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Werkprocessen

Afdelingskenmerken

Onderzoeksopzet

In dit proefschrift staan drie doelstellingen centraal:

1. Inzicht krijgen in de personele bezetting, werkomgevings-

 factoren en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen.

2. In kaart brengen van wenselijke competenties van hbo-

 verpleegkundigen, die hen in de toekomst moeten onder-

scheiden van andere medewerkers in de directe zorg.

3. Inzicht krijgen in hoe hbo-verpleegkundigen zouden kunnen 

worden ingezet, wat hun gepercipieerde meerwaarde is en 

wat er nodig is om de functie van hbo-verpleegkundige in 

het verpleeghuis te implementeren.

Om de relatie tussen personele bezetting en kwaliteit van zorg in 

verpleeghuizen te onderzoeken (doelstelling 1) is een systema-

tisch literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn er twee deelstudies 

in samenwerking met de Landelijke Prevalentiemeting Zorg-

kwaliteit (LPZ) verricht. In het systematisch literatuuronderzoek 

Over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen wordt veel gedis-

cussieerd in de media. Afgelopen jaar was er bijvoorbeeld volop 

aandacht voor de zwarte lijst van verpleeghuizen. Toen de emo-

ties over de zwarte lijst afnamen ontstond er commotie rondom 

plascontracten in het verpleeghuis. Als zich ergens in het land 

een incident voordoet waarbij de kwaliteit van zorg in het geding 

is, wordt er vaak gepleit voor ‘meer handen aan het bed’. De 

aanname daarbij is dat meer personeel leidt tot betere kwaliteit 

van zorg. Echter, er is weinig wetenschappelijke kennis beschik-

baar over de relatie tussen de personele bezetting en de kwaliteit 

van zorg in verpleeghuizen. Het proefschrift beoogt meer inzicht 

in deze relatie te geven. Naast de hoeveelheid personeel en het 

opleidingsniveau van personeel in het algemeen, werd specifiek 

gekeken naar de competenties, taken en inzet van hbo-verpleeg-

kundigen. Van hbo-verpleegkundigen wordt verwacht dat zij een 

voorbeeldfunctie op de werkvloer kunnen vervullen die bijdraagt 

aan een verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Personele inzet en kwaliteit van zorg in 
verpleeghuizen: de hbo-verpleegkundige als 
informele leider?  
Ramona Backhaus promoveerde 12 april 2017 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Thinking 

beyond Numbers. Nursing Staff and Quality of Care in Nursing Homes. Dit artikel beschrijft de belangrijkste 

resultaten uit het proefschrift.
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Figuur 1: Conceptueel model relatie personeelsbezetting, werkomgevingskenmerken en kwaliteit van zorg

Bewonerskenmerken
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werd gekeken naar longitudinale studies over de relatie tussen 

personele bezetting en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. 

Gekoppeld aan de LPZ werd op 282 verpleeghuisafdelingen met 

in totaal 6145 bewoners van 95 Nederlandse zorginstellingen 

gekeken naar de relatie tussen de inzet van hbo-verpleegkun-

digen op een afdeling en klinische indicatoren voor kwaliteit 

van zorg (bijvoorbeeld decubitus of valpartijen). Op 55 van deze 

verpleeghuisafdelingen (31 psychogeriatrische en 24 soma-

tische afdelingen) hebben we uitgebreider gekeken naar de 

relatie tussen de totale personeelsbezetting (totale hoeveelheid 

geleverde zorg) en de kwaliteit van zorg. De personeelsbezetting 

werd in kaart gebracht middels interviews met de teamleiders 

(teamleiders baseerden zich daarbij op het dienstrooster). De 

uren geleverde zorg op een afdeling hebben we afgezet tegen 

het aantal bewoners op een afdeling en zo een indicator voor 

de totale hoeveelheid geleverde zorg berekend. Naast klinische 

kwaliteitsindicatoren werd in dit onderzoek ook gekeken naar 

de subjectief ervaren kwaliteit van zorg door medewerkers. 

Medewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden) van de deel-

nemende afdelingen vulden vragenlijsten in. In deze vragenlijst  

gaven zij bijvoorbeeld een rapportcijfer voor de kwaliteit op hun 

afdeling en gaven aan in hoeverre zij het eens waren met de 

stelling “Als een familielid nu moet worden opgenomen, zou ik 

deze afdeling aanbevelen.” Ook hebben we in deze vragenlijsten 

gekeken naar werkomgevingskenmerken (zie figuur 1: organisa-

tiecultuur, teamklimaat, communicatie/coördinatie, het hebben 

van een rolmodel, multidisciplinaire samenwerking) die de kwali-

teit van zorg kunnen beïnvloeden.

Om na te gaan welke competenties  de toekomstige hbo-ver-

pleegkundigen zouden moeten hebben om zich te onderschei-

den van andere medewerkers in de directe zorg in verpleeg-

huizen (doelstelling 2), vulden 31 internationale experts twee 

vragenlijsten in. De eerste vragenlijst omvatte open vragen 

over toekomstige taken en onderscheidende competenties van 

hbo-verpleegkundigen in verpleeghuizen. De tweede vragenlijst 

had als doel consensus te bereiken over de onderscheidende 

competenties van hbo-verpleegkundigen. Vijf experts namen 

deel aan een focusgroep. De experts waren academisch opge-

leide professionals met ervaring in de langdurige zorg en kennis 

over de huidige rollen en taken van hbo-verpleegkundigen in 

verpleeghuizen in hun eigen land.

Voor doelstelling 3 hebben we bij zes verschillende ouderenzorg-

organisaties 26 interviews (met 8 bestuurders of directeuren, 

12 afdelings- of locatiemanagers en 6 hbo-verpleegkundigen) 

en drie groepsgesprekken (met 3 mbo-verpleegkundigen, 6 

verzorgenden en 5 helpenden) gehouden om te kijken hoe men 

hbo-verpleegkundigen in verpleeghuizen inzet, of door hun inzet 

meerwaarde ervaren wordt en wat er nodig is om de functie van 

hbo-verpleegkundige beter in het verpleeghuis te implementeren.

Meer is niet per se beter

Er werd geen eenduidig bewijs gevonden voor een positief 

verband tussen de personele bezetting en de kwaliteit van 

zorg. In het systematisch literatuuronderzoek vonden wij voor 

vrijheidsbeperkende maatregelen bijvoorbeeld positieve (minder 

vrijheidsbeperking) en negatieve (meer vrijheidsbeperking) effec-

ten bij een grotere personeelsinzet. Met betrekking tot decubitus 

vonden we dat meer personeel leidde tot minder decubitus en 

daardoor betere kwaliteit van zorg, onafhankelijk van wie 

(verpleegkundige, verzorgende of helpende) de zorg leverde. 

Ook in de studies gekoppeld aan de LPZ vonden we geen een-

duidig bewijs voor een relatie tussen de hoeveelheid personeel 

en de (ervaren) kwaliteit van zorg. Deze resultaten suggereren 

dat meer medewerkers op een afdeling niet per se zullen leiden 

tot een betere kwaliteit van zorg in verpleeghuizen.

Weinig hbo-verpleegkundigen in verpleeghuizen

Op slechts 57% van de 282 deelnemende verpleeghuisafdelingen 

werd minimaal één hbo-verpleegkundige ingezet. Als hbo-

verpleegkundigen werden ingezet, leverden deze gemiddeld 

iets minder dan vijf minuten zorg per bewoner per dag. Daarvan 

besteedden zij gemiddeld ongeveer vier minuten aan directe 

zorgverlening en één minuut aan innovatietaken (zoals scho-

ling, coaching of zorgvernieuwingstrajecten). Op 20% van de 

afdelingen die een hbo-verpleegkundige inzetten, werd deze niet 

ingezet voor innovatietaken. Voor de 55 afdelingen die we nader 

hebben onderzocht vonden we dat het percentage verpleegkun-

digen (mbo- en hbo-verpleegkundigen) dat werd ingezet op de 

afdelingen gemiddeld 5% was. Er zijn te weinig hbo-verpleeg-

kundigen werkzaam in Nederlandse verpleeghuizen om hun 

impact op de kwaliteit van zorg objectief te kunnen vaststellen.

