weken bij elkaar om te zien wat er op dit
moment gebeurt. Wat verandert er? Soms overleggen we met andere
mensen; deskundigen infectiepreventie van een andere organisatie
[...] die we vragen kunnen stellen. En van daaruit wordt het beleid
aangepast: de beleidsmedewerker kijkt er naar en het wordt dan verspreid via intranet. Op die manier proberen we echt up-to-date te
blijven. [Focusgroep]
Solistisch werken maakte het echter moeilijk voor verpleegkundigen om hun collega’s te observeren of om infectiepreventiemaatregelen te bespreken [T4Q7]. In dergelijke gevallen was het problematisch om nieuwe informatie of beleidswijzigingen te implementeren of te evalueren [T4Q8]. Bovendien speelde de hoge werkdruk een negatieve rol bij kennisoverdracht en werd het feit dat
werknemers niet worden betaald voor de tijd die zij aan kennisoverdracht besteden, als een belemmering gezien [T4Q9]:
Alles wat de werknemers op papier krijgen, moeten ze in hun eigen
tijd lezen. [Focusgroep]
Daarbij hadden verpleegkundigen soms te maken met een te late
of onvolledige overdracht van hewt cliëntdossier wanneer cliënten van een andere zorgsetting naar huis werden overgeplaatst. En
dat een cliënt dan een bijzonder resistent micro-organisme bij zich
draagt, zoals blijkt uit het volgende citaat:
Moderator: En u gaf al aan dat u eigenlijk zou willen weten
wanneer een cliënt uit een ziekenhuis of vanuit een andere
instelling naar huis gaat, of hij of zij iets [bijzonder resistent
micro-organisme] heeft of niet.
Antwoord: Ja. Dat is berucht. [Focusgroep]

5. Belemmerende en bevorderende factoren van
infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging

Om te komen tot een meer beknopte en overkoepelende interpretatie van de bevindingen betreffende factoren die toekomstige verbeteringen in de dagelijks praktijk belemmeren of bevorderen,
werden de (sub)thema’s uit de resultaten onderverdeeld in categorieën. Dit werd gedaan aan de hand van de zeven domeinen van
Flottorp et al. (2013) en waaraan tekstfragmenten uit de resultaten
ter illustratie zijn toegevoegd (41). Dit leidde tot een overzicht van
mogelijke belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien
van de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging, zoals weergegeven in tabel 3.

Discussie

Deze studie had als doel om de toepassing van infectiepreventiemaatregelen en daarmee samenhangende gedragsfactoren bij
zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken. Daarnaast
identificeerden de onderzoekers belemmerende en bevorderende
factoren die de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de
wijkverpleging beïnvloeden.
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3.

Domein [31]

(Sub)thema

Richtlijnfactoren

Richtlijnen

Individuele factoren
van de zorgverleners
1.
2.
3.
4.
5.

Werkplek en arbeidsomstandigheden

Bevorderende factor

Fragmentatie, variatie, discrepanties of tegenstrijdige informatie
Voldoende ruimte voor een
schone werkplek
Aan de omstandigheden aangepast gedrag: groter bewustzijn
met betrekking tot infectiepreventie wanneer men geconfronteerd wordt met vervuilde huishoudens.

Werkkleding

Handhygiëne

Verpleegkunde nr. 3

De werkplek werd onregelmatig schoongemaakt.
Materialen raakten de gereinigde werkveld.
Behoefte aan informatie over hoe vervuilde
huishoudens te beoordelen en aan te pakken.

Verschillen in gedragen kleding
Het was vaak aan zorgverleners om hun
eigen werkkleding schoon te maken.
Kleding werd niet op de aanbevolen temperatuur gewassen.
Er werd weinig of geen aandacht besteed
aan de tassen die door zorgverleners van en
naar verschillende huishoudens worden
gedragen.
Handalcohol en wasbakken waren beschikbaar en toegankelijk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Communicatieapparatuur

Belemmerende factor

Verpleegkundigen betwijfelen of de “vijf
momenten voor handhygiëne” van de
WHO wel “passen” in de context van de
wijkverpleging.
Hoewel de verpleegkundigen verklaren dat
zij de handen ontsmetten volgens de “vijf
momenten van handhygiëne” van de
WHO, bleek uit observaties dat de handhygiëne wisselend, inconsistent en onregelmatig was.
De verpleegkundigen beschikten niet over
de juiste materialen, zoals zeep, ontsmettingsmiddelen, handschoenen en schorten
Wegwerpmaterialen voor eenmalig gebruik,
waaronder handschoenen, operatiemaskers,
schorten en overschoenen, werden onjuist
of onregelmatig gebruikt en werden hergebruikt of “schoongemaakt”.

Soms werden apparaten opzettelijk niet blootgesteld aan de
omgeving van de cliënten.
In kantoren of in de auto van de
zorgverleners was meestal een
of andere vorm van schoonmaak- of ontsmettingsdoekjes
voorhanden.

Verpleegkundigen twijfelden aan de juiste
manieren (methode en materialen) en tijd
om schoon te maken.
Apparaten werden slechts in een paar gevallen schoongemaakt.
Communicatiemiddelen leidden af.
Verpleegkundigen voelden sociale druk om
communicatiemiddelen te gebruiken tijdens
de zorgverlening.

Handschoenen voor
het aantrekken van
steunkousen

Regelmatig niet schoongemaakt voor of na
gebruik.
De handschoenen blijven achter in het huis
van de cliënt om door verschillende zorgverleners te worden gebruikt.
De verpleegkundigen namen de handschoenen mee en gebruikten dezelfde
handschoenen om meerdere cliënten te
helpen.

Richtlijnen

Tegenstrijdige informatie maakt dat verpleegkundigen twijfelen aan de juistheid
van de informatie die zij ontvangen.
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Tabel 3. Belemmerende en bevorderende factoren van infectiepreventie in de wijkverpleging

De thuissituatie

Onberispelijk schone en nette
woonomstandigheden.

Verschillende vormen van huisvesting.
Slechte staat van onderhoud.
Onhygiënische omstandigheden.
Bedenkelijke luchtkwaliteit.
Gebrek aan bewegingsruimte.
Veel verschillende actoren aanwezig bij de
zorgverlening.

Werkplek en arbeidsomstandigheden

Een schone werkplek.

Niet genoeg ruimte om een schoon werkveld te creëren

Opslag en kwaliteitscontrole van materialen

Gesorteerd in dozen met een
afsluitbaar deksel.
Materialen werden vaak gecontroleerd op gebreken, kapotte
verpakkingen of houdbaarheidsdata.
Gebruik van veiligheidsnaalden.

Geen voor de hand liggende plaats om materiaal op te slaan.
Gebruik van gewone naalden.

Behandeling van
afval

Naaldcontainers waren overal
beschikbaar.
Gebruikte materialen en afval
werden gescheiden, gesorteerd
en in een kleine vuilniszak gedaan.

De containers met scherpe instrumenten
waren vol of gevuld tot boven de “niet
overschrijden”-lijn.
Gebruikte materialen en afval liggen verspreid op verschillende oppervlakken.
Afval van een verpleegkundige handeling
kwam in contact met andere personen.

Professionele
interacties

Richtlijnen

Verpleegkundigen herkenden
verschillen tussen wijkverpleegkundige teams in de omgang
met bepaalde situaties, richtlijnen en protocollen, en ook cliënten confronteerden verpleegkundigen wanneer zij verschillen
ervaren.

Alleen werken maakte het voor verpleegkundigen erg moeilijk om hun collega’s te
observeren of infectiepreventiemaatregelen
te bespreken.

Stimulansen en
middelen

Organisatorische
steun

Vermogen tot
organisatorische
verandering

Organisatorische
steun

Sociale, politieke en
juridische factoren

Werkruimte en
arbeidsomstandig
heden

Verpleegkundigen werden niet betaald voor
de tijd die zij aan kennisoverdracht besteedden.
Aangewezen teamlid dat zich
bezighoudt met “kwaliteit van
de zorg” of “hygiëne en infectiepreventie”
De aangewezen teamleden werden soms georganiseerd in een
groep die betrokken is bij het
uitstippelen van beleid en het
verspreiden van nieuwe informatie, “shared governance” genoemd.

De resultaten van deze studie komen overeen met eerdere studies
die aantonen dat de wijkverpleging een meer autonome zorgsetting is en plaatsvindt in een omgeving die minder gestructureerd,
minder gecontroleerd en minder voorspelbaar is dan andere zorgsettings, zoals het ziekenhuis (17,26,48,49). Dit komt vooral door
onhygiënische werkomstandigheden, vervuilde huishoudens,
slecht geventileerde ruimtes, gebrek aan werkruimte en onvoldoende reiniging van werkoppervlakken (17,29,50,51). In tegenstelling tot een recent onderzoek in de Verenigde Staten is er in
Nederland geen gebrek aan stromend water (29).
Onze bevindingen tonen aan dat wijkverpleging plaatsvindt in
een context die sterk verschilt van andere zorgsettings. Bestaande
richtlijnen voor infectiepreventie zijn vaak ontwikkeld voor intramurale zorgsettings en sluiten daarom onvoldoende aan bij de

Een hoge werkdruk speelde een negatieve
rol in de kennisoverdracht.
Verpleegkundigen werden niet betaald voor
de tijd die zij aan kennisoverdracht besteedden.

Met betrekking tot vervuilde huishoudens
gaven verpleegkundigen aan dat zij geen
zorg konden weigeren, aangezien cliënten
een “recht op zorg” hebben.

praktijk van de wijkverpleegkundige of zijn verouderd (35). Verpleegkundigen in dit onderzoek gaven aan dat het wisselend toepassen van infectiepreventiemaatregelen mede het gevolg is van
tegenstijdige adviezen in richtlijnen en protocollen en dat de
onduidelijke informatie hen doet twijfelen. Dit komt overeen met
eerdere bevindingen van Rowe et al. (2020) (52). In april 2021 is
een nieuw samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor infectiepreventie in Nederland van
start gegaan (53). Hierbij zou aandacht moeten zijn voor een specifieke vertaling van de infectiepreventierichtlijnen naar de thuissetting.
Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om
de overdracht van infecties te verminderen en de beschikbaarheid
van handdesinfectans, zeep, handdoeken en toegang tot wasta-
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Cliëntfactoren
6.
7.
8.

