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Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Voorzitter! Wij hadden graag gezien
dat het kabinet met de sociale
partners tot een overeenkomst was
gekomen inzake de CAO voor de
gepremieerde sector. Wij gaan ervan
uit dat deze kwestie op korte termijn
tot een door ieder geaccepteerde
oplossing komt. Nodig is immers een
integraal samenhangend beleid
tussen primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden enerzijds en
beroepsinhoudelijke zaken ander–
zijds. Vandaag zullen wij ons
beperken tot het laatste.
De commissie-Werner is er onzes
inziens in geslaagd om in een helder,
leesbaar rapport de situatie van de
verplegende en verzorgende

medewerkers in de gezondheidszorg
te beschrijven en van daaruit aanbe–
velingen voor verbeteringen te doen.
Onze complimenten daarvoor. De
bedoeling is dat het niet een rapport
is dat alleen in de beroepsgroep een
onderwerp van discussie is, maar
juist in de geledingen van directies,
management, medici en beleids–
makers. Derhalve is het goed dat wij
er vandaag over spreken. De vakor–
ganisaties CFO en AbvaKabo deden
het rapport af als "oud nieuws",
terwijl de reacties van, toen nog, de
Nederlandse Maatschappij voor
Verpleegkundigen en de VVIO
overwegend positief waren.
De commissie-Werner beperkte
zich door tijdsdruk tot een analyse
van de verpleging en de ziekenver–
zorging. Echter, bij een kwalitatieve
en kwantitatieve analyse van arbeids–
marktvraagstukken en oplossmgen
daarvoor moet de gehele zorgsector
worden betrokken, dus ook de
bejaarden–, de thuis–, de kraam– en
de gehandicaptenzorg. Het rapport is
slechts ten dele toekomstgericht.
Toekomstgericht beleid moet
rekening houden met de doelstel–
lingen kwaliteit van zorg en zorg op
maat. Het gaat om een zorgsector
waarbinnen een permanente
verschuivmg plaatsvindt van
behandel– en zorgfuncties van intra–
naar extramurale zorg. Er zal in deze
zorgsector gewerkt moeten worden
met een eenduidige beroeps–
structuur in de volle breedte. Eén
beroepsstructuur betekent één
samenhangend opleidingsmodel van
verpleegkundige tot assistent en van
diploma tot certificaat. Verder is
aansluiting bij de schoolverlaters–
markt van de drie typen LBO, MAVO

en HAVO/VWO nodig.
Het kabinet is in zijn uitvoerige
reactie, waarvoor onze dank, wel
uitgegaan van de totale breedte van
de verplegende en verzorgende
beroepen. Echter, er wordt de indruk
gewekt dat in alle zorgsectoren waar
verplegenden en/of verzorgenden
werkzaam zijn, dezelfde maatregelen
genomen kunnen worden die naar
verwachting dezelfde effecten
sorteren. Tevens wordt door het
kabinet voorbijgegaan aan de speci–
fieke geaardheid van de zorgvragen
aan de onderscheiden beroepen in
de zorgsector die met een diversiteit
in opleidingskwalificaties moet
worden beantwoord.
Het kabinet pleit voor herwaar–
dering van de beroepsgroep en wil
op korte termijn maatregelen nemen
op het gebied van de positie, de
opleidingen en de arbeidsmarkt/
arbeidsomstandigheden. Groot
belang wordt gehecht aan de invloed
en inspraak van de beroepsgroep in
de herziening van het opleidings–
stelsel, de ontwikkeling van kwali–
teitssystemen en een betere organi–
satie van de beroepsverenigingen.
Het probleem bij inspraak op
zowel micro– als macroniveau is het
bestaan van versnipperde en elkaar
beconcurrerende belangenorgani–
saties van de diverse groepen
verpleegkundigen. Er zijn meer dan
40 verschillende organisaties.
Belangrijk is dat de houding ten
opzichte van elkaar verandert en dat
uit de verschillen binnen de beroeps
groep eenduidige standpunten
ingenomen kunnen worden. Dan kan
er sprake zijn van een krachtige
inbreng. Derhalve bepleiten wij een
federatie van beroepsverenigingen
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Voorzitter: Van Otterloo
Aanwezig zijn 8 leden der Kamer, te
weten:
Van der Vlies, Beckers-de Bruijn,
Netelenbos, Kamp, Janmaat-Abee,
Kohnstamm, E. van Middelkoop, Van
Otterloo,
en de heer Simons, staatssecretaris
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, dle vergezeld is van enige
ambtenaren.
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perspectief voor de verplegende
en verzorgende beroepen
(22300, nr. 113)
De beraadslaging wordt geopend.
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voor verpleegkundigen en verzor–
genden. Het kabinet komt met de
idee van een verpleegberaad. Als
formeel aanspreekpunt van de sector
naar de overheid is een verpleeg–
beraad een goed idee. Wij kunnen
daarmee instemmen indien blijkt dat
dat het middel is om bestaande
overlegstructuren meer eenduidig te
organiseren. Op dit moment blijkt
dat het veld daartoe zelf niet of
nauwelijks in staat is. De overheid
kan een stimulerende rol vervullen,
maar de verantwoordelijkheid van
het veld dient voorop te staan.
Oprichting van een extra overlegsi–
tuatie op macroniveau staan wij dan
ook niet voor. Beter is het om meer
energie te steken in versteviging van
de positie van de beroepsgroep
binnen de instellingen zelf, op micro–
niveau dus.
Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik snap dit niet helemaal.
Er wordt gezegd: het CDA is
voorstander van het instellen van een
verpleegberaad, maar liever zien wij
een federatie van alle beroeps–
groepen ontstaan. Hoe denkt het
CDA de samenleving dan zo
maakbaar te maken dat dit ook
gebeurt? Zoiets zouden wij vroeger
gezegd hebben. Misschien is onze
invloed merkbaar. Nu zegt het CDA
niet voor een overlegstructuur op
macroniveau te zijn, maar er liever
een te zien op microniveau. Een
dergelijke uitspraak past toch niet bij
het ondersteunen van het instellen
van een verpleegberaad. Daarmee
richt men zich toch juist op het
macroniveau.
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): Ik
heb ook gezegd, voorzitter, dat onze
voorkeur uitgaat naar een andere
vorm van overleg dan die van het
verpleegberaad. Ik heb ook gezegd
dat naar mijn mening de 40 organi–
saties - misschien zijn het er nog
meer - met éèn standpunt en een
eenduidig antwoord moeten komen.
Misschien zal hun opstelling dan, in
overleg met de sociale partners,
kunnen leiden tot het instellen van
een verpleegberaad als
aanspreekpunt voor de overheid. In
dat geval zou ik daar geen bezwaar
tegen hebben. Wij zien dat echter nu
nog niet helemaal zitten. Trouwens,
ik heb op dit punt voor de regering
nog een paar vragen, misschien
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ontstaat daardoor straks wel
helderheid.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): U
zegt: wij zien het niet helemaal
zitten. Betekent dat dat volgens u de
mogelijkheid van het verpleegberaad
waaraan de regering denkt, niet kan?
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Wij willen in ieder geval geen extra
overlegsituatie zolang het veld iets
dergelijks niet kan organiseren. Dat
blijkt thans ook. De verantwoorde–
lijkheid voor een dergelijke overlegsi–
tuatie hoort bij het veld te liggen. Als
een overlegsituatie in een verpleeg–
beraad mogelijk is of desnoods in
een federatie, zou dat zeer zinvol
kunnen zijn. Dat zou kunnen dienen
voor datgene wat de regering voor
ogen heeft: een aanspreekpunt voor
het gehele veld. Op dit moment zien
wij dat nog niet zitten, maar
misschien kan de staatssecretaris in
zijn antwoord hierover iets zeggen. Ik
wil nu verder gaan met mijn betoog
en de staatssecretaris enkele vragen
voorleggen.
Welke status of zeggingskracht
heeft het kabinet voor het verpleeg–
beraad voor ogen bij de oprichting
daarvan? Hoe ziet de staatssecretaris
de verdeling van die 5 mln.? Gaat het
daarbij alleen om het beschikbaar
stellen van een zak geld of heeft de
staatssecretaris specifieke punten
voor ogen om het beraad zeggings–
kracht en inhoud te geven? Wie zit
nu eigenlijk met wie aan tafel?
Datgene wat ter tafel komt, betreft
dat alleen beroepsinhoudelijke zaken
of zal ook over arbeidsvoorwaarden
en dat soort zaken worden
gesproken? Op dit punt leven voor
mij dus nog een aantal open vragen,
mevrouw Netelenbos.

heb toch het volste recht om het
kabinet vragen te stellen. Hier wordt
een verpleegberaad voorgesteld als
dè oplossmg, terwijl het veld de
afgeiopen jaren niet in staat is
geweest tot een dergelijk beraad te
komen. Daarbij wijs ik erop, dat 40
organisaties niet niets is. Daarom wil
ik een tussenstap doen. Ik wil het
voorstel van het kabinet absoluut
niet bagatelliseren. Op een aantal
onderdelen is het mij echter volstrekt
onduidelijk. Naar de mening van mijn
fractie kun je dat beraad niet voor 5
mln. van het kabinet kopen. Dat
probeer ik eigenlijk te zeggen.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Deze voorzitter is
gelukkig niet zo streng als de vorige.

Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): Ik

Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): Dit
doet mij deugd. Dat kunt u zich
voorstellen, mevrouw Beckers.
Voorzitter! In de eerste aanbe–
veling stelt de commissie dat de
verpleging en de verzorging binnen
de instelling sterker vertegen–
woordigd moeten zijn in het beleid
en het management. Wij onder–
schrijven dit. Voorgesteld wordt om
een stafconvent
verpleging/verzorging in te stellen. Er
zijn drie hoofdoorzaken te onder–
kennen voor het feit dat men onvol–
doende zijn stem in het management
heeft kunnen laten gelden.
Ten eerste: De verpleging heeft
geprobeerd, en dat ook gedaan, een
eigen lijn te volgen waarbij de
opstelling als het ware erg in zichzelf
gekeerd was en waardoor niet in
voldoende mate rekening werd
gehouden met de andere functies in
de organisatie. Kortom, heeft de
verpleging zich in voldoende mate
gerealiseerd dat, hoe belangnjk zij
ook is, zij een onderdeel uitmaakt
van de totale organisatie?
Ten tweede. Door de dominantie
van de medische lijn wordt de
integratie van de behandeling van en
de zorg voor de patiënt bemoeilijkt.
De verpleging heeft maatschappelijk
gezien veel waardering, maar in
vergelijking met de medische zorg
minder aanzien. Een patiënt komt in
de eerste plaats voor de dokter.
Ten derde. De grote nadruk op de
financieel-economische kant in de
gezondheidszorg heeft ertoe geleid
dat het management niet altijd het
meeste oog had voor de stimulering
van de integratie in het zorgproces.
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Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat
betekent dus dat u zelf nog geen
mening heeft. Het zijn namelijk open
vragen.
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): U
denkt dat u veel invloed op het CDA
heeft, omdat u deze mening al
eerder was toegedaan. Ik plaats
echter nog vraagtekens.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
heb mijn mening nog niet gezegd.
Maar u zegt: het zijn open vragen.
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Het kan toch niet zo zijn dat een zo
essentiële en omvangrijke functie
niet zwaar participeert in de beleids–
processen van de organisatie. Het is
nodig dat deze functie gemtegreerd
in de organisatie wordt bekeken De
oplossing van een verpleegkundig
stafconvent past naar onze mening
juist niet in het komen tot meer
integratie. Hooguit gaat het ook hier
om een tijdelijke stimulerende
werking. Van uitermate groot belang
is dat verpleegkundigen en medici
ertoe komen gezamenlijk het
management te voeren en beleid te
maken over de patiëntenzorg,
waarbij beide groepen betrokken
zijn. In dat licht zou een tussentijdse
stap zijn dat verpleegkundigen gaan
participeren in bestaande conventen
van medici, waardoor de adviezen
aan waarde zullen winnen. Een
verpleegconvent ter behartiging van
belangen in de instellingen wijzen wij
af. Daar zijn ondernemingsraden
voor. Overigens, maken verpleegkun–
digen en verzorgenden voldoende
deel uit van bijvoorbeeld ethische
commissies en hebben zij advies–
recht bij de besluitvorming inzake
euthanasie? Is de staatssecretaris
bereid de zorgvuldigheidseisen bij de
uitvoering van euthanasie met een
adviesrecht uit te breiden?
Voorzitter! De tweede aanbeveling
heeft betrekking op het nemen van
maatregelen ter verbetering van de
werksfeer en de arbeidsomstandig–
heden. Het belang hiervan lijkt ons
duidelijk. Het duidelijker positioneren
van de functie door het introduceren
van twee deskundigheidsniveaus en
daardoor de duidehjke functie– en
taakbepaling van de verpleging zal
positief werken. Wel willen wij een
kanttekening plaatsen bij het voorge–
stelde onderzoek naar de feitelijke
ontwikkelingen in werklast en
werkdruk. Deze begrippen worden
nogal eens met elkaar verward. De
een meet je, de ander voel je.
Natuurlijk is het van belang om te
weten welk werk in welke omvang
wordt gedaan. Kan echter in plaats
van dit opnieuw te onderzoeken niet
beter vastgesteld worden welk werk
noodzakelijk is? Verplegenden en
verzorgenden kunnen daar zelf
inzicht in geven door na te gaan wat
de meerwaarde van hun werk is. Het
expliciteren van deze toegevoegde
waarde in het totaal van de patiën–
tenzorg zal de verpleging sterker
doen staan bij de verdeling van