Teamklimaat hangt samen met de kwaliteit van zorg

In het aanvullend onderzoek verricht op 55 afdelingen vonden 

we een positieve relatie tussen een goed teamklimaat en de 

kwaliteit van zorg op verpleeghuisafdelingen. Een goed team-

klimaat houdt in dat teamleden zich durven uit te spreken over 

waar zij tegen aan lopen of wat zij zien bij anderen, dat men 

elkaar helpt en probeert van elkaar te leren. Voor psychogeriatri-

sche verpleeghuisafdelingen vonden we dat een minder markt-

gerichte cultuur (wat betekent dat de sfeer minder competitief 

is en het bereiken van concrete resultaten en output minder 

centraal staat), een betere communicatie/coördinatie en een 

betere multidisciplinaire samenwerking gerelateerd waren aan 

een hoger rapportcijfer voor de kwaliteit van zorg. Voor somati-

sche verpleeghuisafdelingen werd een positieve relatie gevonden 

tussen de multidisciplinaire samenwerking en het aanbevelen van 

de afdeling.

Onderscheidende competenties van hbo-verpleegkundigen 

De internationale experts hebben 16 onderscheidende compe-

tenties van de hbo-verpleegkundige geïdentificeerd. Acht com-

petenties hadden betrekking op leiderschap en coaching. 

Zij zagen de hbo-verpleegkundige bijvoorbeeld als rolmodel, 

informele leider van het team en coach binnen het verpleeghuis. 

De andere competenties die genoemd werden hadden betrek-

king op communicatie (n = 2), het evidence-based werken 

(n = 3) en diagnostiek en geriatrische expertise (n = 3). 

Het inzetten van hbo-verpleegkundigen in verpleeg-

huizen vraagt om een duidelijke visie van bestuurders

In de interviewstudie vonden we dat het hebben van een visie 

over hoe men hbo-verpleegkundigen wil inzetten binnen het 

verpleeghuis bepaalt of organisaties hen daadwerkelijk inzetten. 

Het merendeel van de bestuurders en managers in de drie orga-

nisaties die hen niet inzetten, verwachtte dat hbo-verpleegkun-
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digen niet in een verpleeghuis willen werken. De drie andere 

organisaties met een duidelijke visie over de inzet van hbo-

verpleegkundigen lukte het deze te werven en te binden. In alle 

drie organisaties had de hbo-verpleegkundige een coachende 

rol voor een of meerdere teams. Toch waren er tussen en binnen 

de drie organisaties die hbo-verpleegkundigen inzetten grote 

verschillen te zien wat betreft hun positionering, rollen, taken

en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de 

hoeveelheid tijd die de hbo-verpleegkundige besteedde in de 

directe zorg, of zij wel of geen deel uitmaakt van het team 

medewerkers in de directe zorg of voor welk doel zij werd 

ingezet (ter verbetering van de kwaliteit van zorg in het algemeen 

of voor een specifiek aandachtsgebied, bijvoorbeeld vrijheids-

beperking). Moeilijkheden waar hbo-verpleegkundigen in het 

begin van hun aanstelling tegenaan liepen, waren bijvoorbeeld 

gerelateerd aan rolonduidelijkheid, de mate van ervaren steun en 

de openheid van de directe zorgteams. Bestuurders en managers 

in de organisaties die een hbo-verpleegkundige inzetten waren 

positief over hun inzet, terwijl de geïnterviewde medewerkers 

(mbo-verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden) in twee 

organisaties aangaven geen meerwaarde te ervaren door de 

inzet van hbo-verpleegkundigen. Dit kan te maken hebben met 

hoe zorgvuldig de rol van hbo-verpleegkundige in deze organi-

saties werd geïmplementeerd. In één organisatie waren 

de geïnterviewde medewerkers positief over de inzet van 

hbo-verpleegkundigen.