Daarnaast lopen verpleegkundige zorgverleners en cliënten het
risico op bloedoverdraagbare aandoeningen als gevolg van percutane verwondingen (33). In tegenstelling tot het werk van Markkanen et al. (2007) maar in overeenstemming met de studie Gershon
et al. (2009) waren in onze studie naaldencontainers ruim voorhanden (17,33). Amuwo et al. (2011) benoemt echter ook het
risico op blootstelling aan bloed of lichaamsvloeistoffen van verpleegkundige zorgverleners in de wijkverpleging (55). Hoewel dit
probleem zich niet voordeed in onze studie, waren er wel aanwijzingen voor blootstelling aan bloed en lichaamsvloeistoffen bij
familieleden van cliënten, waaronder jonge kinderen. Dit roept
vragen op over de rol van cliënten en hun familie bij infectiepreventie, vooral omdat het contact met verpleegkundige zorgverleners van relatief korte duur is (18). Er wordt getracht om cliënten
meer te betrekken bij infectiepreventie en hen als actieve partners
te beschouwen maar van deze aanpak wordt nog te weinig gebruik
gemaakt (56). Verder onderzoek naar het betrekken van cliënten
en hun familie bij infectiepreventiemaatregelen zou mogelijk zijn
vruchten kunnen afwerpen bij het voorkomen van zorginfecties in
de wijkverpleging.
Ook smartphones en andere mobiele elektronische apparaten
kunnen fungeren als reservoirs voor ziekteverwekkers en daarmee
een rol spelen bij de overdracht van infecties (58,59). De resultaten van deze studie tonen aan dat communicatieapparatuur voortdurend van en naar het huis van cliënten wordt meegenomen en
dus wordt blootgesteld aan de omgeving van de cliënten. Hoewel
reinigingsdoekjes voor communicatieapparatuur over het algemeen beschikbaar waren, werd communicatieapparatuur slechts
in enkele gevallen gereinigd, wat overeenkomt met de bevindingen van studies uit de ziekenhuissetting (60). In overeenstemming met de beschikbare literatuur laten de huidige resultaten ook
andere negatieve neveneffecten van het gebruik van smartphones
zien, zoals afleiding en werkonderbrekingen van het zorgpersoneel
(61,62). Daarnaast tonen de resultaten ook aan dat groepsdruk een
rol speelt bij het gebruik van smartphones, omdat verpleegkundigen zich verplicht voelen om inkomende oproepen en berichten
direct te beantwoorden. Deze werkwijze kan mogelijke transmissie
van micro-organismen in de hand werken. Daarom kunnen richtlijnen voor het reinigen van communicatieapparatuur, het correct
toepassen van handhygiëne, en het beperken van het gebruik van
communicatieapparatuur tijdens risicovolle verpleegkundige handelingen behulpzaam zijn om de negatieve effecten van deze apparaten in wijkverpleging te beperken.
Adams et al. (2020) toonden aan dat de beschikbaarheid van infectiepreventiemiddelen en -materialen positief gerelateerd is aan de
naleving met infectiepreventiemaatregelen (29). Uit onze studie
bleek dat persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gezichtsmaskers, isolatieschorten en wegwerphandschoenen meestal wel aan-
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wezig waren maar dat ze niet altijd werden gebruikt. Bovendien
lieten de observaties zien dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet altijd correct werden gebruikt. Uit de zelfgerapporteerde
vragenlijsten in de studie van Gershon et al. (2009) kwamen soortgelijke resultaten naar voren met betrekking tot de beschikbaarheid van middelen en materialen en het (niet) gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (33). Daarom is het belangrijk
dat in de verpleegkundige opleidingen specifiek aandacht is voor
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor
zijn verpleegkundig zorgverleners mogelijk beter toegerust wat
betreft het juiste gebruik van infectiepreventiemiddelen en -materialen.
De resultaten van deze studie laten eveneens zien dat het solistisch
werken, een hoge werkdruk, en het niet in werktijd kunnen volgen
van bijscholingen, belemmerende factoren zijn voor de implementatie en evaluatie van procedures en richtlijnen. In tegenstelling tot Kenneley (2012) en Gershon et al. (2009), hadden alle
thuiszorgorganisaties in dit onderzoek een infectiepreventiedeskundige in dienst of was er een aandachtsvelder infectiepreventie aanwezig die ondersteuning biedt bij de implementatie en uitvoering infectiepreventieactiviteiten (33,48). Het is aan te bevelen
dat thuiszorgorganisaties zorgen voor een goede kennisinfrastructuur waarbij eventuele belemmerende factoren geadresseerd
worden. Daarnaast is het noodzakelijk dat de incidentie en prevalentie van infecties in de wijkverpleegkundige zorg via een surveillancesysteem gevolgd gaan worden, aangevuld met periodieke
audits op de naleving van infectiepreventiemaatregelen. Dit alles
op zowel team-, organisatie- als nationaal niveau. Actieve surveillance en audits zullen praktijkvariatie en het onvoldoende naleven
van infectiepreventiemaatregelen binnen een organisatie maar ook
tussen organisaties aan het licht brengen hetgeen kan dienen als
uitgangspunt voor kwaliteitsverbetering.

Sterke punten en beperkingen

Een beperking van participerende observaties als onderzoeksmethode is het optreden van het Hawthorne-effect (63). Ook in deze
studie vonden de onderzoekers aanwijzingen voor dit effect. We
gingen er daarom van uit dat verpleegkundige zorgverleners hun
gedrag op een positieve manier aanpasten (bijvoorbeeld door een
toegenomen bewustwording ten aanzien infectiepreventie en een
betere naleving van handhygiënevoorschriften of andere infectiepreventiemaatregelen). Aangezien onze resultaten laten zien dat
de infectiepreventiemaatregelen niet optimaal werden nageleefd, is
het aannemelijk dat de naleving van infectiepreventiemaatregelen
in de dagelijkse praktijk nog lager zal zijn.
Deze studie werd uitgevoerd bij vier middelgrote tot grote thuiszorgorganisaties in het oosten van Nederland. Selectiebias kan
mogelijk een rol hebben gespeeld, aangezien er in Nederland ook
veel kleinere thuiszorgorganisaties zijn. We vermoeden echter dat
kleinere organisaties niet overtuigend beter zouden presteren,
omdat infectiepreventie in de specifieke context van de thuisomgeving een onderbelicht onderwerp is dat weinig aandacht krijgt.
De kracht van dit onderzoek is dat het een gedetailleerde en diepgaande verkenning betrof van de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleegkundige zorg. Dit onderzoek wordt
verder versterkt door het gebruik van meerdere dataverzamelingsmethoden, waaronder het belichten van verschillende perspectieven van een heterogene groep deelnemers en vele uren observatie van de dagelijkse praktijk. De gestage toename van cliënten die
wijkverpleegkundige zorg nodig hebben, maakt dat de resultaten
van belang zijn.

Conclusies

Deze studie laat zien dat de toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleegkundige zorg suboptimaal is. Bovendien
laat deze studie een aanzienlijke variatie zien met betrekking tot de
werkomgeving; de toepassing van handhygiëne; het juiste gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen; de omgang met commu-
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fels om het toepassen van handhygiëne te vergemakkelijken is uitgebreid bestudeerd (29,54,55). Zoals aangetoond in eerder onderzoek laten de resultaten van deze studies zien dat verpleegkundigen over het algemeen wel kunnen beschikken over handdesinfectans, maar dat handdesinfectans, zeep of handdoeken niet in
alle gevallen aanwezig zijn (31,54). Onze bevindingen worden niet
ondersteund door kwantitatieve metingen van handhygiëne-compliance. Er was echter wel sprake van een discrepantie tussen de
hogere zelfgerapporteerde handhygiëne-compliance in de focusgroepdiscussies en de lagere geobserveerde handhygiëne-compliance in de daadwerkelijke praktijk. Deze bevinding komt overeen
met studies die gebaseerd op zelfgerapporteerde vragenlijsten
(23,29,33) en studies die gebaseerd zijn op directe waarnemingen in de praktijk (31,32,51,54). De algemene indruk is dat dat de
toepassing van handhygiëne suboptimaal is. Verder onderzoek is
echter nodig om een volledig beeld te krijgen van de naleving van
handhygiëne in de wijkverpleging.

Summary
Recognition of infection prevention measures in home-based
nursing care in The Netherlands: a qualitative, exploratory
study
AIM
To explore infection prevention practices and related behavioural factors in both nurses and clients and to identify barriers
and facilitators of infection prevention practices in home-based
nursing care.
METHOD
A qualitative, exploratory design with participant observations
was used as primary data collection complemented with focus
group discussions and semi-structured interviews.
FINDINGS
Infection prevention practices in home-based nursing care
appeared to be challenged by 1. The specific context or environment in which care occurred; 2. Suboptimal and considerable variation in professional performance of hand hygiene and
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proper use of personal, protective equipment; 3. Extensive use,
in and outside client’s surroundings, of communication devices
that were irregularly cleaned and interrupted nursing procedures; and 4. Inadequate organisational support in implementation
and evaluation of new information or policy changes regarding
professional guidelines and protocols.
DISCUSSION/CONCLUSIONS
This study showed that the daily practice of infection prevention in home-based nursing care appears to be suboptimal.
Furthermore, considerable variation was revealed in: work environment, application of hand hygiene, proper use of personal
protective equipment, handling of communication devices, and
organisational policies, procedures and support. Finally, important barriers and facilitators of infection prevention practices
were identified in: the work environment, professional and team
performance, clients and organisations.
Keywords: Home care services, Infection prevention, Nursing,
Hand hygiene, Personal Protective Equipment
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Een onderzoek naar de beleving, ervaringen en zelfbeoordeling van leiderschapscompetenties
door verpleegkundigen in een topklinisch ziekenhuis

Margreet van der Cingel, Richtsje Andela en Hans Barf

Samenvatting

DOEL: Dit onderzoek heeft de beleving van ziekenhuisverpleegkundigen over betekenis en toepassing van leiderschapscompetenties in verpleegkundig handelen in kaart gebracht. Daarnaast was het onderzoek gericht op bewustwording van
de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap.
METHODE: Het betreft een mixed-methods onderzoeksdesign met kwalitatieve data van 75 diepte-interviews en 24
focusgroepen over een periode van 2 jaar en kwantitatieve data van 430 verpleegkundigen.
RESULTATEN: Verpleegkundig leiderschap blijkt vooral gerelateerd aan opkomen voor patiënten vanuit expertise
waarvan concrete voorbeelden werden gevonden. Tegelijk blijkt dat verpleegkundigen zich niet volledig bekwaam achten
op bachelor niveau; op competenties zoals evidence based practice (EBP), zelfmanagement bevorderen en gezamenlijke
besluitvorming is sprake van kennistekorten. Factoren die de ontwikkeling van leiderschap bevorderen zijn werkcultuurgebonden.
DISCUSSIE EN CONCLUSIE: Inzetten op vergroten van bewustwording van zowel onbewuste bekwaamheid als onbekwaamheid naast een veilige teamsfeer zijn belangrijke stappen in de ontwikkeling van klinisch leiderschap. Hierin zijn
reflectie en uitwisseling van goede voorbeeldsituaties ondersteunend. Het onderzoek levert een model voor verpleegkundig leiderschap op dat laat zien hoe persoonlijke leiderschapscompetenties door alle verpleegkundigen, ongeacht het functieniveau, worden ingezet in combinatie met expertise die aan het functie- en opleidingsniveau is gekoppeld en waarbij
gedeeld leiderschap als een gezamenlijke opdracht in teamverband wordt beoefend.
Trefwoorden: model verpleegkundig leiderschap, professionalisering, competenties, goede ziekenhuiszorg.

Wat is bekend?

Wat is nieuw?

Wat is de
relevantie?

• Verpleegkundig leiderschap is van invloed op goede kwaliteit van verpleegkundige zorg en behoud en
empowerment van verpleegkundigen. De ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap vraagt echter bewustwording en eigenaarschap van
verpleegkundigen zelf.

• Verpleegkundig leiderschap wordt
beschreven zoals dit door verpleegkundigen zelf wordt ervaren en getoond in hun dagelijks handelen.
• Leiderschap, weergegeven in een
empirisch model, bestaat volgens
verpleegkundigen uit een basis van
persoonlijke leiderschapscompetenties die gecombineerd met specifieke
deskundigheid in een veilige teamsfeer als gezamenlijk leiderschap tot
bloei kan komen.
• Verpleegkundig leiderschap uit zich
in onbewuste bekwaamheid in dagelijks handelen volgens kernbegrippen
van het BN2020 profiel die als voorbeeld en rolmodelsituaties kunnen
dienen.

• Het empirisch model verpleegkundig
leiderschap biedt handvatten voor
de ontwikkeling van verpleegkundig
leiderschap in de dagelijkse praktijk,
het onderwijs en vervolgonderzoek,
hetgeen nodig is gezien het kunnen
handhaven van goede verpleegkundige zorg en het behoud van verpleegkundigen voor het beroep.
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Verpleegkundig leiderschap in de
ziekenhuispraktijk

Verpleegkundig leiderschap is een vaak genoemde term in vakliteratuur, opleidingsprogramma’s en onderzoek. Een ‘quick & dirty’
zoeken in de database CINAHL laat zien dat sinds 2010 ruim 5000
publicaties zijn verschenen over verpleegkundig leiderschap, de
meeste in de context van ziekenhuiszorg. Leiderschap wordt gerelateerd aan verbeteringen in kwaliteit van zorg, verpleeg-sensitieve zorguitkomsten, niet-verrichte zorg, tekorten in de zorg en
werktevredenheid van verpleegkundigen (1). 1. Kortom, verpleegkundig leiderschap veronderstelt veel goeds te doen in de huidige,
onder druk staande context (2). Verpleegkundige zorg is onderhevig aan medisch-technologische innovaties en de gemiddelde
opnameduur in ziekenhuizen wordt steeds korter ondanks een
hogere complexiteit van zorg van de ouder wordende patiëntenpopulatie (3). Tegelijkertijd willen verpleegkundigen graag vanuit
hun motivatie om voor anderen van betekenis te zijn, zo optimaal
mogelijk zorg verlenen (4). Dat goede zorg niet vanzelfsprekend is
werd tijdens de COVID-19 crisis prangend duidelijk, waarmee de
roep om verpleegkundig leiderschap alleen maar werd versterkt.

