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gevonden voor een grotere personele inzet en kwaliteit 
van zorg in verpleeghuizen. Er werden zowel positieve 
als negatieve verbanden gevonden tussen personele inzet 
en patiëntuitkomsten als katheteriseren en vrijheidsbe
perkende maatregelen, en het leek niet uit te maken 
welke zorgprofessional de zorg uitvoerde. Vervolgens is 
met behulp van twee dwarsdoorsnedestudies op 55 afde
lingen van verpleeghuizen onderzocht of er een verband 
was tussen de personele inzet en zogenoemde ‘nursing 
sensitive outcomes’, zoals decubitus, vallen en medicatie
fouten. Deze zijn verzameld voor de Landelijke Prevalen
tiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). Ook deze studies lieten 
geen consistent verband zien.

Te weinig hbo-verpleegkundigen in  
verpleeghuizen
Wat wel duidelijk werd was dat er slechts in 57 procent 
van de 282 deelnemende verpleeghuisafdelingen een 
hboverpleegkundige werd ingezet, en dat deze gemid
deld 4,8 minuut zorg per bewoner per dag leverde. Het 
lijkt er daarom op dat er te weinig hboverpleegkundigen 
werkzaam zijn in de Nederlandse verpleeghuizen om 
hun meerwaarde aan te tonen voor de kwaliteit en veilig
heid van zorg.

Betere kwaliteit van zorg door goede  
teamsamenwerking
Omdat de relatie tussen personele bezetting en kwaliteit 
van zorg complex is en wordt beïnvloed door allerlei fac
toren in de werkomgeving van verpleeghuismedewer

Kwaliteit van zorg in verpleeghuizen
Kwaliteit van zorg in verpleeghuizen staat al jaren hoog 
op de politieke agenda. In de media verschijnen regelma
tig berichten over schrijnende situaties van cliënten en 
bewoners, overbelaste medewerkers en een tekort aan 
hoogopgeleide medewerkers/zorgprofessionals. Weten
schappelijk gezien is er geen relatie aangetoond tussen 
meer en hoger opgeleide zorgprofessionals en de kwali
teit van zorg in verpleeghuizen. Dit staat in schril con
trast met het opeenstapelende onderzoek voor de zieken
huissetting, waar de relatie met kwaliteit en veiligheid 
wel degelijk blijkt.13) Ondanks het gebrek aan bewijs 
wordt de roep om ‘meer handen aan het bed’ echter 
steeds luider. Hoog tijd voor een promotieonderzoek 
naar de relatie tussen personele bezetting (hoeveelheid 
zorgprofessionals en opleidingsniveau) en de kwaliteit 
van zorg in verpleeghuizen. 
In totaal zijn zes studies uitgevoerd om inzicht te krijgen 
in:
•  de relatie tussen personele bezetting, werkomgevings

factoren en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen;
•  welke competenties wenselijk zijn voor hboverpleeg

kundigen in verpleeghuizen om tegemoet te komen aan 
de toekomstige zorgvraag;

•  de inzet van hboverpleegkundigen in verpleeghuizen 
en wat daarvan de meerwaarde is.

Geen bewijs voor ‘meer handen aan het bed’
Het proefschrift start met een systematisch literatuur
overzicht, waaruit blijkt dat er geen eenduidig bewijs is 
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kers, is ook onderzoek gedaan naar de invloed van cul
tuur, teamklimaat, communicatie en coördinatie, aanwe
zigheid van rolmodellen en multidisciplinaire samen
werking op de kwaliteit van zorg. Uit dit onderzoek bleek 
dat voor zowel somatische als psychogeriatrische ver
pleegafdelingen een goed teamklimaat was gerelateerd 
aan een hogere inschatting van de kwaliteit van zorg 
door zorgprofessionals. Op somatische afdelingen werd 
een relatie gevonden tussen multidisciplinaire samen
werking en het aanbevelen van de afdeling aan een fami
lielid. Zorgprofessionals op psychogeriatrische afdelin
gen scoorden beter op kwaliteit van zorg bij een minder 
competitieve cultuur, betere communicatie en coördina
tie, en als er multidisciplinair werd samen gewerkt.

