
De maatschappelijke waarde De maatschappelijke waarde 
van verplegenvan verplegen

Aart EliensAart Eliens
Programmaleider AVVVProgrammaleider AVVV



De verpleegkunde ontwikkelt zich De verpleegkunde ontwikkelt zich 
in hoog tempoin hoog tempo

•• Maatschappelijke ontwikkelingenMaatschappelijke ontwikkelingen

•• Ontwikkelingen in gezondheidszorgOntwikkelingen in gezondheidszorg

•• Behoeften cliBehoeften cliëëntennten

•• VerpleegkundeVerpleegkunde



Maatschappelijke ontwikkelingenMaatschappelijke ontwikkelingen

•• Klassieke professionalisering is op zijn retourKlassieke professionalisering is op zijn retour
•• Noodzaak preventieNoodzaak preventie
•• Mondigere burgersMondigere burgers
•• Multiculturele samenlevingMulticulturele samenleving
•• Dubbele vergrijzingDubbele vergrijzing
•• Schaarste aan middelen en mensenSchaarste aan middelen en mensen
•• Verantwoording afleggen over resultaten en Verantwoording afleggen over resultaten en 

middelenmiddelen
•• Toename sociale problematiekToename sociale problematiek



Ontwikkelingen in de Ontwikkelingen in de 
gezondheidszorggezondheidszorg

•• Schaarste bij bepaalde beroepsgroepenSchaarste bij bepaalde beroepsgroepen
•• Invloed goede opleiding op zorgresultatenInvloed goede opleiding op zorgresultaten
•• Problemen met toegang tot gezondheidszorgProblemen met toegang tot gezondheidszorg
•• TaakherschikkingTaakherschikking
•• DeDeïïnstitutionaliseringnstitutionalisering
•• Professies zijn complementair t.o.v. elkaarProfessies zijn complementair t.o.v. elkaar
•• Generalisten versus specialistenGeneralisten versus specialisten



Behoeften cliBehoeften cliëëntennten

•• Partner in plaats van objectPartner in plaats van object
•• Toegankelijke en transparante Toegankelijke en transparante 

gezondheidszorggezondheidszorg
•• Willen niet te veel hulpverleners zienWillen niet te veel hulpverleners zien
•• Veel behoeften op psychosociaal gebiedVeel behoeften op psychosociaal gebied
•• Zorgvraag centraal en niet de professieZorgvraag centraal en niet de professie
•• Behoefte aan Behoefte aan ‘‘keuzekeuze--informatieinformatie’’



VerpleegkundeVerpleegkunde

•• Groei van wetenschappelijke kennis Groei van wetenschappelijke kennis 
•• Besluitvorming (kennis, ervaring, preferenties Besluitvorming (kennis, ervaring, preferenties 

clicliëënt)nt)
•• Reflectie op de eigen beroepsuitoefeningReflectie op de eigen beroepsuitoefening
•• Groei ervaringskennisGroei ervaringskennis
•• Helderheid in opleidingsstructuurHelderheid in opleidingsstructuur
•• Erkenning van de complexiteit van complexiteit Erkenning van de complexiteit van complexiteit 

verpleegproblemenverpleegproblemen
•• Verschuiving beroepsinhoudVerschuiving beroepsinhoud



ConclusieConclusie

•• De gezondheidszorg is volop in bewegingDe gezondheidszorg is volop in beweging

•• Voor de verpleegkunde zijn er tot nu toe Voor de verpleegkunde zijn er tot nu toe 
nog nooit zoveel kansen geweestnog nooit zoveel kansen geweest



EchterEchter……....

•• Een professie dient waarde voor de Een professie dient waarde voor de 
maatschappij te hebben maatschappij te hebben ……....

en niet te streven naar prestige, hoogen niet te streven naar prestige, hoog
inkomen, monopolie, autonomie en eeninkomen, monopolie, autonomie en een
geprivilegieerde positie! geprivilegieerde positie! 



Wat is de waarde van verplegen?Wat is de waarde van verplegen?

•• Bijdrage leveren aan behoud, herstel en Bijdrage leveren aan behoud, herstel en 
instandhouden van gezondheid van instandhouden van gezondheid van 
mensenmensen

•• Zorg voor kwetsbare groepen zoals Zorg voor kwetsbare groepen zoals 
verstandelijk gehandicapten, chronisch verstandelijk gehandicapten, chronisch 
zieken, daklozen, ouderen thuis.zieken, daklozen, ouderen thuis.……..