Opvattingen over verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundig leiders kennen we sinds de moderne verpleegkunde bestaat. Meestal wordt gedacht aan historische boegbeelden, of verpleegkundigen in hogere posities. Hoewel zulke leiders
goed leiderschap kunnen laten zien, zijn leiderschap en leidinggeven twee verschillende zaken. Met verpleegkundig leiderschap
wordt niet langer het uitoefenen van invloed in een hiërarchische
positie bedoeld, maar het doelbewust uitoefenen van invloed als
professioneel zorgverlener. Verpleegkundigen zelf zijn aan zet om
leiderschap uit te oefenen in de dagelijkse praktijk (5). Daarbij kan
leiderschap zich richten op het verlenen van deskundige en goede
patiëntenzorg maar ook op het opkomen voor een goede positie in
de zorgorganisatie (6,7). Verpleegkundig leiderschap wordt in verschillende vormen beschreven. Een eerste vorm is gericht op het
eigen handelen van verpleegkundigen, zoals leiderschap tonen bij
preventie of gezamenlijke besluitvorming. Deze vorm wordt klinisch of vakinhoudelijk leiderschap genoemd. Daarnaast wordt
een tweede vorm moreel-ethisch leiderschap genoemd, waarbij
keuzes in uitvoer van zorg moeten leiden tot goede zorg. Een
derde vorm is professioneel of beroepsmatig leiderschap, deze
vorm wordt vaak met de term zeggenschap aangeduid (8).

De noodzaak voor verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundig leiderschap wordt verondersteld zinvol te zijn in
alle domeinen van verpleegkundige zorg (9). Maar wanneer patiënten zich in een afhankelijke zorgsituatie bevinden, is er zeker
behoefte aan steun om op te komen, voor wat voor hen belangrijk
is. Het is bekend dat mensen zodra ze in een ziekenhuis worden
opgenomen, zich naar de afhankelijke patiëntrol gedragen; zelfs
wanneer ze in het dagelijkse leven mondige mensen zijn (10). Dat
betekent dat professionals er niet vanuit kunnen gaan dat patiënten aangeven wat hun wensen en behoeften zijn bij gezondheidsproblemen. Dat kan resulteren in minder goede of zelfs slechte
zorg. Evidence based practice (EBP) en persoonsgericht handelen
betekenen dat afwegingen worden gemaakt op basis van de best
beschikbare (wetenschappelijke) kennis, ervaringskennis van professionals en wensen, voorkeuren en ervaringskennis van de zorgvrager (11). De noodzaak om patiënten vanuit deskundigheid
te ondersteunen naar meer zelfregie, bij preventie van gezondheidsproblemen en het vormgeven van persoonsgerichte zorg zijn
belangrijke redenen voor de opkomst van verpleegkundig leiderschap (12). Daarnaast geeft vroegtijdig vertrek van (student-)verpleegkundigen een zwaarwegend argument om in te zetten op verpleegkundig leiderschap. Redenen voor vertrek hangen samen met
de mate waarin sprake is van de mogelijkheid verpleegkundig leiderschap te tonen of te ontwikkelen (13) Jonge (student-)verpleegkundigen hebben een beeld van het beroep waarin ze hun motivatie om van betekenis kunnen zijn voor mensen die zorg behoeven,

kwijt kunnen (14). Ze hebben de verwachting dat ze dat kunnen
doen in een positieve werkcultuur. Wanneer deze verwachtingen door negatieve stage-ervaringen teniet worden gedaan, haakt
een deel van hen af (15). Deze redenen doen zich ook na diplomering voor en leiden eveneens tot overwegingen te stoppen en uitval
(16).

Onderzoek naar verpleegkundig leiderschap

Ondanks dat er inmiddels veel bekend is over de effecten van verpleegkundig leiderschap, is er opvallend weinig onderzoek gedaan
naar wat verpleegkundigen zelf onder verpleegkundig leiderschap
verstaan en hoe zij dit concreet vormgeven in de dagelijkse praktijk (9). Wanneer we verpleegkundigen willen aanmoedigen verpleegkundig leiderschap te laten zien en te ontwikkelen, is het
zinvol hun eigen perspectief te erkennen en als aanknopingspunt
voor verandering aan te grijpen. Daarom laten we verpleegkundigen in dit onderzoek zelf aan het woord en is er naar goede voorbeelden van leiderschap gezocht, die als rolmodelsituaties kunnen
dienen. Het onderzoek is uitgevoerd onder verpleegkundigen in
het STZ-ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen) Medisch Centrum Leeuwarden door onderzoekers en student-onderzoekers verpleegkunde van het lectoraat Leiderschap
& Identiteit in het verpleegkundig domein NHL Stenden/Medisch
Centrum Leeuwarden.

Doel

Het onderzoek heeft als doel empirische kennis en hulpmiddelen
voor leiderschapsontwikkeling te verwerven en bewustwording
over verpleegkundig leiderschap onder ziekenhuisverpleegkundigen te bevorderen. Dit wordt ten eerste gedaan door leiderschap
vanuit de beleving van ziekenhuis verpleegkundigen te beschrijven. Ten tweede volgen beschrijvingen van verpleegkundig leiderschap in concreet gedrag. Dit is gedaan door praktijksituaties uit
te vragen over het handelen volgens de Canadian Medical Competency framework (Canmeds)-rollen zoals beschreven in het landelijk Bachelor of Nursing 2020 opleidingsprofiel (BN2020). Ten
derde wordt, door een koppeling tussen zelfbeoordelingen van het
dagelijks professioneel handelen en het BN2020 opleidingsprofiel,
beschreven welk gedrag verpleegkundigen laten zien dat gerelateerd is aan leiderschap.

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd als actiegericht mixed-method meerjarig onderzoek met verschillende, deels gelijktijdig uitgevoerde
deelstudies. Actieonderzoek kenmerkt zich door kennis te verzamelen en terug te geven in een cyclisch proces gericht op empowerment van de betrokken doelgroep. De actiegerichte uitvoering
werd gedaan door de toepassing van Practice Development (PD)
methoden op de zogenoemde proeftuinafdelingen voor functiedifferentiatie. In het proces van functiedifferentiatie kunnen verpleegkundigen aangeven of zij zich tot het bachelor niveau willen
ontwikkelen. In samenspraak met betrokken teams werd geprioriteerd welke competentie centraal zou staan en waaraan vervolgens gewerkt zou worden. Samen met deze actiegerichte aanpak
werd kwalitatieve dataverzameling gedaan. Het verloop van die
aanpak per verpleegafdeling wordt omwille van de omvang van dit
artikel niet beschreven. Daarnaast is voor de kwantitatieve studie
gebruik gemaakt van geanonimiseerde data van zelfbeoordelingen
door verpleegkundigen op verpleegkundige competenties in een
nulmeting. Voorafgaand aan dataverzameling in de studies werd
aan participanten toestemming gevraagd en verkregen voor zowel
de focusgroepen als diepte-interviews. Toestemming voor het
gebruik van de geanonimiseerde kwantitatieve gegevens op organisatieniveau was middels akkoordverklaring van respondenten in
de zelfbeoordeling opgenomen.

Theoretisch raamwerk
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Inleiding

Klinisch leiderschap

Professioneel
leiderschap

Moreel-ethisch
leiderschap

9

2

5

Uitvoeren van zorg

9

2

6

Zelfmanagement versterken

9

3

6

Indiceren van zorg

9

5

5

Persoonsgerichte communicatie

7

5

7

Inzet informatie- en communicatietechnologie (ICT)

5

8

4

Professionele relatie

7

8

9

Gezamenlijke besluitvorming

8

3

9

Multidisciplinair samenwerken

9

8

7

Continuïteit van zorg

8

3

4

Kernbegrippen in Canmeds-rollen en competenties
Klinisch redeneren

Onderzoekend vermogen

10

9

8

Inzet EBP

9

9

6

Deskundigheidsbevordering

2

10

3

Professionele reflectie

5

10

10

Morele sensitiviteit

5

0

10

Preventie gericht analyseren

9

0

3

Gezond gedrag bevorderen

8

0

6

10

9

Verpleegkundig leiderschap

8

Coördinatie van zorg

6

3

2

Veiligheid bevorderen

9

9

6

Verpleegkundig ondernemerschap

0

8

2

Kwaliteit van zorg leveren

9

9

10

Participeren in kwaliteitszorg

6

9

4

Professioneel gedrag

8

10

9

De kernbegrippen uit BN2020 zijn in het gehele onderzoek als uitgangspunt gebruikt. In BN2020 worden 7 Canmeds-rollen in competenties beschreven, die per rol in 24 kernbegrippen zijn uitgewerkt. Hiervoor is gekozen omdat de Canmeds-rollen landelijk
en internationaal worden gehanteerd voor functie- en beroepsprofielen in de gezondheidzorg. Hierdoor is sprake van een herkenbaar referentiekader in zowel de verpleegkundige als interprofessionele samenwerking. Bovendien zijn de betreffende kernbegrippen uitgewerkt naar benodigde kennis, vaardigheden en attitude beschrijvingen en een verpleegkundige Body of Knowledge
& Skills (BoKS). Hiermee bieden de kernbegrippen houvast voor
concreet en in de dagelijkse praktijk herkenbaar verpleegkundig
onderbouwd handelen zoals in de inzet van EBP, multidisciplinaire
samenwerking of professioneel gedrag. Om de 24 kernbegrippen
van het BN2020 profiel in te delen in 3 vormen van leiderschap
werd een Delphistudie gedaan.

De Delphistudie is gedaan omdat de resultaten van de kwalitatieve studies met behulp van deze indeling theoretisch geordend
en geduid kunnen worden en omdat deze indeling een praktisch
hulpmiddel biedt aan verpleegkundigen om te herkennen waar ze
in de dagelijkse praktijk specifiek leiderschap kunnen ontwikkelen
en tonen (zie Tabel 1.).

Onderzoeksvragen

1. Wat is verpleegkundig leiderschap, beschreven in generieke leiderschapscompetenties (leiderschapsgedrag) volgens ziekenhuis
verpleegkundigen?
2. Hoe ziet verpleegkundig leiderschap uitgevoerd door ziekenhuisverpleegkundigen er concreet uit in relatie tot de toepassing
van verpleegkundig handelen volgens de kernbegrippen BN2020?
3. Hoe beoordelen ziekenhuisverpleegkundigen hun verpleeg-

Delphistudie indeling kernbegrippen in 3 vormen van leiderschap

Voor de studie werden 13 inhoudsexperts benaderd. Dit was een mix van verpleegkunde docenten en verplegingswetenschappers
uit de onderzoeksgroep Zorg en Welzijn van de NHL Stenden Hogeschool, waarvan 10 experts bereid waren te participeren. In twee
rondes werd hun gevraagd om een kernbegrip in te delen bij een vorm van leiderschap. Hiervoor werd de beschrijving van de kernbegrippen in BN2020 gebruikt en een beschrijving van de drie vormen van leiderschap (8). In de eerste ronde werd gevraagd om aan
te geven of het kernbegrip wel of niet bij een vorm van leiderschap paste. De kernbegrippen waarover in de eerste ronde verdeeldheid bestond, namelijk die door minimaal drie en maximaal zeven experts was ingedeeld bij een vorm van leiderschap (tweede en
derde kwartiel) werden in de tweede ronde opnieuw beoordeeld. In de tweede ronde werd gevraagd of een kernbegrip paste bij een
vorm van leiderschap door te kiezen voor: past heel goed, past goed, past niet, past helemaal niet. Zo konden na twee rondes 22 van
de 24 kernbegrippen worden ingedeeld. Over de kernbegrippen Persoonsgerichte communicatie en Coördinatie van zorg bleef verdeeldheid bestaan (zie tabel 1.).

Verpleegkunde nr. 3

• september 2022 - pagina 34

Gedownload van https://tijdschriftverpleegkunde.nl op 27-9-2022 om 3:56. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2022 BPM Medica.

Tabel 1. Overzicht indeling kernbegrippen in 3 vormen van leiderschap; gearceerde begrippen zijn onderzocht in deelstudies. De kleuren
geven aan welke van die onderzochte kernbegrippen volgens experts in een vorm van leiderschap passen.