Belangrijkste aanbevelingen

Op basis van de resultaten van het proefschrift hebben we 

aanbevelingen gedaan voor de praktijk, opleidingen, beleid en 

onderzoek. Een belangrijke implicatie voor de praktijk is bijvoor-

beeld om roldifferentiatie bij zorgmedewerkers te creëren en 

te investeren in informele leiders en een positief teamklimaat 

op de werkvloer. Informele leiders en een positief teamklimaat 

kunnen bijdragen aan het lerend vermogen van een team, iets 

wat ook belangrijk wordt gevonden in het nieuwe Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren, dat in januari 2017 

door het Zorginstituut Nederland is aangeboden aan de veldpar-

tijen in de verpleeghuiszorg.

De resultaten van het proefschrift laten zien dat er weinig 

hbo-verpleegkundigen werkzaam zijn in het verpleeghuis. Orga-

nisaties die nog geen hbo-verpleegkundigen inzetten gaven aan 

dat hbo-verpleegkundigen niet in het verpleeghuis willen wer-

ken. Ook voor de meeste studenten hbo-verpleegkunde is het 

verpleeghuis geen aantrekkelijke stageplek. Eén probleem is dat 

het verpleeghuis vaak de eerste praktijksetting is die studenten 

leren kennen tijdens hun opleiding. Tijdens de eerstejaars stages 

doen studenten vaak alleen basiskennis op (bijvoorbeeld op het 

gebied van wassen en hygiëne), wat ertoe leidt dat zij het werken 

in het verpleeghuis als laagcomplex ervaren. Door studenten pas 

later in de opleiding kennis te laten maken met het verpleeghuis, 

kan worden bereikt dat zij beter zicht krijgen op de complexiteit 

van werk in verpleeghuizen. Verpleeghuisstages in het derde of 

vierde jaar van de opleiding kunnen helpen het imago onder 

studenten te verbeteren. Om te waarborgen dat studenten 

hbo-verpleegkunde tijdens hun stages in het verpleeghuis rele-

vante en interessante ervaringen kunnen opdoen, wordt oplei-

dingen en verpleeghuisorganisaties aangeraden om intensievere 

lokale samenwerkingsverbanden te creëren. 

Conclusie

In plaats van de aandacht uitsluitend te richten op de hoeveel-

heid medewerkers die worden ingezet op een verpleeghuis-

afdeling, kan beter ook worden gekeken naar wát de medewer-

kers doen. Op dit moment zijn te weinig hbo-verpleegkundigen 

werkzaam in Nederlandse verpleeghuizen om hun impact op de 

kwaliteit van zorg op een objectieve manier te kunnen toetsen. 

De inzet van hbo-verpleegkundigen puur voor het verrichten 

van voorbehouden handelingen doet bijvoorbeeld geen recht 

aan hun specifieke competenties. Door goed na te denken over 

hun positionering kan het verpleeghuis een uitdagende werkplek 

voor hbo-verpleegkundigen worden. Onze resultaten lieten zien 

dat de hbo-verpleegkundige kan worden ingezet als rolmodel of 

voor het bevorderen van evidence-based werken in verpleeg-

huizen. In het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 

wordt veel aandacht besteed aan de coachende rol en het 

evidence-based werken van hbo-verpleegkundigen. Alleen met 

hbo-rolmodellen die aangesproken worden op hun specifieke 

competenties, kan het verpleeghuis een aantrekkelijke stageplek 

voor studenten hbo-verpleegkunde worden. Door te investeren 

in informele leiders op de werkvloer en in een goed teamklimaat 

kan het lerend vermogen van een team worden verhoogd.
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