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Wie ben ik?





Complexe vraagstukken in de zorg 

Wicked problem: 
- Complexe vraagstukken in de zorg o.a. multimorbiditeit

Preventie naast curatieve zorg
Zelfmanagement, zelfregie
Evidence based practice & nurse sensitive outcomes
Persoonsgerichte zorg, gezamenlijke besluitvorming

versus

Voldoende Menskracht voor Goede Zorg aan kwetsbare mensen



Behoud zorgverleners

Beeldvorming verpleegkundig beroep & negatieve ervaringen 
tijdens stages ((ten Hoeve, 2018)

Veni-studie  (Brouwer): rol team en sociale netwerk professional lijkt 
sterk van invloed

Werkomgeving waarin Compassion Fatigue (van der Cingel/Nijboer, 
2012 en 2017) versus ruimte voor waarden en omgaan 
afstand/nabijheid

Verpleegkundigen in juiste/optimale rol



Feiten en cijfers 

Vertrek van (student) verpleegkundigen en verzorgenden uit het beroep

43% van alle nieuwe zorgprofessionals in de zorg vertrekt binnen 2 jaar uit de 1e 
zorgorganisatie waar ze zijn gaan werken; daarvan 14 tot 22% stopt helemaal
70% daarvan is V&V; (Commissie werken in de zorg VWS 2020)

50% ziekenhuisverpleegkundigen overweegt vertrek (FNV Zorg&Welzijn, 2016)

Uitval verpleegkunde studenten in opleiding 45% (Bakker, Kox et al, 2019; )
(Instroom stijgt ± 10% in 2019 t.o.v. 2018; deels Corona-effect)



Feiten en cijfers

Redenen vertrek en overwegen van vertrek:
- Klachten van ernstige vermoeidheid, (dreigende) burnout (Bakker, Kox

et al, 2019))
- Hoge en zware werklast, te weinig tijd voor patiënten, negatieve werk-

privé-balans (FNV Zorg& Welzijn , 2016)
- Werklast te hoog door structurele tekorten, te weinig begrip en 

support organisatie (V&VN, 2017)

Niet alleen in Nederland ook internationaal (ten Hoeve, 2018)



Verpleegkundig Leiderschap? 

Wat is Verpleegkundig Leiderschap volgens jullie?

• t



Nurses ‘in the lead’

HET VERMOGEN MENSEN TE BEINVLOEDEN 

Vakinhoudelijk (klinisch) op basis deskundigheid
- nurse sensitive patientoutcomes

Professioneel (beroepsmatige zeggenschap)
- status en autonomie beroepsgroep

Moreel-ethisch (goede persoonsgerichte zorg)
- Niet alleen het juiste maar ook het goede doen



•Wat is verpleegkundig leiderschap volgens 
verpleegkundigen zelf?

• Hoe ziet verpleegkundig leiderschap er uit?  

34 Interviews verpleegkundigen, 25 studenten
24 focusgroepen op afdelingen

• Hoe beoordelen verpleegkundigen hun eigen 
functioneren in dagelijks leiderschap?

435 verpleegkundigen op 10 afdelingen 
(via Frenetti professionaliteitsscan)

Onderzoek



Resultaten Verpleegkundig Leiderschap

Verpleegkundig Leiderschap 
betekent samenwerken 

vanuit deskundigheid voor 
goede zorg





Model Verpleegkundig Leiderschap 

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VOOR GOEDE PATIËNTENZORG

VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP ALS GEZAMENLIJKE OPDRACHT IN HET TEAM

LEIDERSCHAP IN EEN VOORBEELDROL NAAR COLLEGA’S EN AANKOMENDE COLLEGA’S
INZETTEN VAN EXPERTISE BIJ HET TONEN VAN VERPLEEGKUNDIG (KLINISCH) LEIDERSCHAP

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP EN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP: ONTWIKKELEN VAN HET BEROEP



Keuzes voor het goede:
Professioneel gedrag en moreel leiderschap

Een tijdje terug bijvoorbeeld ja dat dat heb, ja daar denk ik dan een beetje 
aan. Nou ja, wel inderdaad een ontslag. Gewoon echt op vrijdagmiddag een 
slechtnieuwsgesprek en iemand wil naar huis en dat we dan hè, dat we er 
alles aan doen in het weekend om alles te regelen

ja. Uhm (stilte). dat er zo min mogelijk fouten gebeuren

Soms denk je er niet eens bij na en dat moeten we misschien wel eens vaker 

doen. Dat gebeurt me niet zo vaak meer nu als toen ik begon, omdat de 

samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen ook al veranderd. Wij 

hebben nu ook wat te vertellen. In die tijd had je als verpleegkundige niks te 

vertellen. Je merkt wel dat dat al veranderd is. Ik durf ook meer te zeggen 

tegen een arts. 