middelen binnen de instelling.
Wat de aanbevelingen betreft die
betrekking hebben op een herzien
onderwijsstelsel willen wij graag de
noodzaak onderschrijven van de
wetenschappelijke ontwikkeling van
de verpleging. Hierdoor kan de
toegevoegde waarde van de
verpleging toetsbaarder worden
gemaakt en kan de discussie over
kwaliteitsniveaus van de beroepsuit–
oefening en over werkwijze en
omvang verhelderd worden.
U kunt zich voorstellen dat de
CDA-fractie zeer teleurgesteld is
over de antwoorden op haar schrifte–
lijke vragen. Daarom doen wij een
dringend verzoek aan de minister van
Onderwijs en Wetenschappen via
deze staatssecretaris, zijn besluit te
heroverwegen voor het behoud van
de deeltijdopleiding verplegingswe–
tenschappen in Utrecht en
Groningen. Er zijn acht opleidings–
plaatsen voor wetenschappelijk
onderzoek op medisch gebied ten
opzichte van een opleidingsplaats
voor wetenschappelijk onderzoek op
verpleegkundig terrein, terwijl de
beroepsgroep 180.000 verpleegkun–
digen telt. Dit is een scheve
verhouding. Sluiting van de deelvari–
anten is inconsistent met het streven
naar professionalisering van het
beroep en de waarde die wordt
gehecht aan verbetering van de
kwaliteit van de zorg.
Voorzitter! Er doen zich nogal wat
problemen voor bij de regionale
experimenten blijkens signalen over
te weinig begeleiding en gebrek aan
ervaring. Wij zetten daarom vraag–
tekens bij de accentverschuiving van
de overheidsbetrokkenheid naar een
meer algemene procesbewaking en
naar het scheppen van randvoor–
waarden. Aan welke instellingen
wordt gedacht bij het voornemen om
de ondersteunende procesmatige
coördinatie van de zes experimenten
uit te besteden? Tot nu toe had het
Landelijk projectmanagement deze
taak. De experimenten lopen nu een
jaar. Gezegd wordt dat de initi–
atieven voortkomend uit de experi–
menten tussentijds geïmplementeerd
kunnen worden. Graag zouden wij
door middel van rapportage op de
hoogte worden gehouden van de
voortgang van de regionale experi–
menten. Wij onderschrijven het
belang van experimenten, omdat
deze kunnen bijdragen tot verhoging
van de kwaliteit van de zorg en tot

verbreding van de mogelijkheden.
Onze zorg is verder of er verschil
in eindtermen zal ontstaan tussen de
gesubsidieerde experimenteerregio's
en de regio's die inhaken op de
experimenten en buiten de subsidie
om overlegvormen initiëren. Is de
staatssecretaris met ons van mening
dat ten behoeve van de uniformiteit
en landelijke herkenbaarheid de
geconcretiseerde eindtermen ook
voor de regionale experimenten
onverkort van kracht moeten blijven?
Het kabinet is positief over duali–
sering. De afstemming van het
onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt
zou beter kunnen worden door duaal
onderwijs. Dit voorstel is ons niet
geheel duidelijk. Immers, drie kwart
van de opleidingscapaciteit in de
zorgsector, circa 33.000 leerlingen
met een jaarlijkse instroom van
13.500 leerlingen, wordt gevormd
door het in-serviceonderwijs, dat
heel duidelijk een duaal karakter
heeft. Dit past in de verdubbeling
van het leerlingwezen en geeft
uitvoering aan de voorstellen van de
commissie-Rauwenhoff. Het kabinet
stelt voor, in twee a drie regio's
dualiseringsprojecten op te zetten.
Het praktijkleren moet worden
ingevoerd in MBO opleidmgen De
procescoördinatie van de zes
reguliere experimenten zou
betrokken worden bij de nadere
uitwerking en vormgeving. Hoe
moeten wij deze taak zien in het licht
van de terugtrekking van het landelijk
projectmanagement uit de proces–
matige coördinatie?
Ten aanzien van dualisering in het
HBO-V wordt door het kabinet een
vernieuwing naar Canadees model
voorgesteld. Onduidelijk is wat de
voordelen zijn ten opzichte van de
huidige situatie met stageovereen–
komsten. Verder vragen wij ons af of
dit niet sterk lijkt op een uitbreiding
van ons huidige in-serviceonderwijs,
dat onder verantwoording van WVC
premiegefinancierd wordt. De
opvatting van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen lijkt
ons niet verwonderlijk. Hij acht
verschuiving van de middelen van de
voltijd– en deeltijd-HBO-V naar de
coop-variant onaanvaardbaar,
evenals de negatieve houding van
werkgevers.
Het voorstel voor het onder–
scheiden van twee deskundigheidsni–
veaus ondersteunen wij. Het CDA
heeft dit altijd al bepleit. Ook wij
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willen het onderscheid naar niveau
maken tussen een all-round A–, B– en
Z-verpleegkundige op HBO-niveau
en een uitvoerend verplegende op
MBO-niveau. Op het moment
behoren in-serviceopgeleiden tot het
eerste deskundigheidsniveau.
Volgens de derde aanbeveling moet
dit in de toekomst herzien worden en
gaan de in-serviceopleidingen over
naar het MBO-niveau en dus naar
het tweede deskundigheidsniveau.
Deze overgang spaart kosten, omdat
de opleiding minder intensief is.
Hierbij plaatsen wij de kanttekening
dat er een doorstromingsmoge–
lijkheid naar de dagopleiding HBO-V
moet zijn. Ziet de staatssecretaris
aanleiding om deze aanbeveling
reeds in bestaande experimenten
mee te nemen? Gewaarborgd moet
worden dat in de nieuwe situatie de
oude in-servicemensen hun eerste
deskundigheid zullen behouden.
Alleen de nieuwe stijl in-serviceop–
geleiden zullen werkzaam zijn op het
tweede deskundigheidsniveau.
Ten opzichte van het derde
deskundigheidsniveau zijn wij niet
enthousiast. Onzes inziens betekent
het hanteren van meerdere niveaus
een degradatie van het eerste en
tweede nlveau. Voor de patiënt is het
niet meer zichtbaar wie welke functie
heeft. Liever zien wij dat wordt
vastgehouden aan een duidelijke
titulatuur: eerste deskundigheid verpleegkundige; tweede deskun–
digheid - verpleger, verpleegster. In
plaats van een derde niveau kan
gedacht worden aan assistenten. Het
is positief dat een aantal zieken–
huizen met het verpleegkundigen–
beleid al vooruitloopt op de herstruc–
turering van de opleiding met twee
deskundigheidsniveaus.
Van oudsher hebben de instel–
lingen een zeer grote invloed op de
opleidingen van verpleegkundigen
gehad. Dit houdt het gevaar in dat
een instelling onvoldoende oog heeft
voor kwaliteitseisen, beroepsontwik–
keling en dergelijke. Dat de beroeps–
groep bij het verpleegkundig
onderwijs actief betrokken dient te
zijn, is duidelijk. Aangegeven moet
worden welke deskundigheden en
vaardigheden in de beroepsuit
oefening nodig zijn. Daarnaast is het
eveneens van belang dat de gezond–
heidszorgmstellmgen een sterke
betrokkenheid houden bij de
beroepsopleidingen, om te
voorkomen dat opleiding en praktijk

te ver uit elkaar komen te liggen. Dit
kan onder andere door het bieden
van stageplaatsen en regelmatig
contact tussen opleiding en zorgin–
stellingen. De verantwoordelijkheid
voor de inhoud van de opleiding
behoort ons inziens bij de oplei–
dingsinstellingen te liggen en niet bij
de zorginstellingen. Deelt de staats–
secretaris deze stellingname?
Naast actieve betrokkenheid van
de beroepsgroep bij het onderwijs
zijn inspraak en inbreng in de in– en
externe kwaliteitstoetsing van
belang. De beroepsgroep moet zelf
critena en standaarden voor een
kwalitatief goede beroepsuitoefening
ontwikkelen. Ondanks de beschikking
van de verplegende en verzorgende
beroepsgroepen over een eigen
kwaliteitssysteem, het CBO en de
Verpleegkundig wetenschappelijke
raad, is er sprake van een achter–
stand in de verpleegkundigensector
op dit gebied. Graag horen wij de
mening van de staatssecretaris over
het voorstel van NU'91 inzake de
oprichting van een vakinstituut dat
zich bezig zal gaan houden met de
ontwikkeling van instrumenten
waarmee onder andere het werk van
verplegenden en verzorgenden in al
zijn facetten zichtbaar wordt
gemaakt. Wij zien liever dat de
overheid een stimulerend beleid gaat
voeren ten aanzien van implemen–
tatie van kwaliteitssystemen door het
extra ter beschikking stellen van
financiële middelen, met extra
aandacht voor psychiatrie en
zwakzinnigenzorg, waar het kwali–
teitsbeleid zeer moeizaam van de
grond komt.
Met de aanbeveling over de
functiedifferentiatie zien wij een
ontwikkeling die zeer ingrijpend zal
zijn voor zowel de beroepsgroep als
voor de organisaties van de gezond–
heidszorg. Voor de beroepsgroep is
het mogelijk om het grijze gebied
van "een verpleegkundige is een
verpleegkundige" te doorbreken en
de verschillende aspecten van het
beroep duidelijk te maken. Voor de
differentiatie is het nodig dat er
duidelijke omschrijvingen en afbake–
ningen van functies zijn. Dit zal de
brede discussie over kwaliteit van
zorg en zorg op maat ten goede
komen. Op de schouders van de
beroepsgroep rust een zware taak
om deze explicitering te geven. Het
gaat bij differentiatie in de eerste
plaats om een beroepsvraagstuk.

Functiedifferentiatie is er niet in
eerste instantie om salarisachter–
standen weg te werken. Als door
efficiëntere benutting van het
arbeidspotentieel als gevolg van
differentiatie middelen vrijkomen, is
dit een bijkomend voordeel. Wij zien
het met de commissie-Werner als
een mogelijkheid om, rekening
houdend met de wensen van de
beroepsgroepen, het beroep aantrek–
kelijker te maken door het inbouwen
van opleidings– en ervaringsplaatsen,
doorstromingsmogelijkheden en
loopbaanplanningen. Het kabinet en
de instellingen benaderen differen–
tiatie eerder als een organisatorische
aangelegenheid om beroepskrachten
zo efficiënt en zo zuinig mogelijk in
te zetten om bestaande knelpunten
zoals werkdruk en dergelijke op te
lossen. Het een behoeft niet
tegenover het ander te staan. Het
werk van de commissie-Werner is in
die zin niet af. Zinvol is het om een
analyse te maken van de relatie
tussen functiedifferentiatie en
functiewaardering, ofwel de relatie
tussen taak en beloning. Hierbij moet
nadrukkelijk worden uitgegaan van
de imago– en positieverbetering van
de beroepen.
In de functiewaardering zal de
zwaarte van de functie qua inhoud
en verantwoordelijkheden tot uiting
moeten komen. Het verschil in
deskundigheidsniveau zal zichtbaar
moeten worden. Bij het differen–
tiëren van de verpleegkundige en
verzorgende taken zal blijken dat in
de huidige situatie veel verpleegkun–
digen een groot deel van hun werk
doen op het tweede deskundigheids–
niveau en betaald worden op eerste
deskundigheidsniveau. En van de ene
op de andere dag zijn ook niet
voldoende verplegers en verpleeg–
sters beschikbaar. Welk een
ontnuchtering zal dat geven als er
opeens een overschot is aan
verpleegkundigen en een groot
tekort aan verplegers en verpleeg–
sters. Een zorgvuldige introductie
van het differentiatiemodel en een
geleidelijke invoering zijn dan ook
strikt noodzakelijk.
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Mevrouw Netelenbos (PvdA): Het is
niet niks wat u hier zegt. U voorspelt
als het ware dat wij straks met een
overschot aan verpleegkundigen
komen te zitten. Kunt u dat onder–
bouwen? Denkt u dat er in de zieken–
huizen plotsklaps zoveel werk op het
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Janmaat-Abee
HBO-V'ers kunnen worden opgeleid
voor vijf zorgsectoren. Zij moeten
zich realiseren als zij voor één van
die vijf sectoren kiezen, dat zij dan
niet allen ingezet kunnen worden in
een kaderfunctie of in een topfunctie
op een afdeling. Het zal straks
aankomen op "de handen aan het
bed". Daardoor kan er een overschot
ontstaan. Je kunt niet alleen kader–
personeel opleiden. Ik vind dat het
HBO zich straks moet manifesteren
in het management, in leidmgge
vende functies. Dat kan niet gelden
voor alle opleidingen.

Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Als wij er in slagen te komen tot een
goede functiedifferentiatie - daarbij
is er een zware taak voor de organi–
saties en de beroepsgroep zelf - zou
weleens kunnen blijken dat het
merendeel van het werk door
verplegers en verpleegsters gedaan
moet worden en dat velen van het
eerste deskundigheidsniveau - ik heb
eerder gesproken over ongeveer
Mevrouw Kamp (VVD): Het gaat mij
33.000 - heel duidelijk werk
erom of u vindt dat er nu al
verrichten op het tweede deskundig–
voldoende opleidingsplaatsen zijn in
heidsniveau. Op basis van die cijfers,
het HBO-V en of u vindt dat het
van het huidige opleidingsmodei en
van de huidige praktijk in onze instel–
MBO-V moet worden uitgebreid?
lingen zou wel eens kunnen blijken Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
en daarom sprak ik van een ontnuch–
tering - dat mensen opgeleid zijn op
Mevrouw Kamp, u vraagt nu naar de
bekende weg. U weet buitengewoon
het eerste deskundigheidsniveau en
goed hoe sterk het CDA er samen
het werk doen op het tweede
met de VVD in het vorige kabinet
deskundigheidsniveau.
voor gepleit heeft - en ook in dit
kabinet - bij de minister van
Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Onderwijs en Wetenschappen dat er
Samengevat zegt u het volgende. Er
zijn veel mensen in service opgeleid
heel dringend een uitbreiding van het
MDGO-Vp/Vz nodig is in dit land. Er
en die werken nu op het eerste
zijn 72 MDGO-Vz-opleidingen tegen
deskundigheidsniveau, maar feitelijk,
slechts 10 MDGO-Vp-opleidingen.
als wij eerlijk zijn, werken zij op het
tweede deskundigheidsniveau; dus
De staatssecretaris zal zich deze
discussie met zijn collega van 0 en
hebben wij straks te maken met een
W nog buitengewoon goed herin–
overschot.
neren.
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Voorzitter! De laatste aanbeveling
Het zou wel eens kunnen blijken dat
inzake de financiering. De commissie
stelt voor in de budgetformules een
een goede functiedifferentiatie die
functie– en verrichtingenparameter
uitkomst heeft. Ik steun ook de
verpleging/verzorging op te nemen.
aanbeveling van de
Naar onze opvatting dient een
commissie-Werner in haar mening
instelling voor gezondheidszorg niet
dat wij het zeker niet uit moeten
betaald te worden op grond van de
sluiten dat er in de toekomst sprake
is van een in-serviceopleiding op
verschillende kosten die men maakt,
maar op grond van wat men
MBO-niveau. Als alle mensen die
werkzaam zijn op een afdeling een
presteert, het eindprodukt. De
HBO-opleiding hebben, zou dat in de
salarissen van de verplegenden en
verzorgenden dienen dan ookverdis–
praktijk geheel anders uit kunnen
werken dan u op dit moment voor
conteerd te zijn in de prijs van de
diverse zorgprodukten. In dat licht
ogen heeft. Er is in de ziekenhuizen
niet voldoende werk voor mensen op
past absoluut niet een parameter
HBO-niveau, ook niet in de instel–
verpleging en verzorging. Maar ook
lingen
als het een gegeven is dat er
parameters worden gebruikt, is het
Mevrouw Kamp (WD): Kan
de vraag of de verpleging/verzorging
mevrouw Janmaat iets zeggen over
daarmee is gediend. Vroeger in de
de consequenties van haar opstelling
COZ-normen was dat wel degelijk
voor de HBO-V– en
het geval. Dat werd dan ook als
MBO-V-opleiding?
legitimatie door economische direc–
teuren gebruikt om bij uitbreidings–
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
vragen te stellen dat het COZ het