De eerste twee onderzoeksvragen werden in de kwalitatieve deelstudies beantwoord, de derde onderzoeksvraag in de kwantitatieve
studie. Daarom worden eerst de dataverzameling, analyse en resultaten van de kwalitatieve deelstudies separaat beschreven, gevolgd
door eveneens de dataverzameling, analyse en resultaten van de
kwantitatieve studie als geheel. Daarna volgen de discussie en conclusie met de implicaties voor de praktijk over het gehele onderzoek.

KWALITATIEVE DEELSTUDIES
Dataverzameling

Dit betroffen 17 deelstudies in de periode 2018-2020 waarin verpleegkundigen in 34 diepte-interviews en 24 focusgroep-interviews zijn bevraagd over verpleegkundig leiderschap en concreet
leiderschapsgedrag tijdens de toepassing van 11 van de 24 kernbegrippen (zie Tabel 1.). De participerende verpleegkundigen betroffen verpleegkundigen met diverse opleidingsachtergronden (inservice, mbo- en hbo-opleidingen). De 2e onderzoeksvraag over
de concrete uitvoering van leiderschap werd toegespitst door situaties uit te vragen over leiderschap bij het handelen in betreffend
kernbegrip van de deelstudie. Daarnaast werden in 2020 ten tijde
van de COVID-19 crisis 6 deelstudies verricht waarin 41 hbo-studentverpleegkundigen in diepte-interviews zijn bevraagd naar hun
ervaringen tijdens praktijkstages met verpleegkundig leiderschap
en concreet leiderschapsgedrag tijdens hun praktijkstage. Dataverzameling in het onderzoek werd onder begeleiding van lectoraatsonderzoekers gedaan door 4e-jaars hbo-verpleegkunde studenten op 4 verpleegafdelingen met de specialismen vaatchirurgie, oncologie, geriatrie en cardiologie gedurende 1 of 2 semesters
op de proeftuinafdelingen voor functiedifferentiatie. De studenten ontvingen training in actieonderzoek, interviewtechniek en
basale kwalitatieve data-analyse en werden intensief begeleid, o.a.
door aanwezigheid van lectoraatsonderzoekers bij enkele focusgroepen of interviews en het bespreken van opnames en transcripten van diepte-interviews. In elke deelstudie werden in 3 focusgroepen per afdeling naar algemene competenties van verpleegkundig leiderschap gevraagd en werden vragen omtrent een specifiek, door betreffende afdeling gekozen kernbegrip, zoals klinisch
redeneren of gezamenlijke besluitvorming geïnventariseerd, gethematiseerd en besproken. Dit werd gedaan door gebruik te maken
van PD methoden zoals het houden van een ’claims, concerns, en
issues’. Voor de verpleegkundige teams betekent dit dat onderzoek en ontwikkeltrajecten geïntegreerd werden en dat de besproken kernbegrippen in het functiedifferentiatie-traject vervolg
kregen. Daarnaast werden diepte-interviews met 34 verpleegkundigen van diverse verpleegafdelingen gehouden, waarvoor per uit
te vragen kernbegrip topicslijsten door studenten werden ontwikkeld, die door de onderzoekers werden gecontroleerd in relatie tot
de hoofdvragen en betreffende kernbegrip zoals in BN2020 geformuleerd. De verpleegkundigen werden gerekruteerd via de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) van het ziekenhuis. Derde en
vierdejaars hbo-verpleegkunde studenten werden via de opleiding
verpleegkunde van de NHL Stenden hogeschool uitgenodigd, de
interviews werden digitaal afgenomen.

Data-analyse

De kwalitatieve data werd getranscribeerd en geanalyseerd in
Atlas-Ti, waarbij onafhankelijke codering van de deelstudies
door studentonderzoekers werd gedaan. De studentonderzoekers
werden daarbij geïnstrueerd om de systematiek van omgaan met
de data en het open coderen op een eenduidige wijze in Atlas-Ti te
hanteren (17). De deelstudies zijn vervolgens in Atlas-Ti samengevoegd door het onderzoeksteam. ‘Affinity diagramming’ werd als
methode voor het vaststellen van codegroepen en thema’s gehan-

teerd. Met de samengevoegde coderingen van de eerste 7 deelstudies ontstond een voorlopig empirisch model voor verpleegkundig
leiderschap (18). Na toevoeging van 10 volgende deelstudies werd
een codeboom ontwikkeld met 171 codes in 20 codegroepen. Dit
werd inductief gedaan in een thematische analyse, wat betreft de
codes die gerelateerd waren aan generieke leiderschapsaspecten,
waarbij ‘thick descriptions’ ontstonden. De codes in de codegroepen voor de onderzochte kernbegrippen werden deductief op basis
van de omschrijvingen van kernbegrippen in BN2020 ingedeeld.
In het kader van het vergroten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werden diverse stappen gezet. Studentonderzoekers
volgden voor de deelstudies een gestructureerde methode waarbij
onafhankelijke codering in duo’s met elkaar vergeleken werd tot
consensus over een codeboom ontstond en die steeds aan de lectoraatsonderzoekers werd voorgelegd (19). Voor de samengevoegde
deelstudies werd de codering, codegroepen en thema’s van de studenten door een onafhankelijk onderzoeker her-beoordeeld en in
het onderzoeksteam op face-validiteit bekeken door opnieuw een
‘affinity diagramming’ uit te voeren. Ook de ‘thick descriptions’
van de generieke leiderschapsaspecten werden door de leden van
het onderzoeksteam onafhankelijk van elkaar beoordeeld en aangevuld. Daarnaast werd in een aparte analyse door onderzoekers
van het onderzoeksteam onafhankelijk van elkaar naar concrete
voorbeelden van leiderschap gekoppeld aan kernbegrippen in de
data gezocht.

Resultaten
Generieke aspecten in verpleegkundig leiderschap
In antwoord op de vraag wat verpleegkundigen onder leiderschap verstaan komen 5 thema’s naar voren, en worden bevorderende en belemmerende factoren aangegeven. Verpleegkundigen
hebben een diverse kijk op verpleegkundig leiderschap. Men ziet
verpleegkundig leiderschap als een breed begrip waaronder veel
verschillende aspecten van het werk vallen. Daarbij denkt men
aan het aansturen van patiëntenzorg, verantwoordelijkheid en initiatief nemen, knelpunten signaleren en oppakken, het monitoren en coördineren van de zorg, opkomen voor de patiënt, en een
voorbeeld zijn voor collega’s. Men koppelt verpleegkundig leiderschap vooral aan onderzoekend vermogen en de inzet van EBP
en het kritisch kijken naar het eigen handelen. Verpleegkundigen
vinden dat verpleegkundig leiderschap hoort bij het beroep en niet
afhankelijk is van opleiding. Iedereen heeft verpleegkundig leiderschap of zou dat moeten hebben en het kan getoond worden door
te laten zien voor welke deskundigheid je als verpleegkundige, en
daarmee de professie, staat.
1. Persoonlijk leiderschap voor goede patiëntenzorg
Ziekenhuisverpleegkundigen noemen, wanneer gevraagd wordt
naar wat leiderschap is, als eerste elementen van persoonlijke leiderschapskwaliteiten in professioneel gedrag die gericht zijn op
‘het beste voor de patiënt’ willen doen. Zo beschrijft men leiderschap als het laten zien van gedrag waarbij de verpleegkundige initiatief toont en het voortouw neemt om op te komen voor
de (kwetsbare) patiënt en goede patiëntenzorg, daar verantwoordelijkheid voor neemt, niet wacht op een ‘opdracht’ en de moed
toont die daarvoor nodig is. Vaak wordt aangegeven dat dit vanuit
ervaring of deskundigheid wordt gedaan.
‘…maar ook, hoeveel ruimte neem je (…) ik werk hier nu al langer
en heb de ervaring wel, dus ik durf me wel te mengen in een gesprek
(…) met de arts, familie en patiënt, dan bespreek ik wel wat ik heb
gezien en wat ik heb ervaren. Ik denk dat je je moet laten horen’.
Concreet betekent verpleegkundig leiderschap volgens verpleegkundigen vooruitdenken vanuit deskundigheid over wat nodig
is voor een patiënt, en waakzaam zijn voor wat voor de patiënt
belangrijk is en ruimte nemen om bewust eigen deskundigheid
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kundig handelen vertaald naar de kernbegrippen BN2020 in 3
vormen van verpleegkundig leiderschap?

‘…Gewoon echt op vrijdagmiddag een slechtnieuwsgesprek en
iemand wil naar huis en dat we dan … er alles aan doen in het
weekend om alles te regelen.’
In deze uitspraak is te zien dat verpleegkundig leiderschap niet
alleen als een persoonlijke kwaliteit wordt opgevat, maar expliciet
als gezamenlijk te realiseren fenomeen.
2. Verpleegkundig Leiderschap als gezamenlijke opdracht in
het team verpleegkundigen
Het is van belang te onderkennen dat verpleegkundig leiderschap
vooral in samenwerking in een team tot bloei kan komen. Participanten beschrijven hoe samenwerking en collegiaal overleg voor
hen verpleegkundig leiderschap betekent en hoe hen dit individueel ondersteunt om leiderschap te laten zien. Daarbij zijn de
belangrijkste voorwaarden dat er voldoende veiligheid en een
open transparante communicatie in het team is en respect voor
ieders eigenheid en onderling verschillende kwaliteiten. De hboverpleegkunde studenten geven hierover aan dat zij, als afhankelijke van een goede stagebeoordeling, een kwetsbare positie
hebben en dat een veilige werkcultuur in een team, waarin leden
elkaar waarderen en helpen, hen helpt om aan leiderschapscompetenties te kunnen werken. Het is belangrijk teamsamenwerking te
zien als een proces waarin teamleden van elkaar mogen leren om
zich te kunnen ontwikkelen.
‘Nou ik denk daarbij vooral, dat je samen zeg maar in het team als
verpleegkundigen op zoek gaat naar hoe je het beste uit elkaar kunt
halen en elkaars kwaliteiten eigenlijk maximaal ziet te benutten.’
Zo ontstaat er ruimte om elkaar te stimuleren, de moed om elkaar
feedback te geven en te ontvangen, grenzen aan te geven, assertief
te zijn en elkaar te ondersteunen. Oudere collega’s of collega’s met
meer ervaring pakken mogelijk makkelijker de leiderschapsrol dan
jongere collega’s. Belangrijk is daarom jongere collega’s te empoweren om leiderschap te tonen, onder andere door vraagstukken te
bespreken zodat iedereen zijn mening kan delen.
3. Leiderschap in een voorbeeldrol naar collega’s en
aankomende collega’s
Wanneer aan de orde komt hoe men verpleegkundig leiderschap
concreet in de dagelijkse praktijk laat zien, geven verpleegkundigen aan dat ze leiderschap zien als ’breed’ aanwezig in het functioneren. Het betekent dat in al het dagelijks gedrag te zien is dat
men zich profileert en een voorbeeld voor anderen is. Ook hboverpleegkunde studenten zijn zich al bewust van een voorbeeldrol.
Goede voorbeelden van verpleegkundig leiderschap worden ook
van diverse collega’s ‘afgekeken’.
‘Ik denk dat bijna elke verpleegkundige wel bepaalde eigenschappen
heeft waarvan je denkt: o dat wil ik ook zo hebben.’
Men vindt dat het gaat om gedrag waarin de verpleegkundige
opkomt voor de patiënt en diens naasten, overzicht en een sturende rol heeft in goede zorgverlening, positie inneemt in de zorg
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rondom de patiënt naar collega’s, patiënten en familie, artsen en
andere disciplines en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen
handelen.
4. Inzetten van expertise bij het tonen van verpleegkundig
(klinisch) leiderschap
Participanten geven aan hoe kennis en deskundigheid hen helpt
in het tonen van leiderschap. Verpleegkundig leiderschap betekent volgens participanten heel expliciet bewust bekwaam handelen vanuit deskundigheid zoals in klinisch redeneren. Daarbij is
nodig dat verpleegkundigen zorgsituaties goed kunnen inschatten
en daarbij vooruit kunnen denken. Voorwaardelijk is dat verpleegkundige kennis wordt bijgehouden, dat elkaar kennis wordt aangereikt en men van elkaar leert, en dat keuzes in de directe beroepsuitoefening kunnen worden onderbouwd met argumenten. Ook
wordt benoemd dat je niet iets doet waar je niet zeker over bent.
‘Ik vind dat je alles moet kunnen onderbouwen. Waarom je iets doet,
je hebt wel de verantwoording. Het gaat wel om mensenlevens.’
Daarbij wordt aangegeven dat men van elkaar leert, maar ook zelf
verantwoordelijkheid heeft de vakkennis bij te houden en deze te
gebruiken in de directe beroepsuitoefening.