Opdrachten voor de Opdrachten voor de 
verpleegkundige in de GGZ verpleegkundige in de GGZ 

•• Ban het rituele handelen uitBan het rituele handelen uit
•• Laat de inhoud van de opleidingen Laat de inhoud van de opleidingen 

aansluiten bij de ontwikkelingenaansluiten bij de ontwikkelingen
•• Stel de hulpvraag centraal:Stel de hulpvraag centraal:
-- Analyseer hulpvragen van cliAnalyseer hulpvragen van cliëënten.nten.
-- Stel vast welke competenties nodig zijn Stel vast welke competenties nodig zijn 

om de hulpvragen aan te pakken.om de hulpvragen aan te pakken.
-- Organiseer dan de zorgverlening.Organiseer dan de zorgverlening.



Opdrachten voor de Opdrachten voor de 
verpleegkundige in de GGZverpleegkundige in de GGZ

•• Leefstijl van burgers (preventie)Leefstijl van burgers (preventie)
•• Kwetsbare burgers (werkelozen; minder Kwetsbare burgers (werkelozen; minder 

draagkrachtigen; allochtonen; draagkrachtigen; allochtonen; 
adolescenten)adolescenten)

•• Profileer je binnen verpleegProfileer je binnen verpleeg-- en en 
verzorgingshuizenverzorgingshuizen

•• Gebruik informatietechnologieGebruik informatietechnologie



Opdrachten voor de Opdrachten voor de 
verpleegkundige in de GGZverpleegkundige in de GGZ

•• Stort je niet in de domeinstrijdStort je niet in de domeinstrijd

•• Draag bij aan de toegankelijkheid van de Draag bij aan de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorggezondheidszorg

•• Richt verpleegkundige centra op waar Richt verpleegkundige centra op waar 
clicliëënten naar toe komen met typisch nten naar toe komen met typisch 
verpleegkundige vraagstukkenverpleegkundige vraagstukken



Verpleegkundig centrumVerpleegkundig centrum

•• Advies RVZ (2000): breng voorzieningen Advies RVZ (2000): breng voorzieningen 
en regelingen tot stand die zijn en regelingen tot stand die zijn 
toegesneden op de diversiteit aan toegesneden op de diversiteit aan 
hulpvragenhulpvragen

•• Advies RVZ: walkAdvies RVZ: walk--inin--centra en telefonische centra en telefonische 
hulpdiensten hulpdiensten 



Verpleegkundig centrumVerpleegkundig centrum

•• Een verpleegkundig centrum is een Een verpleegkundig centrum is een 
voorziening binnen de eerstelijn waar voorziening binnen de eerstelijn waar 
specifieke groepen clispecifieke groepen cliëënten naar toe nten naar toe 
komen voor verpleegkundige zorgkomen voor verpleegkundige zorg



Verpleegkundig centrumVerpleegkundig centrum

•• CliCliëëntengroepen:ntengroepen:
-- mensen met chronische ziektenmensen met chronische ziekten
-- mensen met psychische, sociale, mensen met psychische, sociale, 
psychiatrische en verslavingsproblemenpsychiatrische en verslavingsproblemen

-- acute zorgacute zorg
-- clicliëënten die na ontslag intensieventen die na ontslag intensieve
nazorg nodig hebbennazorg nodig hebben



Verpleegkundig centrumVerpleegkundig centrum

•• Functies: Functies: 
-- telefonische hulpdiensttelefonische hulpdienst
-- verpleegkundig spreekuurverpleegkundig spreekuur
-- verpleegkundige spoedeisende hulpverpleegkundige spoedeisende hulp
-- kortdurende opnamekortdurende opname
-- trainingswerkplaats voor clitrainingswerkplaats voor cliëënten en nten en 

mantelzorgersmantelzorgers
-- dagdag--, avond, avond-- of nachtopvangof nachtopvang



Verpleegkundig centrumVerpleegkundig centrum

•• Wie werken er?Wie werken er?
-- verpleegkundigenverpleegkundigen
-- verpleegkundig specialistenverpleegkundig specialisten



Verpleegkundig centrumVerpleegkundig centrum

•• Organisatorische inbedding:Organisatorische inbedding:
-- zelfstandigzelfstandig
-- binnen een gezondheidscentrumbinnen een gezondheidscentrum
-- volledig gevolledig geïïntegreerdntegreerd



TenslotteTenslotte

•• Een verpleegkundig centrum is een Een verpleegkundig centrum is een 
kansrijke ontwikkeling ontwikkeling, kansrijke ontwikkeling ontwikkeling, 
maarmaar…………....

wie pakt de handschoen op? wie pakt de handschoen op? 