niet toelaat, zonder dat de interne
afweging van de middelenverdeling
wordt duidelijk gemaakt. Daarnaast
kan het grote verstarring in de hand
werken, omdat dergelijke parameters
geen recht zullen doen aan de
verschillen in het verpleegkundig en
verzorgend werk. Het CDA is daarom
van mening dat in plaats van
parameters de verplegenden en
verzorgenden, participerend in het
management en beleid van een
instelling gewoon mee moeten
beslissen over de verdeling van het
totale instellingsbudget.
Voorzitter! Afsluitend een aantal
opmerkingen betreffende werkdruk
en arbeidsparticipatie. Beroepsin–
houdelijke zaken dienen integraal
bezien te worden met primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik
wil in deze UCV over het BAZ het
volgende opmerken. De afspraken
zoals vastgelegd in juni 1990 zullen
voor deelaspecten opvolging moeten
krijgen in een BAZ-akkoord II. Het
beleid zal gericht dienen te worden
op vermindering van de werkdruk,
knelpunten op de arbeidsmarkt en
verbetering van arbeidsvoorwaarden.
De keuze "werk boven inkomen" laat
zich illustreren door de 6000 extra
handen aan het bed, gefinancierd uit
de werkdrukgelden. Dit moeten
structurele extra arbeidsplaatsen
blljven. Om beleid met betrekking tot
werkdrukverlichtende maatregelen te
kunnen blijven beïnvloeden, is naast
instellingenbeleid ook centrale
sturing nodig. Op korte termijn zal
door middel van studie duidelijk
dienen te worden welke invloed er
uitgaat van democratische ontwikke–
lingen die doorwerken op het
arbeidsmarktbeleid.
In het kader van de instroombevor–
dering worden doelgroepen
benaderd met een zwakke arbeids–
marktpositie. Wij staan sympathiek
tegenover het bieden van kansen aan
mensen met minder scholing, maar
de kans tot verdere ontplooiing moet
ook geboden worden. Een speerpunt
in het WVC-beleid is het voeren van
een vrouwvriendelijk beleid. Bij de
uitwerking van de nota "Vrouwen op
de WVC-arbeidsmarkt" hechten wij
veel belang aan de aandacht voor
opleiding van herintreders. Wij zijn
verheugd over het feit dat dit een
centraal aandachtsfeit is. Speciale
aandacht voor vrouwvriendelijke
rechtspositieregelingen is tevens
nodig. Ondanks de toenemende
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tweede deskundigheidsniveau
voorhanden is dat wij met een
overschot zitten op het eerste
deskundigheidsniveau?
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behoefte aan thuiszorg is in de
wijkverpleging en gezinszorg nauwe–
lijks een vaste baan te krijgen. Een
tijdelijke arbeidsovereenkomst is zo
ongeveer het hoogst bereikbare.
Deze overeenkomsten laten te
wensen over als het gaat om econo–
mische zelfstandigheid. Aan oproep–
of nul-urencontracten kun je geen
bestaanszekerheid ontlenen. Verder
dient rekening gehouden te worden
met de invoering van het werktijden–
besluit op 1 januari 1993, waarvoor
nog niet overal financiële dekking is
geregeld, onder andere niet in de
sector dagverblijven en tehuizen voor
gehandicaptenzorg.
Ten aanzien van de inhoud van de
beroepen in het kader van de
thuiszorg doen wij een suggestie. Ter
bevordering van deskundigheid en
verfrissing en om de blik te
verruimen, is het misschien een idee
om intra– en extramuraal personeel
te laten rouleren. Functieroulatie
tussen de beroepen in deze sector
kan het fenomeen "burn-out"
voorkomen.
Ten slotte, voorzitter, de Europese
richtlijn is van kracht per 1 januari
1993 en betreft de revisie van de
Arbowet. Ten behoeve van adequate
uitvoering gaat de CDA-fractie uit
van additionele financiering,
opgenomen in de WVC-begroting.
Het ontwikkelen van werknemer– en
patiëntvriendelijke hulpmiddelen zal
bevorderd dienen te worden. Nieuw
ontwikkelde apparatuur zal dan ook
een Kemakeur voor de gezondheid
dienen te krijgen.
Voorzitter! Ik hoop dat door het
werk van de commissie-Werner en
de discussie van vandaag naar
aanleiding van het regerings–
standpunt de positie van de
verpleegkundigen en verzorgenden
verhelderd wordt, in het belang van
allen die werken in de gezond–
heidszorg en in het belang van de
patiënten voor wie de werkers in de
gezondheidszorg zich steeds weer
voor de volle 100 procent inzetten.

Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Voorzitter! De inleiding van de
kabinetsreactie op het rapport van
de commissie-Werner begint als
volgt: "Met de landelijke acties van
de verplegenden en verzorgenden in
dejaren 1989-1990 gaven de
beroepsgroepen een duidelijk signaal

af: er moesten snel maatregelen
genomen worden om het werk in
deze beroepen weer aantrekkelijk te
maken."
Het is nu 1992. Ondertussen vertel
ik natuurlijk niets nieuws, wanneer ik
zeg dat de problemen die in 1990 de
aanleiding vormden tot de instelling
van de commissie-Werner, nog
steeds niet afdoende zijn opgelost.
Ondanks het toevoegen van ruim
10.300 arbeidsplaatsen als gevolg
van de inzet van de werkdrukgelden
ad 240 mln. cumulatief, is er nog
steeds sprake van werkdruk als
probleem in de zorgsector. Ondanks
een loonkostenontwikkeling van
1986 t/m 1991 van cumulatief
11,8% - vergeleken met de
overheidssector is dit 7,4% en met
de marktsector 10,8% - vormt de
salansontwikkelmg in de zorgsector
nog altijd een groot knelpunt en zijn
er op dit moment, zoals wij allen
weten, nog acties gaande.
Voorzitter! De fractie van de PvdA
is ervan overtuigd dat rapporten als
dat van de commissie-Werner, hoe
goed ook ontvangen - ook in het
veld - en acties van werkgevers om
de beeldvorming te verbeteren voor
de beroepen in de zorgsector, geen
positief effect kunnen hebben
wanneer er jaar in jaar uit
CAO-acties moeten worden gevoerd.
Nu het kabinet bovendien tot de
conclusie komt dat rond het jaar
2000 èén op de zes schoolverlaters
moet kiezen voor de zorgsector, wil
er in de behoefte kunnen worden
voorzien - nu is dat één op de tien
schoolverlaters - voorspel ik het
kabinet dat het een utopie is om te
denken dat dit in het jaar 2000 ook
het geval zal zijn. Los van de acties
is een op de zes schoolverlaters een
zo hoog aantal dat je mag twijfelen
aan de realiteitszin ervan. Daarom
moet er een maximale inzet worden
gepleegd om tijdens de opleiding
mensen vast te houden en eenmaal
werkzaam, moeten mensen ook
worden vastgehouden en moet een
grote uitstroom uit de sector worden
tegengegaan. Dat dit niet alleen
bewerkstelligd kan worden door rust
op het loonfront, is duidelijk. Op dat
punt ben ik het eens met het kablnet.
Daarvoor komt meer kijken en
daarover kom ik nog te spreken.
Onrust op het loonfront, elk jaar
opnieuw, is buitengewoon schadelijk
voor het beroepsimago. Daarom
zullen er een aantal stappen moeten

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Daar
waar sprake is van een premiegefi–
nancierde sector, moet men zich
spiegelen aan sectoren, waarmee
een vergelijking kan worden
gemaakt. Het is best mogelijk, dat
wij daarover in het verleden wel eens
anders hebben gedacht. Dat komt
voor. Nogmaals, er dient een verge–
lijking te worden gemaakt met
overheidssectoren en de ontwik–
keling van de lerarensalarissen. Zo
zie je maar!
Het voorstel van de
commissie-Werner nr. 15 willen wij
graag ondersteund zien. Daarin
wordt gepleit voor een functiewaar–
deringsonderzoek over de verschil–
lende sectoren heen. Dus niet alleen
het ziekenhuiswezen, maar ook de
thuiszorg, de ouderenzorg en de
sector van de verstandelijk gehandi–
capten. Men zou opnieuw moeten
komen tot een geactualiseerde
functiewaardering. Het kabinet zegt
naar aanleiding van dat advies: ja,
dat kan wel zo zijn, maar wij vinden
dat iets van de CAO-partijen. Dat
lijkt mij niet geheel verstandig. Als
het gaat over CAO-partijen, is sprake
van een moeilijk vraagstuk. Als je tot
een herziening van de functiewaar–
dering komt, dan zul je tegen
sommige groepen moeten zeggen:
er is weliswaar sprake van werkdruk–
vergroting in de zorgsector, maar
voor uw beroep geldt dat niet. Het
kan er bij mij niet in, dat elk beroep
in de zorgsector last heeft van
functieverzwaring. Voor vakorgani–
saties is dit een lastig thema. Een
herschikking van de onderlinge
verhouding binnen de functiewaar–
dering zal er toch moeten komen. Je
ziet nu, dat in de gezinszorg mensen
worden opgeleid. Als ze zijn afgestu–
deerd, maken zij de overstap naar de
ouderenzorg, omdat daar betere
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worden gezet om betere condities te
scheppen. Allereerst zal de
loonruimte een reële moeten zijn,
vergelijkbaar met die van de
overheidssector. Ik vind het maken
van een vergelijking met de markt–
sector niet reëel. Als er een verge–
lijking wordt gemaakt, moet men
zich spiegelen aan de ambtenaren en
leraren. Dat is een veel reëlere optie.
Mevrouw Kamp (WD): In uw verkie–
zingsprogramma hebt u gezegd, dat
de marktsector mocht worden
gevolgd.

42-6

Netelenbos
CAO-lonen worden betaald. Dat is
onaantrekkelijk voor de gezinszorg
als opleider. Het is van belang, dat er
tot een hernieuwde functiewaar–
dering wordt gekomen over alle
sectoren heen.
Het zal wellicht zijn opgevallen,
dat in de academische ziekenhuizen
op dit moment geen acties worden
gevoerd. Dat heeft ermee te maken,
dat daar een nieuw rechtspositiebe–
sluit is aangenomen, overigens met
zeerveel moeite. In deze Kamer
hebben wij daarover een aantal
keren gesproken Er is daar een
nieuwe verhouding gekomen tussen
de verschillende beroepen, die onder
het rechtspositiebesluit vallen. Dat
geeft ook meer arbeidsrust. Dat zou
in de gehele zorgsector het geval
moeten zijn. Het is eerlijk om te
zeggen, dat dit geen oplossing biedt
voor de korte-termijnproblematiek.
Het zal wel aanleidmg kunnen geven
om vanuit een hernieuwde startpo–
sitie geobjectiveerd tot een meerja–
renaanpak te komen voor de
inkomensontwikkelingen van verple–
genden en verzorgenden. Ik zou de
staatssecretaris dringend willen
vragen om initiatieven op dit punt te
ontplooien en het niet uitsluitend
over te laten aan de werkgevers en
werknemers. Ik vind, dat ook de
overheid daarin een belangrijke rol
heeft te spelen. Ik nodig hem uit om
op dit punt een toezegging te doen.
Indien nodig, dien ik hierover in
tweede termijn een motie in.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Als ik het goed
begrijp, vraagt mevrouw Netelenbos
die toezegging van de staatssecre
taris om enige opening te brengen in
het overleg dat nu volkomen vast zit.
Of is dat niet zo?
Mevrouw Netelenbos heeft zojuist
gezegd dat verpleegkundigen en
verzorgenden zich zouden moeten
richten op de loonsverhogingen van
de ambtenaren en niet op die in de
marktsector. Voldoet volgens haar
het bod van het kabinet aan haar eis
om ruimte te creëren? Het gaat met
name om de PGGM-gelden.
Zij houdt wel een heel mooi
verhaal, maar ik wil graag weten wat
de consequenties voor dit moment
zijn. Het overleg zit volkomen vast.
Het pleidooi van de Kamer was
verleden week: staatssecretaris,
wees actiever, doe iets als regering
en probeer een opening te maken.
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Maar ik heb mevrouw Netelenbos
daar verleden week nauwelijks over
gehoord.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Als
dat zou kunnen helpen, lijkt mij dat
prima.

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Verleden week was ik niet bij de
discussie. Maar als u goed geluisterd
had, had u mij het volgende kunnen
horen zeggen Ik zie heel goed in dat
mijn verzoek nu geen oplossing kan
bieden voor het huidige loonconflict.
Een functiewaarderingsonderzoek
betreft tal van sectoren, die worden
vergeleken, ook de ontwikkeling van
de werkdruk daarin. Ik noem nog
enkele punten: hoe zit het met het
opleidingsniveau en hoe verhouden
die zich tot elkaar? Daar komen
gegevens uit en dan kun je
conclusies trekken over de reële
hoogte van het loon Ik herhaal dat
er een meerjarenplan moet komen
voor een reele loonsituatie.
ledereen kan bedenken dat, als je
zo'n traject wilt volgen, dit tijd vergt.
Het is geen sinecure. Dat weten wij
van vorige functiewaarderingsonder–
zoeken. Je moet dat ook laten doen
door instanties die het vertrouwen
hebben van velen. Dat is op zichzelf
ook nog een moeilijk vraagstuk.
Het zal duidelijk zijn dat ik in dit
stadium van het loonconflict geen
uitspraak doe over het loonbod,
behalve dat men reëel moet onder–
handelen. Dat gebeurt nu onvol–
doende. Bovendien maken
werkgevers zich er wel erg gemak–
kelijk van af door niet te onderhan–
delen en naar de overheid te wijzen.
Maar omdat er altijd naar de
overheid wordt gewezen, spreek ik
de staatssecretaris ook aan op zijn
verantwoordelijkheid voor een
herwaardering van de functiewaar–
dering.
Ik begrijp dat mevrouw Beckers
graag die vraag aan mij stelt, maar ik
zal mij niet in de verleiding laten
brengen om daar concrete
uitspraken over te doen, behalve dat
ik meen dat men moet onderhan–
delen.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik reageer ook alleen
maar op uw uitspraak dat, als het om
verplegenden en verzorgenden gaat,
men zich op de ambtenaren moet
oriënteren. Dan mag ik u vragen of u
de ruimte die nu door het kabinet
geboden wordt, al dan niet reëel
vindt. U hebt zelf deze vraag
uitgelokt.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik probeer u juist te
helpen. Ik snap wel dat wat u wilt en daar ben ik het helemaal mee
eens - een meerjarenzaak is. Maar
een toezegging op dit moment om
dat ter hand te nemen, zou best eens
een deel van een opening kunnen
zijn. Daar was mijn vraag ook op
gericht.