5. Opvattingen huidige stand van zaken verpleegkundig
leiderschap en beïnvloedende factoren
Een deel van verpleegkundigen geven aan dat ze verpleegkundig
leiderschap opvatten als een aspect van hun werk waarvan men
vindt dat het bij het vak hoort dat er mogelijk altijd al was, maar
dat nu leiderschap wordt genoemd.

‘…nu heeft dat dan weer een naam verpleegkundig leiderschap. En
misschien over een paar jaar heet dat weer anders.’
Tegelijkertijd blijkt dat leiderschap toepassen vooral nog van de
persoon van de verpleegkundige afhankelijk is en van verpleegkundigen in het team die zaken zoals onderzoek en kennis bijhouden oppakken. Leiderschap laten zien wordt met name in relatie
tot senioriteit en ervaring genoemd, vooral wanneer het gaat om
durf en zekerheid over eigen handelen. Ook de hbo-verpleegkunde
studenten ervaren dat met meer kennis en werkervaring zij meer
verpleegkundig leiderschap durven laten zien. Men noemt dat
er een proces van bewustwording op gang gebracht is, o.a. onder
invloed van functiedifferentiatie en landelijke ontwikkelingen.
Men vond altijd wel dat leiderschap belangrijk was, maar er wordt
meer opgekomen voor de eigen rol. Leiderschap is van belang voor
iedere verpleegkundige, niet alleen voor leidinggevenden of verpleegkundigen in bepaalde functies. Dit besef dringt door wanneer
verpleegkundigen zich realiseren dat je met verpleegkundig leiderschap goede zorg voor de patiënt, veranderingen in de organisatie
en verbeteringen voor de beroepsgroep kunt bereiken.
‘…ik merk nu ook dat ik ook invloed kan hebben op natuurlijk mijn
eigen doen en laten, hoe ik als verpleegkundige in mijn vak sta en
hoe ik dat uitoefen en wat ik kan bereiken als verpleegkundige. Maar
ook dat ik invloed heb op mijn unithoofd en ik heb invloed op de
organisatie en ik heb invloed op de thuiszorg, die een patiënt moet
krijgen als zij met ontslag gaan. Dus ik ben mij wel meer bewust
geworden van het feit dat ik veel meer door mijn leiderschap, nog
veel meer kan bereiken.’
Dit kan bijvoorbeeld door werkprocessen anders te organiseren
zoals een patiënt inbrengen in de bespreking. Daarvoor is reflectie nodig, en het meer bewust kijken naar je handelen en het effect
daarvan. Ook geven verpleegkundigen aan hoe ze denken dat de
kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd door leiderschap te
tonen. Bewustwording ten aanzien van verpleegkundig leiderschap begint door in het team er over te praten. Door mee te doen
aan het onderzoek is men zich meer bewust geworden.
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in te brengen in de samenwerking. Verpleegkundig leiderschap
houdt tegelijkertijd opkomen voor ‘jezelf als verpleegkundige’ en
de eigen professie in. Het gaat daarbij vooral om meedenken met
de artsen, de eigen (professionele) mening verwoorden, ook als die
afwijkt van wat bijvoorbeeld het team vindt. Wanneer op basis van
deskundigheid bij patiënten gesignaleerd wordt dat actie nodig
is, handelen verpleegkundigen daar naar en ‘pakken’ daarbij de
autonomie. De voorbeelden die hierbij worden benoemd zijn ook
voorbeelden van persoonsgerichte zorg en moreel-ethisch leiderschap: niet alleen de juiste verpleegtechnische zorg geven, maar
ook het goede, gericht op het welbevinden van een patiënt, willen
doen, moet centraal staan.

Verpleegkundigen noemen zowel bevorderende als belemmerende
factoren in het verder ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap. Als positief beïnvloedende factoren wordt door verpleegkundigen aangegeven dat het van belang is over het dagelijks werk
na te denken. Reflectie, door vragen van stagiaires en door onderwerpen en gebeurtenissen in het dagelijks werk te bespreken met
elkaar is helpend.
‘Dat je evalueert hoe het gegaan is. Als je een moeilijke casus hebt
gehad, dat je dan ook feedback over jezelf durft te geven. Dat je
dingen anders had kunnen doen.’
Belangrijk is dat de sfeer goed is in het team. Wanneer collega’s
elkaar steunen en er een goede sfeer is in het team is er ruimte om
vragen te stellen, om hulp te vragen en feedback te geven. Complimentjes geven werkt daarbij goed. Veel verpleegkundigen noemen
het belang van een goede relatie met alle disciplines, zoals artsen
die naar verpleegkundigen luisteren, helpend. Het is belangrijk om
bewust na te denken over hoe dingen gaan, daarover samen te evalueren en in staat te zijn kritisch naar jezelf te kijken. Zo kunnen
nieuwe ideeën ontstaan. Belangrijke aspecten in de werkcultuur en
werksfeer zijn voldoende veiligheid in het team, het elkaar inspireren en motiveren en in zijn algemeenheid een positieve sfeer in het
team en het werken met elkaar.
‘Nou als de sfeer goed is, iedereen lekker in z’n vel zit en het goed op
de afdeling loopt. Ik denkt dat iedereen dan heel gemotiveerd blijft,
omdat het dan een geoliede machine is.’
Omgekeerd worden als negatief beïnvloedende factoren een onveilige samenwerking en onprettige werksfeer genoemd, of te weinig
afstemming onderling in de samenwerking. Veel verpleegkundigen geven aan het soms lastig te vinden om leiderschap te tonen.
Daarbij geeft men tijds- en werkdruk en interpersoonlijke eigenschappen aan als reden voor het tonen van te weinig leiderschap.
Wanneer er sprake is van te weinig zelfvertrouwen of zelfwaardering van verpleegkundigen is ontwikkeling van leiderschap moeilijk. Dat geldt ook voor een team waarin onveiligheid in de samenwerking heerst. Wanneer verpleegkundigen zich overbluft voelen
en angstig zijn te zeggen wat men denkt in een team of in relatie
tot de samenwerking met artsen ontstaat er in dagelijkse sleur een
negatieve spiraal.
‘Voor een deel denk ik: we doen niet anders, aan de andere kant is
het nog steeds eh … wordt het nog negatief beïnvloed door ofwel hoe
wij ons opstellen naar de artsen in de zin van dat we onszelf lager
wegzetten ofwel dat we ons overbluft voelen of angst (hebben).’
Ook wanneer er te weinig afstemming onderling is en bij werken tijdsdruk geen ruimte is om uit te zoeken en te bespreken wat
goede zorg inhoudt, kan leiderschap moeilijk van de grond komen.
Wanneer niet wordt voldaan aan voorwaarden zoals kennis en
deskundigheidsontwikkeling ontstaat gebrek aan kennis, zo geven
verpleegkundigen aan.
‘Bij belemmerend zou ik ook nog gebrek aan kennis noemen, mensen
die overtuigd zijn van wat zij denken en daardoor kun je ook moeilijk met elkaar een juiste beslissing maken, want alles is gebaseerd op
wat ze denken en hun eigen beleving…’

Verpleegkundig leiderschap in concreet handelen
Canmeds-rollen

Naast de vraag wat verpleegkundigen onder leiderschap verstaan
stond in elk van de 17 deelstudies met verpleegkundigen en de 6
deelstudies met student verpleegkundigen een aantal kernbegrippen centraal. In deze deelstudies is in focusgroepen en diepteinterviews doorgevraagd over de concretisering van leiderschap

in het handelen (tabel 1). Een weergave van deze resultaten wordt
hier voor enkele kernbegrippen illustratief beschreven. In de data
werden bovendien voor de meeste competenties goede voorbeelden van leiderschapsgedrag of kenmerkende voorbeeldsituaties
gevonden. Deze zijn door de onderzoekers aangevuld met de daarvoor benodigde generieke aspecten van leiderschap en de specifiek
daarvoor benodigde kennis vanuit de kernbegrippen van de Canmeds-competenties van het bachelor profiel. Deze voorbeeldsituaties vormen eveneens het basismateriaal voor de hulpmiddelen om
verpleegkundig leiderschap verder te ontwikkelen.

Ondersteunen van zelfmanagement

Het ondersteunen van zelfmanagement wordt gezien als het wel
of niet overnemen van de zorg en eigen regie van de patiënt. Uit
ander onderzoek bleek dat zelfmanagement bevorderen als begrip
nog vaak verward wordt met zelfredzaamheid (20). Verpleegkundigen realiseren zich dat ze soms onvoldoende inventariseren
wat de patiënt zelf gewend is te doen, waardoor ze minder goed
kunnen aansluiten bij de behoeften van de patiënt. Soms is het
nodig om tijdelijk de regie van de patiënt over te nemen om het
genezingsproces te bespoedigen. Men vindt het wel van belang om
daarbij de patiënt te stimuleren en te motiveren.
“Wij zijn geneigd om alles over te nemen, maar het is de bedoeling
dat als de mensen weer naar huis gaan dat ze hun regie over zichzelf
kunnen houden.”
De samenwerking met de patiënt is niet altijd op gelijkwaardige
basis volgens verpleegkundigen. Patiënten stellen zich snel afhankelijk op, kennisoverdracht en informatievoorziening kan soms
beter. Lastig is dat wensen van de patiënt niet altijd overeenkomen met wat als goed wordt gezien in de behandeling, herstel of
het protocol. De patiënten in hun waarde laten, inzichtelijk krijgen
van wensen en betrekken in besluitvorming, is belangrijk, naast
geduld hebben en niet te snel handelingen van de patiënt overnemen.

Multidisciplinaire samenwerking

Ten aanzien van de multidisciplinaire samenwerking vinden verpleegkundigen een proactieve houding belangrijk, alsook initiatief nemen en elkaar feedback geven. Ze geven aan dat het belangrijk is dat de ander open staat voor de samenwerking. Daarnaast
noemt men vertrouwen en een veilige sfeer waarbij ondersteunen van elkaar nodig is. Verpleegkundigen geven ook aan dat ze
zich soms overrompeld voelen door artsen die hen onderbreken en
geen andere oplossing willen horen. Men vindt het belangrijk om
verschillende perspectieven van alle betrokken zorgverleners mee
te laten wegen in de patiëntenzorg, met name wanneer patiënten
minder goed in staat zijn dit zelf te doen.
“Dat je als verpleegkundige ook meetelt, dat jouw inbreng ook telt.
Dat je dat zo ervaart. Dan kun je leiderschap ook laten zien. Zo van,
deze patiënt is psychisch niet helemaal goed, ik noem maar iets, dat
je als verpleegkundige toch soms meer boven water krijgt dan een
arts en dat je dat in kunt brengen en dat daar naar geluisterd wordt.
Ze hoeven er niet altijd wat mee, maar dat er naar geluisterd wordt.”