Toekomstproof hbo-competentieprofiel voor  
verpleeghuizen
Ondanks dat er nauwelijks hboverpleegkundigen werk
zaam zijn in Nederlandse verpleeghuizen, is het van cru
ciaal belang hbocompetenties te identificeren. Zo kun
nen hboverpleegkundigen in de toekomst onderschei
den worden van andere zorgprofessionals werkzaam in 
de directe zorg. Een internationaal expertteam heeft in 
totaal zestien competenties geïdentificeerd waaruit dit 
onderscheid blijkt. De helft van deze competenties had 
betrekking op coaching en leiderschap, twee op commu
nicatie, drie op evidencebased werken en drie op diag
nostiek en geriatrische expertise. Deze competenties zijn 
input voor zowel het inrichten van curricula voor initieel 
als postinitieel onderwijs, trainingprogramma’s voor ver
pleegkundigen als functieprofielen.

Hbo-verpleegkundigen in verpleeghuizen:  
van visie naar realiteit
Uit de laatste studie van het proefschrift blijkt dat de 
inzet van hboverpleegkundigen afhangt van de visie van 
het bestuur. Wanneer er een visie was die gedragen werd 
door bestuurders en managers lukt het om hboverpleeg
kundigen te werven en hen ook blijvend te binden aan de 
organisatie. In de organisaties waar hboverpleegkundi
gen werkzaam waren, hadden zij een coachende rol voor 
een of meer teams, maar de positionering, taken, rollen 
en verantwoordelijkheden waren verschillend. Daarnaast 
ervoeren hboverpleegkundigen zelf veelal onduidelijke 
rollen en onvoldoende steun en openheid van het team. 
Waar bestuurders en managers invloed van hbover
pleegkundigen op kwaliteit ervoeren, zagen in twee 
derde van de instellingen andere zorgprofessionals niet 
de meerwaarde. Het lijkt dan ook dat een succesvolle 
inzet gebaat is bij een zorgvuldige implementatie en eva
luatie van de hborol. 
Backhaus sluit af met een betoog voor een systemische 
aanpak met aanbevelingen voor de praktijk, onderwijs 
en onderzoek. Door te investeren in roldifferentiatie en 
leiderschap, een positief team en leerklimaat en inten
sieve lokale samenwerkingsverbanden kan de verpleeg

huissector profiteren van een gedifferentieerd mix zorg
professionals, inclusief hboverpleegkundigen.

Beschouwing
Het proefschrift van Backhaus geeft een mooi overzicht 
van de huidige personele bezetting en toekomstige uitda
gingen voor de inzet van hboverpleegkundigen in ver
pleeghuizen. De verschillende onderzoeken zijn secuur 
opgezet door aandacht te besteden aan zowel structuren, 
processen als belangrijke patiëntenuitkomsten in de zorg 
die verpleegkundigen en verzorgenden kunnen beïn
vloeden. Hiervoor is gebruikgemaakt van een conceptu
eel kwaliteitsmodel wat garant staat voor een grondige 
systemische analyse.4) Daarnaast volgen de onderzoeks
vragen elkaar logisch op waardoor bruikbare aanbevelin
gen kunnen worden gedaan voor zowel de praktijk, 
onderwijs en onderzoek – de zogenaamde trias acade
mica. Deze meervoudige aanpak vergroot de kans op 
succesvolle verandering in de praktijk en het kunnen 
beantwoorden van de toekomstige zorgvraag in ver
pleeghuizen met behoud van kwaliteit.5)

Literatuur
1) Vermeer K. Werkomgeving van invloed op verpleegkundigen 

én patiënten. NTvEBP 2013; 3:2123.

2) van Oostveen C, Vermeulen H. A crosssectional study of 

‘care left undone’ on nursing shifts in hospitals. NTvEBP 2016; 

5:1213.

3) van Oostveen C, Huisman G. Correlates and predictors of 

missed nursing care in hospitals. NTvEBP 2017; 3/4:1214.

4) Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? 

JAMA 1988; 260:1743-1748.

5) Grol R, Wensing M. Implementatie: effectieve verbetering van 

de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2012.