Verplegende en verzorgende
beroepen

Mevrouw Netelenbos (PvdA) Ik
heb inderdaad gezegd dat men zich
moet spiegelen aan de rest van de
collectieve sector. Maar dat sluit de
constatermg niet uit dat er voor
sommige beroepsgroepen exclusieve
problemen zijn. Met name daarvoor
heb ik aandacht gevraagd. Je kunt
niet volhouden dat, als het gaat om
vergroting van taakzwaarte, dit voor
elk beroep in de gezondheidszorg
geldt Dat gaat er bij mij gewoonweg
niet in.
Mevrouw Beckers de Bruijn
(Groen Links): Dat is de vraag niet.
Ambtenaren hoeven ook niet hun
pensioengelden op te gebruiken.
Daar gaat het om.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat is
ook de vraag. Immers, de bonden
gooien alle beroepen op één hoop.
Dat is net iets te makkelijk. Vandaar
dat volgens mij zo'n onderzoek kan
helpen bij het uit de weg ruimen, ook
op de langere termijn, van een reeel
probleem, waar het nu om gaat.
De heer Van der Vlies (SGP): Ziet u
het onderzoek in zo'n perspectief dat
het geheel, gegeven de jaarlijkse
aanpassing van de salarisniveaus,
budgettair neutraal moet uitkomen
of houdt u het voor mogelijk dat het
onderzoek leidt tot een zodanige
functiedifferentiatie, mede gelet op
de behoefte van de onderscheiden
niveaus, gewoon qua capaciteit, dat
er additioneel geld nodig is? En zegt
u dat dan ook toe?
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Een
onderzoek heb je nodig, omdat je
heel veel vragen niet kunt beant–
woorden. In dit stadium kan ik die
vraag van de heer Van der Vlies niet
beantwoorden. Ik sluit niet uit dat
het nodig is, maar wij hebben
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allemaal de commissie-Werner
gehoord. Die ging ervan uit dat het
budgettair neutraal zou kunnen. Ik
moet eerlijk zeggen dat ik dat niet
weet en dat een onderzoek nodig is
om dat aan te tonen.
Veel aandacht wordt besteed aan
de positieverbetering van verple–
genden en verzorgenden, waarbij de
versnipperde organisatiestructuur als
een groot knelpunt wordt gezien. Ik
ben het met die visie geheel eens.
Een sector die zijn krachten niet
goed kan bundelen, is machtelozer
dan hij feitelijk behoeft te zijn. Het
kabinet komt nu met een voorstel om
een verpleegberaad in te stellen en
zal daarover met betrokkenen
overleg voeren. Op zichzelf is het
goed dat er initiatieven komen om de
krachten te bundelen, maar wat
moet ik mij precies voorstellen bij
het verpleegberaad? Wat natuurlijk
niet goed is, is dat een soort van
praatgroep wordt Ingesteld waarin
alle participanten kunnen meepraten,
maar waarbij geen sprake is van een
inbedding in formele zin. Het lijkt mij
van belang dat die inbedding in
formele zin er wel komt. In de onder–
wijssfeer is er heel veel versnipperd
overleg. En je ziet dat op het
moment dat dit versnipperd overleg
gebundeld wordt, dit altijd een
wettelijk kader kent. Ook wat het
verpleegberaad betreft vraag ik de
staatssecretaris om het wel ergens in
te bedden en om dit niet vrijblijvend
te laten zijn. Het moet geen clubje
zijn dat je te pas en te onpas bij
elkaar roept. Het moet formeel
ergens aangehaakt worden, zodat
iedereen precies weet waar hij aan
toe is.
Ik heb ook nog een vraag over de
toegezegde 5 mln. Berichten uit het
velden houden in dat dit geld niet
zomaar beschikbaar komt, maar dat
dit alleen maar beschikbaar zou
komen op het moment dat iedereen
het op voorhand het erover eens is
hoe het zou moeten met die 5 mln.
En dat lijkt mij wat te veel gevraagd
voor een sector die zich juist zo
kenmerkt door die verdeeldheid.
Mevrouw Kamp (WD): Mevrouw
Netelenbos wijst op haar deskun–
digheid op onderwijsgebied, maar
daar wordt toch altijd onderscheid
gemaakt tussen advies– en overleg–
functies. De adviesfuncties hebben
een wettelijke basis.
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Mevrouw Netelenbos (PvdA): Nee,
bijvoorbeeld de Studentenkamer is
een overlegorgaan van studenten,
waarbij de minister gehouden is om
op gezette tijden overleg te voeren
met studenten. Dat staat in de Wet
op het hoger onderwijs die wij
onlangs hebben behandeld. In die zin
kun je dat wettelijk inkaderen.
Daarmee is niet gezegd hoe vaak,
maar wel dat er overleg moet zijn en
dat het gaat over de zaken die
betrokkenen direct raken. Dat
hoeven dan niet altijd de arbeids–
voorwaarden te zijn. Ook over
beleidsvraagstukken die implicaties
hebben voor verpleegkundigen en
beslissingen ten aanzien van oplei–
dingen zou je overleg kunnen voeren.
De opmerkingen die zijn gemaakt
over de kwaliteitsbewaking in relatie
tot de wet BIG zijn niet geheel
actueel meer, gezien de stand van de
discussie bij de wet BIG. Ik vraag de
staatssecretaris om de betreffende
passages aan te passen. Ik denk
bijvoorbeeld aan de opmerkingen
over de registratie, die niet consti–
tutief moet zijn, maar door betrok–
kenen zelf zou moeten worden uitge–
voerd. Het lijkt mij dat dit standpunt
inmiddels is verlaten. Daarnaast is
het van belang om in samenspraak
met de BIG-raad en het verpleeg–
beraad afspraken te maken over de
juiste termijnen ten aanzien van de
periodieke registratie, als de wet BIG
straks in het Staatsblad staat.
De voorstellen over de titulatuur,
om het eerste deskundigheidsniveau
"verpleegkundige" te noemen en het
tweede deskundigheidsniveau
"verpleegster/verpleger", krijgen
onze steun. Daarbij is het overigens
wel van belang dat de titulatuur
uitsluitend dezelfde kan zijn voor de
beroepsbeoefenaren die werkzaam
zijn op hetzelfde deskundigheids–
niveau. Het is bovendien noodza–
kelijk dat er sprake is van een
harmonisatie van de titulatuur op
Europees niveau. In het kader van de
internationale diploma-erkenning is
mij nog niet helemaal duidelijk of dit
ook voor het niveau van
verpleegster/verpleger al is gereali–
seerd.
Over de opleidingen zou eigenlijk
niet zoveel te zeggen moeten zijn in
dit stadium, omdat de Kamer nog
niet zo vreselijk lang geleden haar
fiat heeft gegeven aan de experi–
menten die de samenhang in de
lappendeken van opleidingen in deze

sector moet bevorderen, ware het
niet dat zowel het kabinet aanleidmg
geeft om er toch iets over te zeggen,
evenals een aantal ingezonden
brieven. De experimenten zijn nu een
jaar bezig en uit sommige gebieden
komen optimistische geluiden. Ik heb
dus een heel andere ervaring dan
mevrouw Janmaat. Zo waren wij
onlangs met de hele fractie op
werkbezoek in Friesland. In
Leeuwarden was men heel goed
bezig om de traditionele onder–
scheiden tussen de 0 en W-sectoren
en de WVC-sectoren definitief te
regelen. De HBO-V zal daar het
eerste deskundigheidsniveau
verzorgen. De in-serviceopleidingen,
de MBO-Vp en het leerlingwezen
richten zich op het tweede deskun–
digheidsniveau. Dit lijkt mij de weg
die wij op moeten gaan. Ik heb hier
al wel vaker gezegd dat ik de mening
ben toegedaan dat een deel van de
problemen, zoals het hoge ziekte–
verzuim in deze sector, te wijten is
aan het grote verschil in vooroplei–
dingseisen die worden gesteld aan
verpleegkundigen die uiteindelijk wèl
op hetzelfde niveau moeten functio–
neren. Toch is in brieven die ons
bereiken, nog steeds te lezen dat het
veld na alles wat erover gezegd is,
nog altijd verdeeld is over de
gewenste richting. Men leze bijvoor–
beeld de brieven van de VOVB en de
NZF. Ik hoop werkelijk dat er straks
eerlijk wordt omgegaan met de
uitkomsten van de experimenten, in
het belang van de sector zelve. De
vraag is echter of het verstandig is,
hangende deze experimenten, weer
nieuwe experimenten te starten met
weer een nieuwe externe project–
groep, zoals aangekondigd bij de
experimenten rond de dualisering.
Kan de staatssecretaris uitleggen
waarom dat in dit stadium nodig is?
Het risico is namelijk dat er overal
lustig op los wordt geëxperimen–
teerd, waardoor de lappendeken tot
in lengte van jaren in stand wordt
gehouden. En dat is niet wenselijk.
Daarom vraag ik ook waarom nu
weer de commissie-Biesheuvel om
advies moet worden gevraagd over
de positionering van het verpleeg–
kundig onderwijs. De Kamer heeft er
al een aantal keren duidelijke
uitspraken over gedaan. Daaraan kon
niet tegemoet worden gekomen,
omdat dat te veel geld zou kosten.
Dat is dan een probleem. Vervolgens
heeft de commissie-Werner er
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duidelijke uitspraken over gedaan.
Waarschijnhjk is het geld nog steeds
een probleem. Bovendien waren er
de experimenten. Nu moet de
commissie-Biesheuvel er weer iets
over zeggen. Dat vind ik toch wel
een beetje veel van het goede

dat wij definitief moeten zeggen dat
er minstens twee vestigingsplaatsen
moeten komen, zoals de
commissie-Werner ook voorstelt. Dat
betekent dat Maastricht definitief
moet worden aangewezen en dat er
nog een andere vestigingspfaats,
liefst zo centraal mogelijk in het land,
moet komen, zodat iedereen die dat
zou kunnen een wetenschappelijke
opleiding op dit terrein kan volgen.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Het
lijkt mij dat in de experimenten die
nu gaande zijn - een heleboel
gebieden volgen deze experimenten,
is mijn ervaring - het MBO volop
meedoet. Daarbij is ook sprake van
al werkend leren. Daarom begrijp ik

niet dat de Rauwenhoff-discussie,
die op zichzelf wel belangrijk is, nu
weer apart in nieuwe gebieden wordt
ingeplant. Als er op dat punt al iets
zou moeten, zou dat in de lopende
experimenten mee moeten. Mijn
angst is een beetje dat wij juist in
een sector waarin de opleidmgen zo
ingewikkeld zijn georganiseerd,
zoveel experimenten op touw zetten
dat wij straks geen conclusies
kunnen trekken. Dat lijkt mij een
belangrijk bestuurlijk vraagstuk.
Het is niet langer verantwoord om
de beslissing over de opleiding
verplegingswetenschappen nog
langer uit te stellen. De opleiding in
Maastricht was experimenteel van
aard. Men heeft daar twee nevenves–
tigingen, namelijk een in Utrecht en
een in Groningen. Al die vestigingen
voldoen zeer, tot grote voldoening
van de mensen die er studeren. Wij
kregen een nogal wonderlijke brief
van de HBO-raad, waarin hij meldde
dat hij een onderzoek gedaan had en
dat hij van mening was dat de
mensen die de wetenschappelijke
opleiding verplegingswetenschappen
deden, geen wetenschappelijke
attitude hadden. Volgens de
HBO-raad wilden die mensen alleen
maar leidinggevende posities
innemen in de gezondheidszorg,
zodat er niet zoiets hoefde te komen
als een wetenschappelijke opleiding
verplegingswetenschappen.
Voorzitter, ik vind dat een verkeerde
discussie. De afbakeningsproble–
matiek tussen het hoger-beroepson–
derwijs en het wetenschappelijk
onderwijs is een veel te ingewikkeld
vraagstuk om over de hoofden van
de verplegingswetenschappers uit te
vechten, want dan kunnen we nog
wel een aantal opleidingen sluiten
waarvan de studenten niet aan
wetenschap doen of geen weten–
schappelijke attitude hebben. We
hebben juist in de discussie met de
minister van Onderwijs gezegd, dat
als je geen twee vestigingsplaatsen
hebt, er geen countervailing power is
in de wetenschapsattitude van de
opleiders. Het is heel slecht als je
maar één vestigingsplaats hebt voor
een wetenschappelijke opleiding. Ik
zou nu echt willen dat er knopen
worden doorgehakt. De minister van
Onderwijs laat ons zojuist een brief
toekomen waarin hij stelt dat wij zo
spoedig mogelijk een antwoord
krijgen op de brief van de HBO-raad.
Hij pingpongt voortdurend en ikvind

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat is
van een heel andere orde, want dat
betreft de toepassing van de ontwik–
kelinggeneeskunst. Dat is iets anders
dan fundamentele wetenschap zoals
u weet.
De voorstellen die worden gedaan
over het behoud van de werknemers
in deze sector en op het bevorderen
van herintreders verdienen voluit
steun, vooral in het veld zelf. Het zal
duidelijk zijn dat opleiders en
werkgevers een maximale inzet
moeten leveren. De verandering van
de stijl van het management verdient
hoge prioriteit en het voorstel van de
commissie-Werner om in de staf de
verpleegkundige weer een plaats te
geven, is te serieus om te negeren.
Daarmee is in het verleden veel
misgegaan. Hoe kan de staatssecre–
taris dit bevorderen? Ik ben het eens
met de opmerking van de regering
dat het vraagstuk van de werkdruk
complexer is dan soms is op te
maken uit de objectieve werklast.
Maar daarom is de subjectieve
beleving van de werklast een even
wezenlijk probleem. Meer eigen
verantwoordelijkheid en minder
hiërarchie zouden wel eens belang–
njke sleutels voor oplossingen
kunnen zijn. Het kabinet wil de
sector financieel steunen indien de
sector plannen daartoe ontwikkelt en
ik wil het kabinet aanraden om
dergelijke processen goed te laten
begeleiden door wetenschappelijk
onderzoek. Misschien kan dat vanuit
de verplegingswetenschap gebeuren
die dan op twee plaatsen beoefend
wordt.
Taakafsplitsing is een noodzakehjk
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Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): Ik
ben zeker niet negatief geweest over
de gang van zaken bij de lopende
experimenten. Ik heb alleen gesigna–
leerd dat er te weinig begeleiding en
een gebrek aan ervaring op dit punt
was. Ik ben wat dat betreft gerustge–
steld, nu mevrouw Netelenbos dat
ook signaleert. Zij vraagt naar wie de
procescoördinatie nu gaat. Dat was
de enige essentiële vraag die ik op
dit onderdeel stelde Het is absoluut
niet zo dat ik uitsluitend de negatieve
geluiden uit het veld zou opvangen
en de Partij van de Arbeid tijdens
haar uitgaansdag de positieve
geluiden.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dan
had ik u verkeerd begrepen. De
externe projectgroep rondom de
dualisering is een andere project–
groep dan de groep die de experi–
menten begeleidt. Zo heb ik het
althans begrepen Het is dus weer
een nieuwe club. Ook dat lijkt mij
niet zo vreselijk zinnig, eerlijk
gezegd. Ik zou de staatssecretaris
daar wel eens over willen horen.
De heer Van der Vlies (SGP): Ik
heb dezelfde vraagstelling als
mevrouw Netelenbos. Toen ik de
vraagstelling formuleerde, zat ik wel
met een moeilijkheid, namelijk dat de
consequentie van een dergelijke
stellingname kan zijn dat de oplei–
dingen in de verplegende en verzor–
gende beroepen in het MBO als het
ware ter zijde worden geparkeerd in
de ontwikkeling van de dualisering.
Dat kan op termijn kwalijke nevenef–
fecten hebben. Dat was mijn
dilemma. Ervaart mevrouw
Netelenbos het ook zo? Of zegt zij
dat wij samen het antwoord van de
staatssecretaris maar eens moeten
afwachten?