Onderzoekend vermogen

Het vakgebied bijhouden vinden verpleegkundigen nodig, omdat
de zorg zich continu ontwikkelt. Daarbij is een kritische houding
onmisbaar. Belangrijk is het om zich te verdiepen in het achterliggende onderzoek of bewijs van hun handelen, zodat je keuzes kan
onderbouwen. Als verpleegkundigen afwijken van protocollen,
gebeurt dit voornamelijk op basis van de eigen klinische expertise. Verpleegkundigen willen wel weten waar ze mee te maken
hebben en zoeken dingen op die ze niet begrijpen. Daarbij wordt
weinig gebruik gemaakt van wetenschappelijke artikelen. Wel
wordt middels evaluatie, reflectie en soms moreel beraad gekeken
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Bevorderende en belemmerende factoren

In de Delphistudie hebben drie experts onafhankelijk van elkaar de items ingedeeld bij een kernbegrip, waarbij een eerste en soms
tweede of derde keus kernbegrip werd aangegeven (zie Tabel 3.). Hierbij werd gekeken naar het label van het item, het domein waar
het item bij was ingedeeld en de bij het item behorende vier gedragsbeschrijvingen. In BN2020 werd gekeken naar de beschrijving
van de kernbegrippen met de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitude en de Body of Knowledge and Skills (22). De items
waarbij in de eerste ronde geen overeenstemming was bereikt werden in een tweede ronde opnieuw bekeken waarbij argumenten
voor een keus werden uitgewisseld met als doel om tot consensus te komen. Uiteindelijk resulteerde dit in een definitieve indeling
van alle items per domein.
naar ingrijpende gebeurtenissen of het eigen handelen. Stimulerend voor het onderzoekend vermogen is het werken met stagiaires maar ook het samenwerken met collega’s. Daarin vinden verpleegkundigen dat je kritisch mag zijn naar collega’s, door collega’s aan te sporen om na te denken waarom bepaalde dingen op die
manier gedaan worden.
“Ik denk dat je collega’s, dat je die kunt motiveren. Dat jezelf enthousiast bent dan kun je collega’s ook motiveren, maar daar moet je je
Tabel 2. Enkele items van de Frenetti-professionaliteitscan met
de vier gedragsbeschrijvingen.
Complicaties signaleren

wel voor inzetten, je moet wel durven. Je moet wel zeggen van [vuist
op tafel] laten we het eens op deze manier proberen…dus je hebt ook
feedback nodig van je collega’s, maar je moet ook enthousiasme uitstralen denk ik.”
Te weinig tijd en werkdruk op de afdeling wordt als belemmering ervaren om vraagstukken op de afdeling uit te zoeken. Er is
behoefte aan meer kennis en duidelijke handvatten. Ook vinden
verpleegkundigen het belangrijk het gevoel te hebben dat het verpleegkundige beroep serieus wordt genomen.
“In mijn opleiding is dat natuurlijk wel aangeleerd om ook kritisch te
kijken, evidence based zijn en daar ook onderzoek naar doen, maar
heel eerlijk gebruiken wij dat op de afdeling nog te weinig en ik zelf
ook. Ja, ik vind het moeilijk. Onderzoeker: Om die houding aan te
nemen? Participant: Ik vind het moeilijk om die artikelen te zoeken
en te vinden. Daar gaat zoveel tijd in zitten en die tijd is dan niet op
de afdeling beschikbaar, dus dan wordt dat eigen tijd en dan ben ik
daar zo lang mee bezig dat daardoor het nieuwsgierige gevoel om op
die manier te gaan zoeken weg ebt.”

1

Ik beschik over basale kennis om in standaardsituaties
complicaties te herkennen en kan dit met hulp
doorgeven aan artsen

2

Ik beschik over voldoende kennis om in standaardsituaties
tijdig patiënten met een verhoogd risico op complicaties
te identificeren

3

Ik kan dat ook in complexe situaties, daarnaast kan ik
adequaat het optreden van complicaties en het
handelen inbrengen in multidisciplinair overleg

KWANTITATIEVE DEELSTUDIE

4

Ik deel actuele kennis, bewaak het kennisniveau in het
team, onderneem actie als blijkt dat er collega’s zijn
waarbij het niet toereikend is

Dit betrof een nulmeting van geanonimiseerde kwantitatieve gegevens van zelfbeoordelingen van 430 verpleegkundigen op 10 verpleegafdelingen, in de Frenetti- Professionaliteitscan, ontwikkeld door F. Vasse (2013-2015)(21). Deze afdelingen waren in de
periode 2018-2020 proeftuinafdelingen functiedifferentiatie waar
bij de start de zelfbeoordeling afgenomen werd om de competentieontwikkeling van verpleegkundigen in de teams te kunnen
volgen. Van deze gegevens is geanonimiseerd gebruik gemaakt om
de eigen inschatting van verpleegkundigen over hun functioneren
inhoudelijk te koppelen aan de kwalitatieve beleving en uitspraken
over hun functioneren op de competenties. De Frenetti-Professionaliteitscan werd echter ontwikkeld voordat het landelijk opleidingsprofiel BN2020 tot stand kwam, maar werd echter wel op de
algemene CanMeds-rollen gebaseerd (zie ook: www.frenetti.com).
De Professionaliteitscan is psychometrisch gevalideerd op verschillende data sets waarvan de laatste met een n van 3841 (Cronbach’s alpha gelijk of >.60 en gelijk of > 40% verklaarde variantie).
De 96 items van de Frenetti Professionaliteitscan zijn onderverdeeld in 3 domeinen: Verplegen & Verzorgen (43 items), Samenwerken & Communiceren (24 items) en Managen & Verbeteren
(29 items). Ieder item is opgebouwd uit een vaardighedenhiërarchie waarbij de antwoord categorieën specifiek vertaald zijn naar
verifieerbare kennis, houding en gedrag passend bij dat item (zie
Tabel 2.). Dat wil zeggen dat 4 gedragsbeschrijvingen oplopen in
complexiteit van beroepsuitoefening: 1. Beginner, 2. Competent,
3. Volleerd en 4. Expert. Het is een cumulatieve schaal waarbij
elke gedragsbeschrijving een vervolg is op de kennis, vaardigheden en attitude van de vorige. De respondent wordt gevraagd om
aan te geven welke gedragsbeschrijving het best passend voor zijn
huidige werk. Vanaf antwoordcategorie 3 worden gedragsbeschrijvingen van het bachelor niveau beschreven met meer complexe
situaties. Gedragsbeschrijvingen in antwoordcategorie 4 beschrij-

Evidence Based werken
1

Ik heb beperkte kennis van de mate waarin mijn
handelingen Evidence Based zijn en vraag om hulp aan
collega’s

2

Ik houd uitkomsten van Evidence Based onderzoek op het
terrein van mijn zorg gebied(en) bij, waarbij ik mij laat
leiden door anderen wat te doen

3

Waar mogelijk werk ik Evidence Based, monitor en
beoordeel ik resultaten, op het niveau van individuele
zorgverlening, en deel dit multidisciplinair

4

Daarnaast monitor en beoordeel ik resultaten ook van
groepen patiënten, volg kritisch wat werkt, stuur bij waar
nodig en ondersteun collega’s hierin

Verpleegkundig diagnostiek
1

Met hulp van anderen kan ik in standaardsituaties een
verpleegkundige diagnose opstellen als leidraad voor
mijn handelen/interventies

2

Ik kan zelfstandig een verpleegkundige diagnose
opstellen aan de hand van voorgeschreven standaarden.

3

Ik kan in complexe situaties zelfstandig aan de hand van
standaarden een verpleegkundige diagnose opstellen en
tijdig zo nodig bijstellen

4

Ik ondersteun collega’s bij het opstellen van
verpleegkundige diagnoses, waarbij rekening wordt
gehouden met potentiele problemen en risico’s
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Delphistudie indeling items Frenetti-Professionaliteitscan in kernbegrippen

domein

aspect

item

1e kernbegrip

Verpleegkundig
proces

Principes verpleegkundig proces

klinisch redeneren

Opname, zorgvraag en indicatie

klinisch redeneren

indiceren van zorg

Verpleeg- of zorgplan opstellen

continuïteit van
zorg

klinisch redeneren

inzet ICT

Verpleegkundig diagnostiek

klinisch redeneren

Zorgresultaten verpleeg-/zorgplan

klinisch redeneren

continuïteit van
zorg

uitvoer van zorg

Overdracht en verslaglegging (zorgdocumentatie)

continuïteit van
zorg

indiceren van zorg

inzet ICT

Verpleegtechnisch
en risicobewust
handelen

Voorbehouden-/risicovolle handelingen

uitvoer van zorg

Verpleegtechnische handelingen

uitvoer van zorg

Medische hulp- en ondersteuningsapparatuur

uitvoer van zorg

Veiligheid en
preventie

Hygiëne voorschriften voor preventie

veiligheid bevorderen

Omgaan met eigen veiligheid en met
die van anderen

veiligheid bevorderen

Omgaan met ziekenhuisafval

veiligheid bevorderen

Hygiënisch werken tijdens verzorging /
ADL

veiligheid bevorderen

Medische kennis

Verplegen en verzorgen

Identificeren
zorgurgentie

Verpleegkundig
kritisch handelen

Patiënt-/
cliëntgerichtheid

Dienstverlening
zorg

2e kernbegrip

3e kernbegrip

uitvoer van zorg

uitvoer van zorg

Anatomie - fysiologie

klinisch redeneren

Somatische ziektebeelden, aandoeningen of beperkingen

klinisch redeneren

Farmacologie - farmacotherapie

klinisch redeneren

Psychiatrische ziektebeelden, aandoeningen of beperkingen

klinisch redeneren

Psychogeriatrische ziektebeelden, aandoeningen of beperkingen

klinisch redeneren

Symptomen herkennen

klinisch redeneren

Complicaties signaleren

klinisch redeneren

Klinisch redeneren

klinisch redeneren

Onverwachte en instabiele situaties
(crisisinterventie)

uitvoer van zorg

Begeleiden en ondersteuning bij psychosomatiek

persoonsgerichte
communicatie

Identificeren (over)belasting mantelzorgers

zelfmanagement
versterken

Beslissen en verpleegkundig handelen

uitvoer van zorg

inzet EBP

gezamenlijke
besluitvorming

Beschrijven en verantwoorden van verpleegkundig handelen

indiceren van zorg

inzet EBP

gezamenlijke
besluitvorming

Evalueren en reflecteren met patiënten
en/of naasten

gezamenlijke besluitvorming

professionele relatie

persoonsgerichte
communicatie

Hospitality (de patiënt welkom doen
voelen)

professionele relatie

persoonsgerichte
communicatie

Relatie met de patiënt en/of naasten

professionele relatie

persoonsgerichte
communicatie

Patiëntinformatie en voorlichting

gezond gedrag
bevorderen

Interculturele omgang

persoonsgerichte
communicatie

Afstemming van de zorg met de patiënt persoonsgerichte
(continuïteit)
communicatie

continuïteit van
zorg

zelfmanagement
versterken

professionele relatie
continuïteit van
zorg
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Tabel 3. Indeling (deel van de) items in het domein Verplegen en verzorgen van de Frenetti-professionaliteitsscan in kernbegrippen.

naliteitscan en hoe respondenten zichzelf daarop in de nulmeting
bij de start van de proeftuin scoren zijn opgenomen in SPSS.

Kenmerk

Categorie

N

(%)

Gender

man

36

(8,4%)

vrouw

394

(91,6%)

Leeftijds
categorie

18 tot 25 jaar

75

(17,4%)

25 tot 30 jaar

95

(22,1%)

30 tot 35 jaar

52

(12,1%)

35 tot 40 jaar

46

(10,7%)

40 tot 45 jaar

34

(7,9%)

45 tot 50 jaar

40

(9,3%)

50 tot 55 jaar

35

(8,1%)

55 tot 60 jaar

34

(7,9%)

60 tot 65+ jaar

19

(4,4%)

Verpleegkundig consulent

4

(0,9%)

Verpleegkundige

277

(64,4%)

Specialistische
verpleegkundige (CZO)

26

(6%)

Senior verpleegkundige

123

(28,6%)

0-16 uur

5

(1,1%)

17-28 uur

229

(53,2%)

Omdat verpleegkundigen niet altijd alles doen in elke situatie of
op het hoogst denkbare niveau, is het niet realistisch te veronderstellen dat een verpleegkundige maximaal scoort op alle 96
items van de Frenetti-Professionaliteitscan. Om toch een streefnorm te hebben is gekozen voor een afkappunt van een (gemiddelde) score van 3,5 of hoger voor het bachelor niveau en een
(gemiddelde) score onder de 2,5 als ondergrens voor ontwikkeling van het bachelor niveau. Voor de analyse is gebruik gemaakt
van de, op basis van de Delphistudie vastgestelde, herindeling
van de 96 items uit de Frenetti-Professionaliteitscan naar de 24
kernbegrippen om deze te kunnen matchen met de kernbegrippen (zie Tabel 3.). Daarbij werden gemiddelde scores berekend
per kernbegrip. Voor de analyse op de drie vormen van leiderschap, werden op basis van de 96 items gemiddelde scores berekend over de gezamenlijke items op betreffende vorm van leiderschap. Dit werd gedaan om kernbegrippen met meer items ook
zwaarder te laten meewegen in het gemiddelde voor een vorm
van leiderschap. Tenslotte zijn zogenoemde tree-analyses gedaan
om te bezien in hoeverre er sprake was van samenhang tussen
kenmerken van respondenten en de ervaren bekwaamheid op
de 3 vormen van leiderschap. Dit paste goed bij het exploratieve
karakter van de analyse. Bovendien bleek uit verkennende analyses dat er een grote samenhang was tussen de variabelen leeftijd, vak-ervaring en ervaring op de afdeling. Ook bleek dat bij
deze variabelen er geen lineair verband was met de uitkomstvariabelen. Met een tree-analyse worden ook non-lineaire verbanden goed inzichtelijk. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van
de CHAID-methode, met zowel nominale als ordinale variabelen,
inclusief missende waarden, minimum groepsgrootte van n=25,
Bonferroni posthoc toets en alpha = 0.05.