Leiderschap in dagelijkse zorg 



Voorbeelden van Verpleegkundig Leiderschap?

Welke voorbeelden van verpleegkundig leiderschap 
hebben jullie?

of

Welke ervaring heeft jou tot een goede verpleegkundige 
gemaakt?

• t





Verpleegkundig Leiderschap en Motivatie

Wat was voor jou de reden om het verpleegkundig 
beroep te kiezen?

• t



(Professionele) Identiteit

Hoe kijken we tegen onszelf aan?

• Eigenheid, uniciteit
• Persoonlijkheid
• Ethiek

samenhangend overtuigingensysteem 
( normen en waarden)

- Invloed stereotypering op zelfbeeld van de GOEDE ZUSTER
Doeners, professionele afstand, eens een zuster altijd een zuster, lief, 
behulpzaam (Brouwer & van der Cingel, 2020)

Identiteit is geen vaststaand gegeven, identiteit ontwikkelt zich en 
verandert voortdurend (Verhaeghe, 2012)



Verpleegkundige  identiteit en motivatie

Wie ben ik /wie wil ik zijn?
als persoon en professional?

(Fagermoen, 1997)

Wat niet veranadert: kernawaarde beroep

De herkenning dat het lot ons allen kan treffen 
waardoor het goede leven verstoord wordt roept 
op tot medeleven met een ander.

(Nussbaum, 2001)



Link: https://youtu.be/1Evwgu369Jw



Beeld Verpleegkundig Beroep

WELKE INVLOED HEEFT DE HISTORIE VAN DE 
VERPLEEGKUNDE OP HET  VERPLEEGKUNDIG 

BEROEP VANDAAG?



Beeld Verpleegkundig beroep: historisch bepaald

Gedelegeerd handelen 
- medisch handelen overgenomen van artsen door 

enorme vlucht medische kennis (superspecialisatie)

Autonoom vakgebied
- verpleegkundige body of knowledge: verpleegkundig 
handelen waar ze zelfstandig in is zoals preventie 

Nigthingale:
Statisticus: Krim, Londense ziekenhuizen
Nightingale Hospitals met opleiding & betaling

Vrouw met werk en loopbaan moest bevochten 
worden: Lady with the Lamp



Beeld Verpleegkundig beroep: historisch bepaald

•Gemiddeld 86-90% vrouwen in het vak 

Statusbepaald: Hiërarchie  man-vrouw als arts-verpleegkundige

Genderbepaald:
‘Vrouwen zorgen beter, zorg voor mannen is soft’

Complicatie voor leiderschapsontwikkeling:

Leiderschap door vrouwen wordt anders ervaren
Stereotypering: bevestigen beeld omdat je ‘bij de groep wil horen’ 
(van der Cingel & Brouwer, 2020)



Beeld Verpleegkundig Beroep

WAT IS  NODIG VOOR HET 
VERPLEEGKUNDIGE BEROEP EN VOOR 

VERPLEEGKUNDIGEN? 



Adviezen en studies luiden de noodklok

Aan de slag voor de Zorg (SER-rapport, 2020)
Applaus is niet genoeg (RVS, 2020)
Niets over ons zonder ons (CNO prof.dr.  Bianca Buurman)

Wat moeten we doen? 
Erkenning voor deskundigheid: scholing en tijd voor bijhouden vak
Waardering (ook financieel): deeltijdcontracten; inschaling 
Zeggenschap: invloed op eigen werk en in de organisatie





Er zijn goede voorbeelden!
• Laten we ze herkennen en uitwisselen

Werken aan een fijne, veilige teamcultuur is essentieel!
• Laten we leiderschap waarderen, niet elkaar bekritiseren

Kennis is altijd nodig!
• Neem/vraag de tijd voor patiënt-besprekingen 
• Waardeer ervaringskennis maar vaar er niet blind op
• Zoek en check relevante en up-to-date kennis

Motivatie voor goede patiëntenzorg staat voorop.
• Zoek naar hoe je van betekenis kunt zijn voor je patiënt

Conclusie & aanbevelingen



Meer weten?



link: https://youtu.be/Hy6Cf9nGNiw