De heer Kohnstamm (D66): Ik ben
het heel erg met het betoog van
mevrouw Netelenbos op dit punt
eens. Ik vraag mij af of die
redenering over countervailing
power, dus over twee plaatsen, niet
ook bijvoorbeeld opgaat voor
longtransplantatie.
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traject om te bevorderen dat er
voldoende handen aan het bed
komen. Ik wil echter een waarschu–
wende opmerking maken wanneer
wordt gesteld dat taakafsplitsing
geld kan vrij maken om de salaris–
achterstanden weg te werken. Hier
rekent het kabinet zich rijk. Er wordt
echt een denkfout gemaakt wanneer
wordt verwacht dat steeds lager
gekwalificeerden in de zorgsector
zullen werken Zeker in de caresector
zal een deel van de sterke groei in de
komende decennia op die manier
kunnen worden opgevangen Het is
echter ondenkbaar dat de behoefte
aan hoger opgeleiden zal afnemen.
Immers de zorg in de cure maar
deels ook in de care wordt steeds
complexer. De zeer sterke vergrijzing
van de samenleving met de steeds
groter wordende groep zeer ouden
zal aanleiding geven tot complexe
zorgsituaties met multi-problematiek
in de zorg. Men leze ook de
toekomstscenario's van de stuur–
groep.
De voortgaande technologie zal
echt niet te stuiten zijn en zij vraagt
hoog opgeleiden. Ik heb al eerder
gezegd dat het zeer noodzakelijk is
om studies te verrichten naar de
relatie tussen het opleidingsniveau
en het benodigde aantal handen aan
het bed. In Amerika zijn aardige
onderzoeken gedaan die aantonen
dat hoe hoger de opgeleiden - die
moet je wel kunnen binden door je
arbeidsorganisatie - hoe minder
handen er aan het bed nodig zijn. In
de Nederlandse discussie wordt dit
aspect te veel verwaarloosd. Wij zijn
het eens met de functiedifferentiatie
maar wij moeten ons daarmee niet
rijk rekenen, want dan ontstaan er op
korte termijn allerlei problemen.
De voorstellen die zijn uitgewerkt
in de voortgangsrapportage
"Vrouwen op de WVC-arbeidsmarkt"
laten zien dat er een aantal positieve
ontwikkelingen gaande is. Spraken
wij twee jaar geleden nog onze
verbazing uit over het feit dat
werkgevers zich nauwelijks druk
maakten over de kinderopvang, nu
lijkt daarin verbetering te komen. De
experimenten met 24-uurs-kinderopvang lijken mij zeer belangrijk,
alhoewel ik mij afvraag wat
CDA-collega Hillen daarvan zou
denken. Die vrouwen moeten toch
eigenlijk allemaal thuisblijven. Ik
vraag mij trouwens altijd af wanneer
zulke standpunten worden

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter. In het blad het Ziekenhuis
stond een verontrustend artikel van
der hand van mevrouw Hanneke
Heisterkamp-van Wijk. Zij heeft
onderzoek gedaan naar het herintre–
dersbeleid in de zorgsectoren. Uit dit
onderzoek blijkt, dat werkgevers zich
toch nog steeds vooral richten op de
schoolverlater. Herintredende
vrouwen kregen slechts in 38% een
inwerkcursus, terwijl 81,5% van de
herintreders hiervoor opteerde,
omdat men zich als herintreder te
onzeker voelt. Daarbij komt ook nog
dat de meeste herintreders graag
een vast dienstverband willen maar

veelal als beroepskracht worden
ingeschakeld. Ik vind dit eigenlijk een
heel verontrustend onderzoek. Wij
kunnen hier nog zulke mooie
woorden wijden aan goed perso–
neelsbeleid om schaarste in de
toekomst te voorkomen of aan het
feit, dat 1 op de 6 schoolverlaters
moet kiezen voor de zorgsector,
maar als ondertussen blijkt dat
oudere werknemers door de
werkgevers tamelijk slordig worden
behandeld, komt er van al die goede
voornemens niets terecht. Dat
betekent, dat straks het probleem
weer hier op het bord van de politiek
ligt. De werkgevers moet duidelijk
worden gemaakt, dat zij er alles aan
moeten doen om iedere hand die
zich aandlent en die gekwalificeerd is
ook goed op te vangen. Ook dit
onderzoek laat zien, dat het echt
heel erg slordig gebeurt en dat het
dus niet goed is.
Voorzitter. Het aantal officiële
specialisaties bij verpleegkundigen is
tamelijk gering. Volgens de
gegevens zijn dit de specialisaties
voor oncologie en AIDS, chronische
zieken en gehandicapten,
ouderenzorg, terminale zorg en
jeugdgezondheidszorg. Daarbij
begnjp ik, dat er onderscheid bestaat
tussen specialistische verpleegkun–
digen, zoals kinderverpleging, obste–
trische en gynaecologische verpleeg–
kundigen, wijkverpleging en
sociaal-psychiatrisch verpleeg–
kundige en de verpleegkundig
specialist. Ik vind dat eerlijk gezegd
nogal verwarrend. Mijn vraag is of
dit onderscheid wel zo relevant is en
of dit vraagstuk niet eens moet
worden voorgelegd aan de BIG-raad,
waarbij ik tegelijkertijd zou willen
laten onderzoeken of er geen nadere
specialisaties moeten komen onder
andere op het gebied van de
intensive-care en de ambulancever–
pleegkunde.
De aanbeveling van de
commissie-Werner om op het depar–
tement een betere inbedding te
geven voor de beroepsgroep wordt
wonderlijk uitgevoerd. Voorgesteld
wordt nu om een inspecteur in
algemene dienst toe te voegen aan
het staatstoezicht. Dit nu is toch heel
iets anders, zeker wanneer de
inspectie straks verzelfstandigd
wordt. Wij moeten daarover nog
praten, maar het gaat die kant wel
uit. Bovendien dacht ik, dat staats–
toezicht altijd al die functie binnen
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verkondigd, hoe zij denken in de
zorgsector aan de nodige handen te
komen.
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Collega Hillen sprak met een
opiniërend vakblad en ik spreek hier
namens mijn fractie.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ja,
maar het wordt toch voortdurend
vanuit verschillende hoeken van de
CDA naar voren gebracht. Het zou
toch vervelend zijn als de bevolking
daarnaar zou luisteren, want dan
zouden wij in deze sector...
De heer Van der Vlies (SGP): Nou,
nou!
Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Mijnheer Van der Vlies, dan zoudt u
mij ook eens moeten uitleggen hoe u
dan denkt in deze sector voldoende
handen aan het bed te krijgen! Door
vrouwen het gratis thuis te laten
doen, waarschijnlijk!
De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter. Ik heb hier de hele dag al
gezeten en ik heb van allerlei
mensen die het voorzitterschap
waarnamen, geleerd dat je nooit op
uitdagende opmerkingen die inter–
rupties uitlokken moet ingaan. Maar
ik ben volstrekt bereid om hier een
heel betoog neer te zetten, dat
ingaat op de vraag van mevrouw
Netelenbos. Overigens ben ik ook
van mening dat er meer handen aan
de bedden moeten komen en wij
daarom deskundigheid en potentie in
de samenleving moeten mobiliseren.
De voorzitter : Dan is het verschil
minder groot dan het lijkt!
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zijn eigen gelederen had. Daarom
vraag ik de staatssecretaris om
alsnog de aanbevelmg van de
commissie-Werner over te nemen.
Met des te meer gezag kan dan
immers het ministerie beleidsvoor–
stellen doen over de verzorgende
beroepen. Daarbij heb ik het vriende–
lijke verzoek aan de staatssecretaris
om hierover in de begroting voor
1993 voorstellen te doen Die kosten
natuurlijk ook geld en dat kan dan
gelijk meegenomen kunnen worden.
Aanbeveling 21 van de commissie
vind ik ook zeer de moeite waard.
Dat is de aanbeveling waarin wordt
voorgesteld om in de budgetfor–
mules een functie– en verrichtingen–
parameter verpleging en verzorging
op te nemen. Ik vind het jammer, dat
dit voorstel wordt afgewezen onder
het mom, dat dit voorstel in strijd is
met de globaliseringsgedachte. Ik wil
de staatssecretaris er toch op wijzen,
dat budgetafspraken vaak zeer
werklastverhogend kunnen uitwerken
voor de verzorgende beroepen,
zonder dat dit eigenlijk goed wordt
meegewogen. In dit verband noemde
de commissie-Werner in de
discussie een besluit om het aantal
open-hartoperaties uit te breiden.
Dat leidt tot ophoging van het instel–
lingsbudget maar eveneens tot
enorme werklastverhoging voor de
verpleegkundigen. Dat wordt vaak in
de organisatie niet goed meege–
wogen. De verpleegkundigen zijn
dan eigenlijk het kind van de
rekening. De suggestie dat het
meeweegt in de COTG-afspraken,
leek mij tamelijk aantrekkelijk.
Voorzitter. Ik kom tot een
afronding. Het rapport van de
commissie-Werner en de kabinetsre–
actie daarop vormen belangrijke
aanzetten om de verplegende en
verzorgende beroepen beter te
organiseren en de professionaliteit
van deze beroepen te waarderen.
Het blijft echter waar dat wanneer er
niet daadwerkelijk iets wordt gedaan
aan het inlopen van achterstand in
sommige van de sectoren, de
rapporten aan invloed zullen
inboeten. Het kabinet stelt dat werk
boven inkomen gaat. Op zichzelf is
dat natuurlijk een zeer juist
uitgangspunt. Maar waar niet is,
verliest de keizer zijn recht. Wanneer
de beroepsorganisatie Sting ons
wijst op meer dan 10.000 vacatures
in de gezinszorg - dat lijkt aan de
hoge kant, maar misschien kan de
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Mevrouw Kamp (WD): Mijnheer de
voorzitter! Ofschoon het momenteel
onrustig is in de zorgsector vanwege
de onderhandelingen over het
afsluiten van CAO's in de diverse
sectoren, heeft de Kamer besloten
deze UCV toch te laten doorgaan. In
het laten doorgaan van de UCV
vanwege dit argument kon mijn
fractie zich vinden, want bij het
afsluiten van de verschillende CAO's
gaat het niet sec om de verpleging
en de verzorging, alhoewel de
burger, de man in de straat, dat
misschien wel denkt als hij kijkt naar
de acties die met name vanuit deze
beroepsgroepen worden onder–
nomen. Maar het is goed om ons te
realiseren dat 11% van de beroeps–
bevolking, dat wil zeggen 1 op de 9
werknemers, werkzaam is in de
zorgsector; 1 hulpverlener op 13
Nederlanders en niet alle hulpver–
leners zijn verpleegkundigen of
verzorgenden.
Alhoewel er natuurlijk sprake is
van een zekere samenhang tussen de
beroepsmatige inhoud van het werk
en de salariëring, kan ik mij vinden in

de benadering om in deze UCV het
accent te leggen op de inhoud van
de beroepen in de verzorging en de
verpleging. Dit laat onverlet dat mijn
fractie hoopt dat alle betrokkenen kabinet, werkgevers en werknemers
- in het belang van de zorgsector
zelve zich zullen inspannen om uit de
CAO-impasse te komen. Wat de
VVD-fractie betreft, moet hierbij
aandacht zijn voor het ter discussie
stellen van het functiewaarderings–
systeem, waarbij tegelijkertijd de
achterstand in functiewaardering bij
bepaalde sectoren, het "oud zeer",
niet onder de tafel kan verdwijnen.
Ik sluit mij aan bij de opmerking
van mevrouw Netelenbos dat het
functiewaarderingssysteem eigenlijk
over de verschillende sectoren
beoordeeld moet worden. Actuali–
sering van het FWG is nodig, gezien
de items als zorg, psychische
belasting, complexiteit van vraag–
stukken en nieuwe technische
vaardigheden. Ook moet aandacht
worden besteed aan het analyseren
van werkdruk, waarbij onderkend
moet worden dat hierbij zowel objec–
tieve elementen als subjectieve
beleving in het geding zijn.
Bovendien moet worden uitgegaan
van de erkende noodzaak, door mij
reeds lang verkondigd en nu ook
terug te vinden zowel in het rapport
van Werner als in het regerings–
standpunt, van taak– en functiediffe–
rentiatie, ook op verpleegkundig en
verzorgend niveau.
In dit verband zou ik betrokkenen
nog eens expliciet willen wijzen op
de visie die de KNMG in een brief
aan ons gaf, namelijk dat een veel
gehoorde klacht binnen de gezond–
heidszorg ten aanzien van functie–
waardering nu juist is, dat de neiging
bestaat de verantwoordelijkheid ten
aanzien van de individuele patiënt te
onderwaarderen en de hiërarchie te
overwaarderen.
Voorzitter! Ik hoop dat de onder–
handelaars mede inhoud geven aan
de aanbevelingen 16 en 17, waarbij
ik tegelijkertijd hoop dat zij oog
hebben voor instroombevorderende
en uitstroombeperkende maatre–
gelen. Wat het laatste betreft, gaat
het om kinderopvang, verlofmaatre–
gelen, loopbaanontwikkeling,
scholingsmogelijkheden en deeltijd–
mogelijkheden, die mede van belang
zijn voor onze herintreders. Dit alles
past natuurlijk ook bij de kabinets–
voornemens die zijn verwoord in de
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staatssecretaris er meer over zeggen
- dan klinkt "werk boven inkomen"
nogal vreemd. Dat komt, omdat men
niet kan concurreren met verge–
lijkbare sectoren.
Over de kwestie van de
alfa-hulpen is in de discussie met de
mmister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid door mijn fractie al
veel gezegd. Die kwestie is nog
steeds niet goed geregeld. Het
probleem van de ontbrekende
rechtsposities zou langzamerhand uit
de wereld moeten worden geholpen.
Er rust een grote verantwoorde–
lijkheid op het kabinet, maar ook op
het parlement om ervoor te zorgen
dat de zorgbehoeftigen ook in nabije
toekomst kunnen rekenen op
voldoende kwalitatieve zorg. Zonder
problemen op het loonfront is dat al
moeilijk genoeg. Daarom roep ik
nogmaals de regering op om met
een sluitend plan van aanpak te
komen om daadwerkelijk inhoud te
geven aan een perspectief voor
verplegende en verzorgende
beroepen. De reactie op het advies
van de commissie-Werner vormt
daartoe een goede aanzet, maar kan
slechts succes hebben wanneer er
rust komt op het loonfront.