Functie

Contract
type

Vak-ervaring

Initiële
opleiding

29-36 uur

196

(45,5%)

0 tot 5 jaar

140

(32,6%)

5 tot 10 jaar

69

(16,1%)

10 tot 15 jaar

39

(9,1%)

15 tot 20 jaar

51

(11,9%)

20 tot 25 jaar

38

(8,9%)

25 tot 30 jaar

36

(8,4%)

30 tot 35 jaar

20

(4,7%)

35 tot 40 jaar

26

(6,1%)

40 tot >45 jaar

10

(2,3%)

Inservice-A

85

(19,8%)

MBO-V

122

(28,4%)

HBO-V

223

(51,9%)

ven tenslotte vooral aspecten van verpleegkundig leiderschap,
beleidsontwikkeling en kwaliteitsverbetering.
Ondanks dat de Frenetti- Professionaliteitscan een andere indeling volgt, beschrijft deze zelfbeoordeling het verpleegkundig handelen zodanig dat de items goed vergelijkbaar zijn met de beschrijving van de 24 kernbegrippen uit BN2020. Om een verantwoorde
koppeling te maken werd een tweede Delphistudie gedaan voorafgaand aan de totaalanalyse. Doordat de 24 kernbegrippen werden
gekoppeld aan de 3 vormen van leiderschap (zie tabel 1), was het
daardoor ook mogelijk de data van de Frenetti-Professionaliteitscan aan de drie vormen van leiderschap te relateren.

Data-analyse

De kwantitatieve data zijn geanalyseerd in SPSS Statistics 25. Van
de aanvankelijk 435 respondenten werden 5 respondenten uit de
analyse uitgesloten, omdat ze op een specifieke polikliniek werkten
en niet op een verpleegafdeling. De kenmerken van de respondenten (zie Tabel 4.), data van de 96 items van de Frenetti-Professio-
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Resultaten van de Frenetti-professionaliteitscan

Onder de 430 respondenten blijken er grote verschillen te zijn in
de mate waarin men zich bekwaam voelt op bachelor niveau. De
gemiddelde scores per kernbegrip variërend tussen 1,91 en 3,38
(zie Tabel 5. en Tabel 6.). Uitgedrukt in de 24 kernbegrippen bleek
dat de respondenten op 16 kernbegrippen boven de ondergrens
voor het bachelor niveau (> 2,5) aangeven te functioneren. Met
andere woorden: zij geven aan zich daar competent tot bekwaam
in te voelen. Echter, de gemiddelde scores geven ook aan dat men
niet functioneert op het bachelor niveau zoals door de streefnorm
(>3,5) aangegeven. Op kernbegrippen zoals ‘klinisch redeneren’
(gem. 2,98) en ‘indiceren van zorg’ (gem. 3,38), ‘persoonsgerichte
communicatie’ (gem. 2,91) en ’gezamenlijke besluitvorming’ (gem.
2,95) voelt men zich het meest bekwaam. Op acht kernbegrippen
zoals de kernbegrippen ‘inzet ICT’ (gem. 2,22), ‘inzet EBP’ (gem.
2,22) en ‘preventiegericht analyseren’ (gem. 2,29), maar met name
op het kernbegrip van de Canmeds-rol Reflectieve EBP-professional ‘onderzoekend vermogen’ (gem. 1,91) voelt men zich het
minst bekwaam. Vertaald naar de drie vormen van leiderschap
laten de resultaten zien dat de respondenten zich met name meer
bekwaam voelen op de onderdelen van klinisch leiderschap (gem.
2,74; SD = 0,474 ) en moreel-ethisch leiderschap (gem. 2,60; SD =
0,463 ) (zie Tabel 7.). Op professioneel leiderschap geeft men aan
minder bekwaam te zijn (gem. 2,50; SD = 0,456 ). Dit correspondeert met de resultaten op de kernbegrippen waarop men zich het
minst bekwaam voelt die onderdeel uitmaken van deze vorm van
leiderschap.

Samenhang typen leiderschap en kenmerken van
respondenten

Uit de tree-analyses blijkt dat type functie het meest bepalend is
voor de onderverdeling van mate van bekwaamheid op de 3 typen
verpleegkundig leiderschap. De groep verpleegkundigen scoort
consequent lager dan de groep verpleegkundig consulenten, spe-
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Tabel 4. Kenmerken respondenten Frenetti-professionaliteitscan
& Tree-analyse

cialistische verpleegkundige en senior verpleegkundigen samen.
Binnen de groep verpleegkundigen lijkt verder een onderscheidend kenmerk te zijn het hebben van weinig of juist erg veel vakervaring bij klinisch leiderschap en een relatief jonge of juist hoge
leeftijd bij moreel-ethisch leiderschap (zie Tabel 7.). Bij professioneel leiderschap laat de groep verpleegkundig consulenten, specialistische verpleegkundige en senior verpleegkundigen zich nog
onderscheiden in de omvang van het contract, echter zonder duidelijke richting. Met name type functie en in mindere mate ook
vak-ervaring blijken in de tree-analyses het meest bepalend te
zijn voor de onderverdeling van mate van bekwaamheid op de 24
kernbegrippen. Vaak is type functie de meest onderscheidende
factor. Verpleegkundigen scoren zichzelf als groep gemiddeld
vaker minder bekwaam dan de functies van specialistische verpleegkundigen, senior verpleegkundigen en verpleegkundig consulenten. De groep verpleegkundigen met een vak-ervaring tussen
10 en 25 jaar laten in de regel de hoogste mate van bekwaamheid
zien. Wanneer vak-ervaring geen rol speelt, speelt vaak leeftijd
of afdelingservaring een onderscheidende rol. Voor de mate van
bekwaamheid op de kernbegrippen inzet EBP en onderzoekend
vermogen laten verpleegkundigen met een hbo-vooropleiding een
hogere mate van bekwaamheid zien.

Discussie

Dit onderzoek laat zien hoe verpleegkundigen verpleegkundig leiderschap associëren met goede
zorg en patiënten vooropstellen. Het door hen
beschreven gedrag laat kenmerken zien van wat
persoonlijk leiderschap wordt genoemd, zoals proactief handelen, initiatief nemen, assertiviteit of
moed tonen en het gericht zijn op goede samenwerking (23). Dit gedrag wordt als passend bij het
beroep gezien maar wordt niet direct benoemd als
verpleegkundig leiderschap. In voorbeelden laten
verpleegkundigen bewust, maar vaak ook onbewust, zien dat ze leiderschap tonen en bekwaam
zijn op basis van deskundigheid en ‘up to date’
kennis. Tegelijkertijd is te zien dat kennis, zoals
omschreven in de BoKS van BN2020, niet optimaal wordt ingezet in het dagelijks handelen. Dit
kan zijn omdat ofwel deze kennis ontbreekt, ofwel
dat men handelingsverlegen is hoe deze kennis
toe te passen. Deze conclusie wordt onderschreven door de resultaten van de Frenetti-Professionaliteitscan waarin verpleegkundigen aangeven
(nog) niet op het bachelor niveau te functioneren op diverse kernbegrippen. Zo associëren verpleegkundigen de inzet van EBP en onderzoekend
vermogen duidelijk met verpleegkundig leiderschap maar komt dit gedrag, gezien de lage score
in de Frenetti-Professionaliteitscan, weinig naar
voren. Daarmee handelen zij in hun huidig functioneren deels onbewust op basis van niet-verifieerbare kennisbronnen. Een verklaring daarvoor kan
zijn dat er tot voor kort geen verwachtingen naar
een dergelijk bachelor niveau in het functioneren
van algemene ziekenhuisverpleegkundigen waren.
Eerder wordt verwacht dat zij zorg gericht op productie en doorstroom van patiënten leveren. De
wens van individuele verpleegkundigen om hun
zorg wel volgens het bachelor profiel in te vullen
komt daarmee in het gedrang.

Recente studies naar de relatie tussen werklast,
werk-gerelateerde stress en kwaliteit van zorg laten
een negatief verband zien, evenals tussen morele
stress, burn-out en vertrek van verpleegkundigen uit het beroep (24,25). De realiteit van de ziekenhuiszorg nu en in de nabije toekomst houdt in dat hoogwaardige specialistische zorg binnen een korte opnameduur gerealiseerd moet worden. De vraag hoe goede zorg meer in de zorgketen
en als netwerkzorg kan worden weggezet, is daarbij zeer relevant.
In dit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen in specifieke situaties
daartoe wel verantwoordelijkheid voelen, maar nog aan het begin
staan van het bewustzijn dat hen gevraagd wordt hierop sterk te
handelen. In die zin is verdere ontwikkeling op moreel-ethisch leiderschap nodig. Wat betreft het opkomen voor zichzelf als verpleegkundige in samenwerking en als vertegenwoordiger van het
beroep geldt hetzelfde. Verpleegkundigen geven aan dit vooral te
doen in relatie tot goede zorg willen leveren. Het ‘sec’ opkomen
voor de professie wordt minder aangegeven, net als meer autonomie vragen voor het eigen handelen. Dat deze beide vormen van
leiderschap ontwikkeling behoeven verklaart mogelijk ook dat
de nadruk in de voorbeelden die verpleegkundigen over leiderschap geven vooral aan klinisch leiderschap gerelateerd lijken te
zijn. Bekend is dat er een relatie bestaat tussen autonomie, werkplezier en behoud en het leveren van goede zorg (26,27). Hiervan
lijkt men zich in dit onderzoek minder bewust, wanneer hiernaar
verwezen wordt geeft men vooral aan dat de beroepsgroep zich
hierin nog beter kan ontwikkelen, zonder specifiek te duiden hoe
dit gedaan kan worden. Ook deze conclusie correspondeert met de
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Tabel 5. Gemiddelde score Frenetti-professionaliteitsscan per kernbegrip

Kernbegrippen in Canmedsrollen en competenties

Onderdeel van leiderschap

Uitkomst professionaliteitsscan

L1

L2

L3

n

Gemiddelde

SD

min.

max.

Klinisch redeneren  

X

-

-

396

2,98

0,547

1,15

4,00

Uitvoeren van zorg

X

-

-

409

2,83

0,530

1,00

4,00

Zelfmanagement versterken

X

-

-

389

2,75

0,566

1,20

4,00

Indiceren van zorg

X

-

-

413

3,38

0,720

1,00

4,00

Persoonsgerichte communicatie

-

-

-

398

2,92

0,593

1,13

4,00

Inzet informatie- en
communicatietechnologie (ICT)

-

X

-

342

2,22

0,556

1,17

3,67

Professionele relatie

-

X

X

413

2,66

0,541

1,33

4,00

Gezamenlijke besluitvorming

X

-

-

405

2,95

0,499

1,33

4,00

Multidisciplinair samenwerken

X

X

-

387

2,75

0,572

1,29

4,00

Continuïteit van zorg

X

-

-

401

2,81

0,566

1,40

4,00

Onderzoekend vermogen

X

X

X

403

1,91

0,719

1,00

4,00

Inzet EBP

X

X

X

391

2,22

0,586

1,00

4,00

Deskundigheidsbevordering  

-

X

-

403

2,37

0,529

1,17

4,00

Professionele reflectie

-

X

X

414

2,75

0,672

1,00

4,00

Morele sensitiviteit

-

-

X

403

2,75

0,501

1,20

4,00

Preventie gericht analyseren

X

-

-

410

2,29

0,592

1,00

4,00

Gezond gedrag bevorderen

X

-

-

408

2,50

0,483

1,33

4,00

Verpleegkundig leiderschap

X

X

X

406

2,69

0,650

1,00

4,00

Coördinatie van zorg

-

-

-

397

2,74

0,565

1,60

4,00

Veiligheid bevorderen

-

X

-

414

2,87

0,443

1,67

4,00

Verpleegkundig ondernemerschap

X

-

-

409

2,33

0,670

1,00

4,00

Kwaliteit van zorg leveren

X

X

X

402

2,51

0,603

1,25

4,00

Participeren in kwaliteitszorg

-

X

-

399

2,39

0,656

1,00

4,00

Professioneel gedrag  

X

X

X

404

2,40

0,609

1,00

4,00

L1 = Klinisch leiderschap
L2 = Professioneel leiderschap
L3 = Moreel-ethisch leiderschap

uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek waarin verpleegkundigen zichzelf op zeggenschap minder bekwaam achten. Mogelijk
dat de eigen beeldvorming over het beroep, waarin meer autonomie vragen niet vanzelfsprekend is, hierin een rol speelt (28).
Het onderzoek heeft bijgedragen aan een groter bewustzijn van
de eigen invloed op diverse aspecten van het verpleegkundig handelen. Hiermee wordt overigens ook impliciet onderschreven
hoezeer verpleegkundig leiderschap een construct is dat vooral
goed verpleegkundig handelen moet stimuleren. Verdere ontwikkeling blijkt volgens verpleegkundigen het meest gebaat bij het
kunnen reflecteren op concrete situaties in het werk in een veilige,
open teamsfeer waarin men elkaar steunt, analoog aan uitkomsten
in andere studies (29,30). Het tonen van leiderschap wordt nog wel
afhankelijk gezien van individuen, wat tegenstrijdig lijkt met de
conclusie dat verpleegkundig leiderschap juist in gezamenlijkheid
ontwikkeld moet worden.

Sterke en zwakke punten van het onderzoek

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Zo kan er sprake
zijn van selectiebias in de kwalitatieve studies. Mogelijk stonden
sommige participerende verpleegkundigen, die opteerden voor
een functie waarin het bachelor niveau expliciet gevraagd wordt, al
positief tegenover verpleegkundig leiderschap. De onderzoekspe-
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riode van 2 jaar en hoeveelheid data relativeren dit bezwaar en de
uitkomsten van de deelstudies van de studentverpleegkundigen en
de kwantitatieve studie ondersteunen de conclusies over de mate
van ervaren bekwaamheid of onbekwaamheid op het bachelor
opleidingsprofiel.
Daarnaast voldoen de beide Delphistudies niet overal aan het
principe van wederzijdse uitsluiting. Hierdoor zijn deze indelingen
enigszins arbitrair. Ook de aanvullende kwalitatieve codering door
onderzoekers op leiderschapskenmerken en kenniscomponenten zijn onderhevig aan de interpretatie van de onderzoekers. Het
gekozen afkappunt voor het bachelor niveau in de kwantitatieve
analyse zou beter in teamverband beoordeeld kunnen worden.
Immers, niet iedereen kan altijd alle competenties op een hoogste
niveau laten zien, met name wanneer leiderschap, zoals uit de kwalitatieve analyse bleek, opgevat wordt als gedeeld leiderschap dat
vooral in teamverband tot bloei kan komen. Er bleek bij de Professionaliteitscan bovendien dat sommige items van de scan relatief
veel missende waarden hadden, mogelijk omdat de handeling bij
een specifieke persoon of functie binnen het team is belegd. Daarnaast betreft het een zelfbeoordeling van de eigen competenties.
Een sterk punt daarentegen betreft de maatregelen die zijn
genomen om de interbeoordelaars-betrouwbaarheid in de kwalita-
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Tabel 6. Kernbegrippen in relatie tot leiderschap & gemiddelde score professionaliteitsscan

gemid. (SD)

n

Klinisch leiderschap

2,74 (0,474)

341

Functie

3,00 (0,338)

122

2,59 (0,477)

219

Verpleegkundig consulent

gemid.
(SD)

n

10 tot 20 jaar

2,88 (0,430)

33

5 tot 10 jaar

2,67 (0,432)

76

2,46 (0,473)

110

Specialistische verpleegkundige
(CZO)
Senior verpleegkundige
Verpleegkundige

Vakervaring

20 tot 40 jaar
0 tot 5 jaar
40 jaar of
meer
(F = 70,56; df = 1/339; p <
0,001)

(F = 12,87; df = 2/216; p = 0,016)

Professioneel leiderschap

2,50 (0,456)

317

Functie

2,75 (0,365)

105

Verpleegkundig consulent

Omvang
contract

Specialistische verpleegkundige
(CZO)

25-28 uur

2,93 (0,369)

33

2,67 (0,336)

72

33-36 uur

Senior verpleegkundige
0-24 uur
29-32 uur
Verpleegkundige

2,38 (0,446)

212

(F = 54,62; df = 1/315; p <
0,001)

(F = 12,64; df = 1/103; p = 0,018)

Moreel-ethisch leiderschap

2,60 (0,463)

377

Functie

2,83 (0,376)

132

2,47 (0,457)

245

Verpleegkundig consulent
Specialistische verpleegkundige
(CZO)
Senior verpleegkundige
Verpleegkundige

Leeftijd

30 tot 45 jaar

2,66 (0,466)

75

2,46 (0,436)

91

2,30 (0,407)

79

50 tot 55 jaar
65 jaar of
ouder
25 tot 30 jaar
45 tot 50 jaar
60 tot 65 jaar
18 tot 25 jaar
55 tot 60 jaar
(F = 60,41; df = 1/375; p <
0,001)

tieve analyses te vergroten, zoals ‘affinity diagramming’ door onafhankelijke lectoraatsonderzoekers. Door gebruik te maken van de
exploratieve tree-analyses was het mogelijk non-lineaire verbanden te onderzoeken tussen de kenmerken van de verpleegkun-

(F = 12,83; df = 2/242; p = 0,047)

digen en de uitkomsten op de vormen van leiderschap. Ondanks
dat de kenmerken onderling samenhangen werden toch ook verwachte verbanden gevonden tussen bijvoorbeeld aspecten die
meer recent aandacht krijgen in de opleiding, zoals Inzet ICT en
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Tabel 7. Leiderschap in relatie tot kenmerken verpleegkundigen (tree-analyse)

Moreel-ethisch
Goede Zorg

Professioneel
Beroepsmatig
Zeggenschap

Klinisch
Vakinhoudelijk

Verpleegkundige
Kennis & Profiel

Bachelor Verpleegkundige
Kennis & Profiel

Specialistisch Verpleegkundige
Kennis & Profiel

ALGEMENE ASPECTEN VAN LEIDERSCHAP
( pro-activiteit, initiatiefrijk, samenwerkend, moed)
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Model Verpleegkundig Leiderschap

EBP en kenmerken als type opleiding en verpleegkundigen die
redelijk recent de opleiding hebben afgerond.
Tot slot bleek het emancipatoire karakter van de actiegerichte
aanpak op de afdelingen in aansluiting op al bestaande ontwikkelingen eveneens een sterk punt in de uitvoer. Hierdoor is ingezet
op bewustwording van participanten en eigenaarschap op de
onderzochte thema’s. In dit onderzoek is dat bij uitstek gebleken.

Conclusie

Ziekenhuisverpleegkundigen geven aan dat leiderschapscompetenties voor hen bestaan uit de inzet van moed, proactiviteit en
autonomie vanuit deskundigheid ten gunste van goede zorg. Verpleegkundig leiderschap is een gezamenlijke opdracht en leerproces in het team waarbij het goede voorbeeld laten zien onderdeel is. Reflectie en veiligheid in het team zijn factoren die het
tonen van leiderschap ondersteunen, onvoldoende zelfvertrouwen
en zelfwaardering, kennistekort en werkdruk zijn belemmerend.
Aanvullend daarop laten de deelstudies onder studenten ook specifiek zien hoe de teamcultuur de ontwikkeling van leiderschap als
onderdeel van de verpleegkundige identiteit beïnvloedt. Leiderschap blijkt deels getoond te worden in verpleegkundig handelen
zoals omschreven in de kernbegrippen van het landelijk BN2020
profiel. De meeste verpleegkundigen voelen zich op diverse onderdelen zoals de inzet van EBP of het onderzoekend vermogen
onvoldoende bekwaam, hoewel hbo-opgeleide verpleegkundigen
zich daar iets meer bekwaam in voelen. Inzet van EBP en onderzoekend vermogen worden duidelijk wel geassocieerd met verpleegkundig leiderschap. Verpleegkundigen functioneren naar
eigen zeggen nog niet op het bachelor niveau in relatie tot kennistekorten vanuit de BoKS van het BN2020-profiel. Het hebben
van een specifieke verpleegkundige functie is het meest bepalend
voor de mate van ervaren bekwaamheid, al gaat deze functie ook
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vaak gepaard met veel vak-ervaring. Uit de kwalitatieve studies
blijkt dan ook dat onbewuste bekwaamheid in leiderschap vanuit
ervaringskennis wordt getoond, hetgeen tot uiting komt in voorbeelden waarin men ervoor kiest klinisch en moreel-ethisch
goede zorg voor patiënten te realiseren. Inzet van ervaringskennis in aspecten van beroepsmatig leiderschap, zoals in participeren in kwaliteitszorg of het belang van het beroep vertegenwoordigen komt minder expliciet naar voren. Verpleegkundig leiderschap
zoals in dit onderzoek naar voren komt, wordt omschreven in een
empirisch geladen model (zie illustratie 1.). Dit model is geconstrueerd op basis van de beschreven thema’s die in het onderzoek
naar voren komen, en dient nader op o.a. bruikbaarheid onderzocht te worden. Daarin vormen de persoonlijke leiderschapscompetenties de basis, welke vervolgens in samenhang met specifieke expertise worden ingezet. Deze deskundigheid wordt bepaald
door verschillen in initiële opleiding en ervaringskennis. Daarbij
is sprake van overlap in de kennisgebieden. Verpleegkundig leiderschap wordt tot slot opgevat als gedeeld leiderschap in teamverband en komt tot uiting in vakinhoudelijk, moreel-ethisch en professioneel leiderschap wanneer dit is ingebed in een veilig en stimulerend werkklimaat. In de praktijk kan het model als visualisatie helpen om begrip over de verschillende aspecten van verpleegkundig leiderschap te vergroten. Uit het model wordt duidelijk dat
iedere verpleegkundige ongeacht initiële vooropleiding, verpleegkundig leiderschap kan ontwikkelen vanuit persoonlijke leiderschapscompetenties in samenhang met de eigen specifieke expertise die door opleiding, bij en nascholing en ervaringsdeskundigheid wordt bepaald. Ook wordt in het model duidelijk hoezeer
verpleegkundig leiderschap vooral mogelijk wordt als gedeeld leiderschap in de context van een goed werkklimaat. In theorieontwikkeling en onderwijs over verpleegkundig leiderschap, is het
model verhelderend omdat daarmee duidelijk wordt dat leider-
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP
IN TEAMVERBAND

Implicaties voor de praktijk

• Bewustwording over wat verpleegkundig leiderschap inhoudt
in concrete situaties kan worden vergroot door goede voorbeelden, zoals de empirisch geladen voorbeeldsituaties, te delen en te
gebruiken als lesmateriaal, in praktijkscholingen en teambijeenkomsten.
• Het is van belang leiderschapscompetenties positief te labelen
en rolmodelgedrag expliciet te benoemen en een veilige teamcultuur te versterken door met structurele reflectiemomenten in
dagelijkse werkprocessen in te bouwen.
• Het is nodig onbewuste onbekwaamheid op professioneel handelen vanuit kennistekorten (BoKS) bespreekbaar te maken. Struc-

Summary
Nursing Leadership in hospital practice. A research program into perceptions, experiences, and self-assessment of
leadership competencies of nurses in a top-clinical hospital
in the Netherlands.
AIM
Nursing Leadership is an important competence to develop
in order to provide quality of care and prevent attrition of
nurses. This research program looked into the perceptions
and experiences of nurses with practising leadership. Also,
awareness of the development of nursing leadership was
addressed.
METHOD
The program has a mixed-method design in which 75 indepth interviews, 24 focus group interviews and quantitative
data from 430 nurses form the backbone.
FINDINGS
According to hospital nurses, nursing leadership is related to
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Iedereen verdient
goede zorg
In Afrika is een enorm tekort aan goed
opgeleid medisch personeel. Daarom traint
Amref Flying Doctors zorgverleners in
Afrika. Doneer nu op amref.nl/zorgverleners
of scan de QR-code.
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Dokter Ruth uit Kenia: “Ik had als klein meisje nooit verwacht dat ik ooit arts kon worden.
Dankzij Amref Flying Doctors is dit toch gelukt.”