D
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voortgangsrapportage "Vrouwen op
de WVC-arbeidsmarkt".
Wat het arbeidsvoorwaarden–
vraagstuk betreft, heb ik nog twee
vragen. Wanneer kan het
wetsvoorstel Intrekking WAGGS, dat
is voorgesteld door de SER en
waarmee de WD-fractie het eens is,
worden verwacht? Wanneer zal het
nieuwe Werktijdenbesluit verpleging
en verzorging van kracht worden?
Voorzitter! Mijn vooropmerking
sluit ik af met de vraag hoe
opportuun het is om nu allerlei visies
te bespreken rondom verpleging en
verzorging en het kabinetsstandpunt
in dezen, terwijl wij zeer recent het
heroverwegingsrapport Subsidie–
beleid volksgezondheid hebben
ontvangen, waarin de regering de
Kamer meedeelt dat zij voor Prins–
jesdag 1992 het regeringsstandpunt
kenbaar zal maken.
Mijn fractie ziet in dit rapport twee
essentiële vraagpunten opdoemen
die rechtstreeks te maken hebben
met het regeringsstandpunt ten
aanzien van het rapport van de
commissie-Werner. Deze betreffen
ten eerste de bekostiging van diverse
initiële gezondheidszorgopleidingen.
Dit hoort volgens dit rapport thuis bij
0 en W. Verder dat bekostiging van
produktontwikkeling en professiona–
iiseringsvraagstukken thuishoren bij
de beroepsorganisaties zelve, gelet
ook op de kerntakendiscussie van
WVC. Met andere woorden: in
hoeverre bestaat de kans dat wat het
kabinet nu geeft met zijn standpunt
ten aanzien van het rapport van de
commissie-Werner weer wordt
teruggenomen met zijn standpunt
over het heroverwegingsrapport?

niet te laten gaan. Ik kaats daarom
de bal terug. De regering regeert. Ik
wil eerst horen wat het regerings–
standpunt over het heroverwegings–
rapport subsidie is. Ik zie een
probleem. U stelt geld beschikbaar
voor de oplossing van beroepsvraag–
stukken, maar u zoudt ook de
scherpe scheiding die in het rapport
ten aanzien van het subsidiebeleid
wordt aangegeven, kunnen hanteren.
Misschien zoudt u het dan niet
moeten doen.

Mevrouw Kamp (WD): Mijn
voorstel was juist de UCV hierover

Mevrouw Kamp (VVD): U regeert en
ik moet u controleren. Daarom hoor
ik graag eerst wat uw standpunt is.
Zowel in dit huis als aan de
overzijde is meer dan eens de
bezorgdheid uitgesproken over de
problemen in de verpleegkundige en
de verzorgende sector, zowel op
korte als op lange termijn. Dat mocht
ook blijken uit de kamerbreed
aanvaarde motie van de Eerste
Kamer, waarna de
commissie-Werner werd geïnstal–
leerd. En passant: hoewel deze
commissie in het jaarverslag van de
Emancipatiecommissie van het
departement niet werd genoemd,
mag de WES wel zeer tevreden zijn
omdat de commissie-Werner
evenveel vrouwen als mannen tot lid
had. Als je er ook nog van uitgaat
dat het secretariaat een grote rol
speelde, kan gezegd worden dat de
vrouwen in de meerderheid waren.
Gelet op de motie en het rapport
van de commissie-Werner, vind ik
het bijzonder jammer dat de
commissie zich eenzijdig heeft
beperkt tot het werk en het werkveld
van de zogenaamde verpleegkundige
beroepsgroep inclusief ziekenver–
zorging. De motie vroeg meer. Het
kabinetsstandpunt lijkt "breder",
maar de vraag is of de werkelijkheid
ook dienovereenkomstig zal zijn. Ik
geef enkele voorbeelden.
Er wordt gesproken over het
instellen van een verpleegberaad.
Veelal wordt verwezen naar het
wetsvoorstel BIG. De OVDB, de
Landelijke stichting voor opleiding,
verzorgende en dienstverlenende
beroepen, is nauwelijks betrokken bij
de regionale opleidingsexperi–
menten. Waarom zou de STING, de
onlangs opgerichte beroepsver–
eniging voor verzorgenden, expliciet

vragen om een commissie voor de
verzorgende beroepen naar analogie
van de commissie-Werner als zij zich
kon vinden in de "bredere" aanpak?
Mijn fractie vraagt zich af of met
het eenzijdig leggen van het accent
op het verpleegkundig veld, het
kabinet niet een kans voorbij heeft
laten gaan. Kijkend naar de toekomst
kan gezegd worden, dat wij bezig
zijn met het weghalen van de
schotten tussen zorg en maatschap–
pelijke dienstverlening, dat de
sociale partners bezig zijn de
verschillende CAO's te integreren en
dat wij, op grond van functionele
omschrijvingen van verzorging en
verplegmg, bepaalde doelstellingen
willen bereiken met betrekking tot
substitutie en zorg op maat.
Het commentaar van de NZF, de
Nederlandse zorgfederatie, op het
kabinetsstandpunt heeft mij dan ook
enigszins verbaasd. De NZF pleit
namelijk zeer voor een scherpe
scheiding, waarbij men zich beroept
op het besluit Zorgaanspraken. Ik
stel er prijs op, hier op te merken dat
het besluit Zorgaanspraken geen
parlementaire behandeling heeft
gekend. Wij zijn in afwachting van
wetgeving in dezen. U begrijpt
natuurlijk dat ik u weer vraag hoe ver
het kabinet nu is in zijn besluit–
vorming ten aanzien van de
voortgang van de stelselwijziging.
Ik moet u zeggen dat ik mij in
eerste instantie meer aangetrokken
voel door de opmerkingen van de
heer Speets in de vergadering van
de Nationale raad voor de volksge–
zondheid bij de bespreking van het
advies van het NEI-onderzoek over
de mobiliteit van verpleegkundige
beroepen op de arbeidsmarkt. Bij
toekomstgericht denken kan men het
zich niet meer permitteren verpleeg–
kundigen, verzorgenden en assiste–
renden te scheiden bij kwantitatieve
analyses van arbeidsmarktvraag–
stukken en oplossingen. Toekomst–
gericht beleid zal zijn ijkpunt moeten
hebben in de doelstelling kwaliteit
van zorg en zorg op maat. Het
toekomstgerichte arbeidsmarktbeleid
speelt in op de drie typen schoolver–
laters die wij kennen: LBO, MBO en
HBO. Ik herhaal nog maar eens dat
er in een bedrijfstak waar dit jaar 53
mld. omgaat en die groeiende is
werk moet zijn voor al deze typen
schoolverlaters. Vanuit deze visie
komt de heer Speets op een oplei–
dingsstructuur, maar daar kom ik
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Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Los van de bestuurlijke stellingname
met betrekking tot het rapport wil ik
mevrouw Kamp een vraag stellen.
Misschien vindt ook zij dat wij in dit
land tot een eenduidige verantwoor–
delijkheid voor de opleidingen
moeten komen. Misschien zouden
bepaalde beroepsorganisaties
daarvoor verantwoordelijkheid
moeten dragen. Zijn in dat geval
volgens mevrouw Kamp de aanbeve–
lingen van de commissie-Werner niet
uitvoerbaar? Als ik dat weet, weet ik
ook hoe ik in mijn termijn mijn
opmerkingen moet formuleren.

Staatssecretaris Simons: Uw vraag
impliceerde dus een stellingname?
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Mevrouw Netelenbos (PvdA): Dat is
geen antwoord op de vraag. U kunt
niet heen om pleidooien van bijvoor–

Mevrouw Kamp (WD): Ik zeg niet
direct dat ik een voorstander ben van
het vrije beroep. Ik zeg hier dat ik
een beschouwing heb gemist over
de voor– en nadelen van het vrije
beroep van verpleegkundige.
Ik kwam op het onderwerp
communicatie. Ik kom dan op de
aanbeveling 1 ten aanzien van het
instellen van een stafconvent
verpleging en verzorging. Ik kan mij
vinden in het regeringsstandpunt dat
het instellen van een dergelijk
instituut een keuze van de organisa–
tiestructuur is, dus primair een
aangelegenheid van bestuur, directie
en beroepsgroepen binnen de
instelling zelve. Van belang lijkt mij
dat gewaakt wordt tegen het
afglijden naar een belangenbeharti–
gingsorgaan. Daarvoor hebben wij al
de OR of de medezeggenschaps–
raden. Het doet mij deugd uit de
praktijk te horen dat inspraak over
het beleid op instellingsniveau op
gang komt.
Ik ga dan van het microniveau naar
het macroniveau. Ik kom eerst op de
vertegenwoordiging in adviescol–
leges, aanbeveling 18. Gezien de
beperkte spreektijd wil ik verwijzen
naar mijn inbreng in het mondeling
overleg over dit onderwerp. Essen–
tieel voor de WD-fractie is het
onderscheid tussen advisering aan
de overheid over beleidsvraag
stukken, waarbij wij kiezen voor
onafhankelijke deskundigen, en
overleg met de overheid en tussen
alle betrokkenen. In onze visie zou de
Nationale raad voor de volksge–
zondheid - deze wil zelf natuurlijk
meer zijn, ook in de visie van de
regering - dit overlegorgaan kunnen
zijn. Zoals bekend verondersteld,
krijgen wij nog een uitvoerige reactie
op de inbreng in dit mondeling
overleg.
Mijn fractie kan vooralsnog niet
instemmen met het in het leven
roepen van het verpleegberaad. Het
eerste argument is niet dat de titel
eenzijdig is - het gaat dus niet om
de vraag: waarom niet verpleeg– en
verzorgingsberaad of anderszins,
gezien die brede aanpak? - maar dat

de positie, de taak en de functie van
dit beraad totaal niet duidelijk zijn.
Het tweede argument is dat de
beroepsorganisaties hier verschillend
op reageren. Het CFO zegt: het moet
besluitvormend zijn. Het NU'91 zegt:
het moet beleidsvoorbereidend zijn.
Het derde argument is dat de relatie
tussen het verpleegberaad en de
kabinetsvoornemens inzake de
herstructurering van de adviescol–
leges onduidelijk is. Het vierde
argument, last but not least, is dat
de commissie-Werner iets geheel
anders bedoelde. Op blz. 38 van
haar rapport stelt zij dat op het
departement de afdeling inzake de
verpleegkundige en verzorgende
beroepen, die zich bezighield met de
inhoud, is opgeheven. Daarvoor is
niets teruggekomen. In het
stafbureau beleidsontwikkeling zijn
wel de beroepsgroep artsen verte–
genwoordigd, maar niet de verpleeg–
kundigen en verzorgenden. Daar
ontstond het idee van de chief
nursing op het departement.
Met andere woorden, datgene wat
de staatssecretaris aanbiedt sluit niet
aan op datgene wat in het veld leeft.
Mijn advies is: niet oprichten. Wij
kunnen het geld wel voor nuttiger
zaken gebruiken, zoals de registratie
van verpleegkundige beroepsbeoefe–
naren. De staatssecretaris wil de
opstartfase van de stichting bekos–
tigen. Wie betaalt eigeniijk de
registratie van de artsen?
Ik kom op de verpleegkundige
parameter in de budgetten. Mijn
fractie heeft kennis genomen van het
regeringsstandpunt om deze aanbe–
veling niet over te nemen. Naar
aanleiding van een gesprek met de
commissie-Werner zou ik een nadere
uiteenzetting zeer op prijs stellen,
omdat ik vooralsnog niet overtuigd
ben van dit regeringsstandpunt.
Alhoewel het begrip "parameter"
misverstanden zou kunnen
opwekken, is het de
commissie-Werner te doen geweest,
te bekijken of en hoe in de verschil–
lende sectoren het volume per
verpleegkundige in de budgetten
verdisconteerd kon worden. Het is de
commissie-Werner in het geheel niet
te doen geweest om geoormerkte
budgetten, noch om terug te keren
naar de zogenaamde richtlijnen. Hoe
kan verpleegkundige zorg onderhan–
delbaar gemaakt worden, waarbij de
instellingen de bestedingsvrijheid
wordt gelaten? Misschien zou hier
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nog op. Ik zou het op prijs stellen
indien de regering haar brede
benadering toch nog eens expliciet
uiteenzet.
Voorzitter! Ik moet u zeggen dat ik
zowel in het rapport-Werner als in
het regeringsstandpunt een
beschouwing heb gemist en wel over
de vraag welke voor– en nadelen zijn
of waren verbonden aan het tot vrije
beroepsbeoefenaren verklaren van
verpleegkundigen, zoals wij ook
artsen, notarissen en architecten als
vrije beroepsbeoefenaren kennen.
Zou de regering mij nog eens een
beschouwing over dit punt willen
geven?
Staatssecretaris Simons: Ik begrijp
uw vraag niet. Wat hebben wij
verkeerd gedaan?
Mevrouw Kamp (WD): Ik betreur
het dat de commissie-Werner noch u
de voor– en nadelen heeft
beschreven van het tot vrij beroep
verklaren van verpleegkundige
beroepen.
Waar gekozen wordt voor de
constructie van werknemer zijn
binnen instellingen die een
zorgprodukt aanbieden, waarvan ook
verpieging en verzorging deel
uitmaken, zal er volgens mij altijd
sprake biijven van een zekere
spanning tussen datgene wat je
vanuit de eigen professionele
opvatting meent te moeten doen en
datgene wat de organisatie vraagt.
Communicatie hierover is natuurlijk
essentieel.
Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Ontkent u nu op elk onderdeel het
probleem van de vrije ondernemer,
te weten de arts, bij de kostenbe–
heersing in de gezondheidszorg?
Daar kunt u toch niet omheen. U wilt
nog een enorme beroepsgroep op
dezelfde manier laten functioneren in
de gezondheidszorg en dan denkt u
dat u de premie kunt beheersen.
Mevrouw Kamp (VVD): U weet dat
in een zeer groot aantal instellingen
waar de artsen in dienstverband zijn
zij zelfs gevraagd worden of men
weer naar het vrije beroep zou
kunnen gaan in verband met de
kostenbeheersing.

beeld de commissie-Dekker indertijd.
Die zei: breng in ieder geval de
medisch specialist onder het
management van het ziekenhuis,
want dan heb je tenminste een
instrument. Dan kunt u toch niet
doen alsof dat niet reëel is.
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het patiëntenclassificatiesysteem
een goed middel kunnen zijn.
Ik wijs in dit verband op de opmer–
kingen van Van der Most van de
Ziekenfondsraad en Hamilton van de
VNZ, waarin niet werd uitgesloten
dat verzekeraars in het nieuwe
stelsel apart afspraken gaan maken
met aparte beroepsgroepen over
bepaalde onderdelen van de zorgver–
lening. Ik heb dit uit het Verpleeg–
kundig nieuws van februari 1992.
Een adviesaanvraag aan het COTG
over dit vraagstuk lijkt mijn fractie
zinvol.
Ik krijg graag een reactie van de
regering op het voorstel van drie
ziekenhuizen in Noord-Holland om
een deel van het geld dat zij
ontvangen voor uitbreiding van het
aantal erkende specialistenplaatsen
te besteden voor het aanstellen van
verpleegkundigen. Provinciale staten
zouden hiermee akkoord gaan.
Ik kom op het vraagstuk van de
opleidmgen Het is opvallend dat de
regering weinig zegt over de zevende
aanbeveling. Zij spreekt vertrouwen
uit in de zes regionale experimenten.
Ons bereiken echter zorglijke
berichten. Hoe kan waargemaakt
worden dat de regionale produkten
materiaal opleveren om landelijke
herziening van het bestaande stelsel
te bewerkstelligen? Is versterking
van het projectmanagement in dezen
nodig? Hoe is de betrokkenheid van
het landelijke in-serviceopleidingsin–
stituut bij deze experimenten? Ik
vraag dit ook in verband met de
begeleidingscommissie in-serviceon–
derwijs, die zich buigt over deregule–
ringsvoorstellen, en met de visie die
in de in-serviceinstituten leeft om te
komen tot regionale onderwijscentra
voor de gezondheidszorg.
Dit is weer in tegenstelling met de
visie van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen, die wij delen,
dat niet bedrijfstaksgewijs onderwijs
moet worden opgezet. Wij moeten
via regionale samenvoeging van een
aantal MBO-onderwijsvoorzienlngen
en instellingen voor volwassenen
educatie komen tot regionale oplei–
dingscentra. Het gevaar van een
analogie met de agrarische sector is
aanwezig.
Er moeten landelijke organen voor
het beroepsonderwijs komen, die tot
taak krijgen om één kwalificatie–
stelsel voor de bedrijfstak tot stand
te brengen. Hoe moeten wij de
bestaande zes experimenten zien in

relatie met het voorstel van de
regering om nieuwe experimenten te
starten met het duaal stelsel? De
Nederlandse zorgfederatie stelt zich
zeer kritisch op ten opzichte van het
experiment coöp-HBO-V. Hoe kijkt
de regering hiertegenaan? In het
begin van mijn betoog heb ik al
algemene vragen gesteld over het
opleidingsgebeuren, over de
samenhang en de verschillende
verantwoordelijkheden.
Ik kom op de verplegingsweten–
schappen. Hoewel door de beroeps–
groep, het bestuur en directies van
onderwijsinstellingen de wens wordt
geuit, de opleiding verplegingswe–
tenschappen zelfstandig aan te
bieden in Maastricht, Utrecht en
Groningen, steunen wij de regering
in het niet toewijzen. Naast de
kritische rapportage van de External
review committee, de lopende
discussie over de verhouding HBO
en WO voelt mijn fractie meer voor
de invoering van een eenjarige
tweede-fase-opleiding die aan een
beperkt aantal hogescholen zou
kunnen worden gegeven. Omwille
van de tijd verwijs ik naar de in de
brief van het bestuur van de
HBO-raad verwoorde argumenten.
Als onderdeel van het Centraal
begeleidingsorgaan voor intercolle–
giale toetsing bestaat de Verpleeg–
kundige wetenschappelijke raad voor
het vaststellen van iandelijke richt–
lijnen en/of standaarden voor de
verpleegkundige zorgverlening. Door
wie wordt de VWR betaald en is het
zinvol om met het stimulerend beleid
dat de regering wil voeren hierbij aan
te sluiten? Zal de VWR zich gaan
ontwikkelen zoals bij de huisartsen is
gebeurd? Bij laatstgenoemden is er
waar het gaat om de beroepsontwik–
keling het NHG en waar het gaat om
de arbeidsvoorwaarden de LHV. Een
dergelijke ontwikkeling zou de
oprichting van het vakinstituut door
NU'91 overbodig kunnen maken.
Verder hebben wij kennis
genomen van het voornemen van de
regering om jaarlijks 5 mln. uit te
trekken voor versterking van de
positie van de beroepsgroepen en de
beroepsontwikkeling. Alvorens
hierop ja te zeggen heb ik toch
enkele vragen. Is het bedrag
beschikbaar voor het brede terrein?
Komt het bedrag beschikbaar in de
begroting voor 1993 of is het binnen
de begroting voor 1992 al voorradig?
Wij moesten met mevrouw d'Ancona
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twee keer debatteren over een ton
ten behoeve van ouderenbonden
omdat die niet in de begroting kon
worden gevonden, terwijl nu ineens
5 mln. beschikbaar is. Essentiëler is
de vraag wie de aanvragen selecteert
en bewaakt, opdat niet alles wat zich
aanmeldt voor subsidiëring in
aanmerking komt. Wie zorgt voor de
afstemming van alle initiatieven die
al ondernomen worden door sociale
partners, mstellingen zoals de NZF
en de LVT, onderzoeksinstituten etc.?
Ruud Bos, een verpleegkundige,
schetst in Verpleegkundig Nieuws
van 9 april 1992 dat de verpleging in
de greep dreigt te raken van pseudo–
intellectuelen; zij willen vooruitgang,
zij willen vernieuwen, zij willen
veranderen om het veranderen,
waardoor vele veranderingen zelden
ten gerieve van de patiënten zijn
maar eerder van henzelve.
Voorzitter. Ik hoop van harte dat
hetgeen de heer Ruud Bos schetst,
niet wordt waar gemaakt.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Deze
laatste opmerking van mevrouw
Kamp is natuurlijk niet mis. Begrijp ik
haar goed dat zij vindt dat professio–
nalisering van het beroep verpleeg–
kundige alleen maar gebeurt omdat
de mensen zo egocentrisch zijn dat
zij dat willen, dus zonder het
oogmerk om de verpleging te verbe–
teren?
Mevrouw Kamp (VVD): Men mag
van mij best professionaliseren. Ik
geef alleen maar aan dat, wanneer
de uitkomst is wat de heer Ruud Bos
schetst, met alle uitwassen van dien,
wij ver van huis zijn.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Op
welke uitwassen doelt u dan precies?
Mevrouw Kamp (VVD): Ik raad u
aan het artikeltje van de heer Ruud
Bos te lezen. Het betreft hier een
verpleegkundige vanuit het veld die
aangeeft hoe ingewikkeld de situatie
op de werkvloer is en wordt.

D
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter. Hoewel het enthousiasme
over de taakopvatting van de Eerste
Kamer zelfs bij mijn fractie wel eens
groter is geweest dan dezer dagen dat is ook een kwestie van functiedif–
ferentiatie als het ware - past hier
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ook een compliment. De in de Eerste
Kamer met algemene stemmen
aanvaarde motie van eind 1990
heeft tot de instelling van de
commissie-Werner geleid en
daarmee tot de potentieel nuttige
exercitie van vandaag. Hoewel er op
de keper beschouwd misschien niet
eens zo ontzettend veel heel nieuwe
en onverwachte suggesties in het
rapport van de commissie-Werner en
het daaruit voortvloeiende regerings–
standpunt staan, nieuw is wel het
feit dat daardoor een groot aantal
relevante zaken rond de verplegende
en verzorgende beroepen op een
samenhangende wijze hoog op de
politieke agenda zijn geplaatst. Dat
feit op zichzelf is even verheugend
als noodzakelijk. Noodzakelijk, omdat
er grote kwantitatieve en kwalitatieve
knelpunten in de sector dreigen bij
ongewijzigd beleid, zoals blijkt uit
het voorspelde tekort van 50.000 a
60.000 personen in het jaar 2000.
Verheugend, omdat daarmee
eindelijk recht wordt gedaan aan het
belang dat ook in politieke zin
gehecht wordt aan het dagelijks,
vaak heel zware, niet erg spectacu–
laire, maar onwaarschijnlijk belang–
rijke werk dat zeker 150.000 verple–
genden en verzorgenden dagelijks in
de gezondheidszorg verrichten. Aan
hen, de commissie-Werner en een
beetje aan de Eerste Kamer daarom
dit openingssaluut.
Maar dan het kabinetsstandpunt.
Ik citeer:
"Het kabinet is ervan uitgegaan
dat het vergroten van de aantrekke–
lijkheid van het beroep via de
invalshoek van de primaire arbeids–
voorwaarden, onderdeel is van een
ander beleidstraject. Het vergroten
van de aantrekkelijkheid van het
beroep is benaderd vanuit de
invalshoek van de beroepsinhoud en
de randvoorwaarden die daarop van
invloed zijn, te weten positie oplei–
dingen, de arbeidsmarkt en arbeids–
omstandigheden."
Het geheel buiten de discussie
plaatsen - dat blijkt ook uit de
inbreng van collega's tot nu toe - in
dit verband van de primaire arbeids–
voorwaarden, is wel heel opzichtig
en nauwelijks te verdedigen. Het
klinkt toch vooral als een wat
misplaatste, overigens wel
invoelbare oproep, om vandaag nu
eens niet over geld te zeuren. Ik zal
aan die oproep niet voldoen, maar
het kort houden.

Ik ben de laatste die zal ontkennen
dat in vergelijking tot het beleid in de
jaren tachtig, waarbij de bezuini–
gingen in de sector voor een relevant
deel ten koste zijn gegaan van de
salarissen, door dit kabinet en dus
ook en vooral door deze staatssecre–
taris, is omgebogen in de goede
richting. Ondertussen zal in
redelijkheid niet ontkend kunnen
worden dat er sprake is in termen
van de commissie-Werner van oud
zeer en achterstallig onderhoud. Oud
zeer, omdat de overeengekomen
functiewaarderingssystemen door
gebrek aan budget, in het bijzonder
in het kruiswerk, gezinsverzorging en
bejaardenoorden, niet volledig
toegepast zijn. Kosten circa 200 mln.
Achterstallig onderhoud, omdat die
functiewaarderingssystemen achter–
lopen bij de feitelijke ontwikkelingen
in de beroepsuitoefening van verple–
genden en verzorgenden. Anderen
voor mij hebben er ook over
gesproken. Al eerder heb ik op dit
punt overigens in het kader van de
BIG met de staatssecretaris
gesproken. Als een beroepsgroep
eerst in de praktijk, maar daarna ook
wettelijk gesanctioneerd, opgewaar–
deerd wordt van "verlengde arm"
naar "functioneel zelfstandig", dan
zal dat vroeg of laat ook financieel
vertaald moeten worden. Deze
feiten, gekoppeld aan de voorspelde
vergroting van de spanningen op de
arbeidsmarkt vormen, anders dan
het kabinet zo stelt, natuurlijk wel
degelijk een onderdeel van het ook
vandaag besproken beleidstraject.
Ook de Eerste Kamer heeft dat via
de vierde overweging van de motie
duidelijk gemaakt. Dat het kabinet
ook in de lopende CAO-onderhande–
lingen zegt "werk boven inkomen", is
op zichzelf verdedigbaar, maar het
ontkennen van de gevaren van die
beleidskeuze op langere termijn ten
aanzien van de beroepsinhoud en de
randvoorwaarden die daarop van
invloed zijn, is dat niet of in ieder
geval veel minder. Graag een reactie
van de staatssecretaris.
Voorzitter! Zeer eens is mijn fractie
het met het kabinet en de
commissie-Werner over het feit dat
het ontbreken van een sterke, door
de bestaande beroepsorganisaties
van verplegenden en verzorgenden
gezamenlijk gedragen beroepsver–
eniging, de ontwikkeling van een
heldere identiteit en een verdere
ontwikkeling van de inhoud op bijna

alle relevante punten, zoals kwaliteit,
onderwijs etc. "ernstig belemmert".
Op dit onderdeel past het de
overheid niet, waarschijnlijk in ieder
geval niet, om meer te doen dan
deze stelling te betrekken en te pas,
maar mogelijk ook te onpas uit te
dragen en bovendien wat geld vrij te
maken ten behoeve van het tot stand
komen van zo'n beroepsvereniging.
De eerste reacties van AbvaKabo en
CFO over deze aangelegenheid
waren nogal voorspelbaar en
defensief. Heeft de staatssecretaris
in zijn contacten met deze organi–
saties - ik neem tenminste aan dat
dat het geval is - sindsdien enige
vooruitgang in het standpunt
bespeurd?
Niet goed te begrijpen is waarom
het kabinet niet binnen de eigen
organisatie, concreet het ministerie
van WVC, voor een herkenbare en
aanspreekbare inbedding van
verpleging en verzorging heeft
besloten. Bij het hiervan afgeleide
voorstel tot het eventueel instellen
van een verpleegberaad heeft mijn
fractie op dit ogenblik in ieder geval
nog wel heel grote twijfels. Vragen
hierover zijn gesteld door anderen. Ik
voeg daar alleen een citaat aan toe
van Cees de Ridder, oud-lid van de
commissie-Werner. Hij zegt dat de
gekozen beheersraadstructuur wel
eens het risico in zich zou herbergen,
te ontaarden in wat hij een Babylo–
nische toestand noemt. Graag krijg
ik hierop een reactie.
Met betrekking tot de functiediffe–
rentiatie, voorzitter, is mijn fractie
van oordeel dat de lijnen die hiervoor
uitgezet zijn door de
commissie-Werner, de juiste zijn.
Omdat de commissie "om tijdsre–
denen" - zo wil de commissie ons in
ieder geval doen geloven - het
rapport nogal eenzijdig heeft gericht
op de positie van verpleegkundigen,
doet zich in het bijzonder de vraag
voor of niet alsnog een uitwerking
van functiedifferentiatie in verzor–
gende beroepen gemaakt zou
moeten worden. Graag ontvang ik op
dit punt een reactie van de staatsse–
cretaris.
Grosso modo, voorzitter, onder–
steunt de regering de voorstellen van
de commissie-Werner betreffende
de herziening van het onderwijs–
stelsel. Het kabinet verbindt hier wel
de voorwaarde van dualisering aan.
Ik ben het met mevrouw Netelenbos
eens. Wij hebben hier onlangs nog
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Kohnstamm
over gesproken. Toch wil ik graag
een drietal opmerkingen maken,
omdat het zo expliciet in de voorlig–
gende stukken voorkomt.
Ten eerste deelt mijn fractie de
opvatting van zowel werkveld als
financiers dat landelijke initiatieven
tot dualisering op dit ogenblik niet
verstandig zijn. Dergelijke initiatieven
dwarsbomen vrijwel zeker de
bestaande regionale experimenten
waarin onderzocht wordt hoe onder–
wijsvorm en de aanloop hiertoe het
beste op de regionale situatie
kunnen worden geënt. Een essentieel
element in de taakstelling Is dat de
uitkomsten van dit onderzoek
overdraagbaar moeten zijn naar een
landelijke organisatievorm. Mijn
fractie meent dat deze experimenten
eerst moeten worden uitgekristalli–
seerd en niet direct moeten worden
doorkruist door landelijke experi–
menten met dualisering. Hierbij
teken ik overigens aan dat ons vanuit
het werkveld nogal wat signalen
bereiken dat de coördinatie door het
ministerie van Onderwijs bij deze
zwaar gesubsidieerde regionale
experimenten nog altijd onvoldoende
is. Verbetering hiervan is een
voorwaarde om produkten relevant
te doen zijn voor reorganisatie van
het onderwijs op landelijk niveau.

De heer Kohnstamm (D66): De
benchten die ik uit het veld krijg,
gaan over de coördinatie, die onvol–
doende is van de zijde van 0 en W.
Het tweede punt betreft de finan–
ciële kant. Het aanbrengen binnen de
dagopleidingen HBO-V en MBO-V
van een verschuiving van stageactivi–
teiten naar produktieactiviteiten
betekent een verzwaring van de
financiële lasten van de zorginstel–
lingen.
Een te verwachten effect van
dualisering is ook, dat meer mensen
zullen kiezen voor een dagopleiding
in plaats van voor de huidige
in-serviceopleiding, die nog altijd
verreweg het grootste aantal
verpleegkundigen en verzorgenden
voor de dagelijkse praktijk van zorg
aflevert. Op zichzelf is die te
verwachten substitutie prima, maar
deze zal wel drukken op de begroting
van het ministerie van Onderwijs en

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Herwaar–
dering van de mensen die het echte
werk doen in de zorgsectoren is van
wezenlijk belang, antwoordt de
staatssecretaris op het rapport van
de commissie-Werner. Daar ben ik
het van harte mee eens. Nu de daad
nog bij het woord gevoegd, want
deze herwaardering vereist betrok–
kenheid bij het beleid patiëntenzorg
op alle fronten. Mijn fractie vindt de
gedachte van een stafconvent
verpleging en verzorging in de instel–
lingen een goede gedachte, maar het
garandeert nog geen gelijkwaardige
invloed. De machtsverhoudingen zijn
en blijven voorlopig nog wel ongelijk.
Daarom bijvoorbeeld zou die aanbe–
veling om in de budgetformules een
parameter verpleging en verzorging
op te nemen wel overgenomen
moeten worden. Een goede verdeling
van het budget uit een oogpunt van
patiëntenzorg is dan meer gegaran–

deerd. Ik vraag de staatssecretaris
dat nog eens te bekijken. En daarom
kan het kabinet ook al die opnieuw
aanbevolen maatregelen om
werksfeer en arbeidsomstandig–
heden te verbeteren niet alleen aan
de instellingen en de sociale partners
overlaten, zeker niet, als het de
uitstroom van personeel in de
toekomst wil verminderen en het
beroep aantrekkelijker wil maken.
Goede kinderopvang, ouderschaps–
verlof, extra scholing, preventieve
regelingen voor ouderen horen thuis
in de CAO en de overheid is mede
verantwoordelijk voor die CAO. Wat
mij betreft, veel actiever optreden
dus.
Herwaardering kan niet beperkt
blijven tot de instelling. Het betekent
ook deelnemen van de beroepsgroep
in een Ziekenfondsraad, College van
ziekenhuisvoorzieningen en
Nationale raad voor de volksge–
zondheid. Een krachtige vertegen–
woordiging, zegt de
commissie-Werner. Vooralsnog blijft
het bij twee karige zetels in de
Nationale raad en verder niets. Is
daar nog iets aan te doen? Ik neem
aan, dat de staatssecretaris zelf alert
is, als hij weer eens een commissie
instelt om over een en ander te
adviseren.
Voor mij mag het Verpleegberaad,
maar alleen als het echt een beleids–
voorbereidend orgaan wordt. Erg
enthousiast ben ik vooralsnog niet.
Hoe ziet de staatssecretaris precies
de taak?
Wat ik veel belangrijker vind, is de
chief nursing officer op het depar–
tement. Ik vraag hem daar nog eens
naar te kijken en de bereidheid te
tonen om die in te stellen.
De commissie bepleit ook actieve
betrokkenheid bij de wetenschappe–
lijke ontwikkeling van instrumenten
voor beroepsuitoefening, zoals kwali–
teitssystemen. NU'91, de nieuwe
vakorganisatie van verplegenden en
verzorgenden is bezig met die
bedoeling een vakinstituut op te
richten. Ik neem aan, dat zij daarbij
op ondersteuning, moreel en finan–
cieel, van de staatssecretaris kan
rekenen. Graag een reactie.
Voorzitter. Al die zaken vragen ook
veel van verplegenden en verzor–
genden zelf. De belangenbehartiging
is te verbrokkeld, de inhoudelijke
inbreng te zwak. Men is daar
overigens hard mee bezig. NU'91 is
daarvan het eerste resultaat. De
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Staatssecretans Simons : Krijgt de
heer Kohnstamm uit het veld
berichten dat het ministerie van 0 en
W die projecten zwaar subsidieert?

Wetenschappen. Deze te verwachten
budgettaire verschuivingen waren in
het 100-advies reden negatief te
adviseren over landelijke invoering
van verdergaande dualisering. Is hier
nu iets veranderd?
De derde opmerking betreft een
mogelijk effect op de arbeidsmarkt–
situatie. Nu is het zo dat lang niet
iedereen die een HBO– of
MBO-opleiding volgt, ook daadwer–
kelijk kiest voor het beroep van
verpleegkundige of verzorgende. De
grotere toeloop naar dagopleidingen
ten gevolge van dualisering zal wel
een toename te zien geven van het
aantal mensen dat kiest voor
praktisch werk, maar in vergelijking
met de te verwachten afslanking van
de in-serviceopleiding zal die
toename naar alle waarschijnlijkheid
niet evenredig zijn.
Afgezet tegen een groeiende
behoefte aan geschoolde zorgver–
leners zal wijziging van het onder–
wijssysteem de arbeidsmarkt
mogelijk nog verder verschralen.
Reden te meer omzichtig te werk te
gaan en dat betekent voor onze
fractie voorrang geven aan de
lopende experimenten en de implan–
tatie van de resultaten in nauwe
samenwerking met vak– en beroeps–
organisaties realiseren Graag hoor ik
hierop een reactie van de staatsse–
cretaris.

D
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Beckers-de Bruijn

plannen voor een platform zijn er.
AbvaKabo en CFO lopen niet erg
hard. Terecht dus, dat de staatsse–
cretaris wil stimuleren. Maar, zo
vraag ik voor alle duidelijkheid, dat
betekent toch niet, dat bij elk initi–
atief van een van de grote vakorgani–
saties dat steun verdient, als
voorwaarde wordt gesteld, dat de
andere het ermee eens zijn. Op die
manier bundeling afdwingen lijkt mij
geen goede zaak.
Voorzitter. Waar in de Wet BIG de
zelfstandige beroepsuitoefening van
de verpleegkundigen straks wordt
vastgelegd, zijn ook een duidelijke
afbakening en differentiatie van
taken nodig. Wi! de staatssecretaris
zich expliciet uitspreken over de
status van het beroepsprofiel van de
NRV, onderschreven door de vakor–
ganisaties? Dan kan met des te meer
kracht worden aangedrongen op de
juiste deskundigheid op de juiste
plaats.
De functiewaardering geeft
aanleiding tot grote onrust, al jaren,
tot opstand zelfs. De commissie
beveelt aan, met klem zegt zij, het
oud zeer in kruiswerk, gezins– en
bejaardenzorg snel op te lossen en
de achterlopende functiewaarde–
ringssystemen te actualiseren. Ik
sluit mij aan bij de pleidooien, die
anderen daarvoor hebben geleverd.
De feitelijke beroepsuitoefening is
veranderd. De complexiteit en de
psychische belasting zijn groter
geworden. Men voelt zich onderge–
waardeerd. En het kabinet ontkomt
er niet aan, hoe het ook zijn best
doet in de nota daar toch een beetje
voor weg te lopen: de door haar
bepleite herwaardering moet ook
financieel gestalte krijgen. Waarom
1,7 mld. uitgeven voor 1%
BTW-verlaging, als er in de gezond–
heidszorg en ook in het onderwijs
trouwens zulke achterstanden zijn?
Daar hoor ik de regeringsfracties niet
over. Als die acties jaar na jaar zo
slecht zijn voor het imago van het
beroep, als er rust moet komen op
het loonfront, zeg ik tegen hen:
mevrouw Janmaat, mevrouw
Netelenbos, doe er wat aan en maak
andere keuzen.
Twee korte opmerkingen over de
opleidingen. Er lopen regionale
experimenten, gericht op meer
samenhang, minder grote onderlinge
verschillen. Ik begrijp niet goed,
waarom de regering er nu al weer
doorheen struint met plannen tot
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De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! De behandeling van het
kabinetsstandpunt over het rapport
van de commissie-Werner over de
positiebepaling van de verplegende
en verzorgende beroepen vindt
plaats op een curieus moment. Er is
sprake van grote arbeidsonrust in de
zorgsector, waarbij zowel de
werkgevers– als de werknemersorga–
nisaties zich uitermate kritisch
uitlaten over de inzet van de
overheid in de onderhandelingen
over nieuwe arbeidsvoorwaarden.
Wat dat betreft, staat de inhoud van
onze door de Kamer aanvaarde
motie uit 1989, ingediend ten tijde
van het eerste grote conflict, nog
recht overeind. Ik wil die lijn nu ook
vasthouden: een geleidelijke, maar
wel substantiële en stapsgewijze
inhaal van de gegroeide salarisach–
terstand en een inspanningsver–
plichting van alle partijen om de
werkdruk te verminderen (meer
handen aan het bed, functiedifferen–
tiatie, deskundigheidsbevordering,
enzovoorts).
De regering stelt terecht dat de
beroepsgroepen van verplegenden
en verzorgenden de ruggegraat
vormen van het proces van
verpleging en verzorging. Wij weten
allemaal dat je zorgvuldig moet
omgaan met je rug. Dit betekent wat
ons betreft, enige prioriteit, ook
budgettair.
In verband met het dreigende
personeelstekort in de zorgsector
wordt zowel in het rapport als in het
kabmetsstandpunt weinig nieuws
toegevoegd aan hetgeen is
afgesproken in het Beleidskader
arbeidsmarkt zorgsector. Wanneer is
evaluatie van deze afspraken te
verwachten en acht de regering het
wenselijk dat hierop een vervolg tot
stand komt of wordt dat in het licht
van veranderingen in het stelsel niet

nodig gevonden? Er is immers
samenhang. Collega's hebben
daarnaar geïnformeerd. Ik sluit mij
feitelijk bij die vragen aan.
In het kabinetsstandpunt wordt
duidelijk gemaakt dat de
commissie-Werner zich omwille van
de tijd heeft moeten beperken tot
verplegende en ziekenverzorgende
beroepen. Daardoor is de aandacht
voor bejaarden–, thuis–, kraam– en
gehandicaptenzorg onderbelicht
gebleven. Dat is jammer. Het kabinet
hecht terecht aan de breedte van de
beroepsgroepen in de zorgsector. Ik
heb mij afgevraagd of, gezien de
diversiteit in beroepen, de voorge–
stelde algemene maatregelen in alle
gevallen wel het beoogde effect
hebben. Het kan toch niet de
bedoeling zijn dat verplegenden en
verzorgenden onderling in grote
mate uitwisselbaar worden? Ik vraag
mij dus af of een meer gedifferenti–
eerde benadering meer effect
sorteert. Dit heeft eigenlijk
betrekking op de verfijning. Graag
verneem ik hierop een reactie.
De regering ziet veel in het
instellen van een verpleegberaad als
vorm van gestructureerd overleg met
het totale veld van verpleging en
verzorging. De naam suggereert dat
dit beraad geen betrekking heeft op
de verzorging. De taak en de functie
van dit beraad zijn mij nog niet in
alle opzichten helder. Hoe verhoudt
zich dit beraad tot de nieuw beoogde
adviesstructuur in de gezond–
heidszorg? Ik moet eerlijk zeggen,
dat ik geen enkele behoefte heb aan
weer een nieuw praatcircuit. Bijlage
D van het kabinetsstandpunt is in dit
verband illustratief. Ik zie niet in
waarom overleg over de inhoudelijke
kanten van het beroep en de
beroepsuitoefening niet mogelijk is
met de vertegenwoordiging van de
betrokken beroepsorganisaties. Die
hebben zich dan natuurlijk in te
spannen, in dit versnipperde veld tot
enige stroomlijning te komen. Dat is
een praktische noodzaak. Wat dat
betreft is voor de overheid geen
directe taak weggelegd. Die
uitdaging is er voor het veld. Daar
wordt hier en daar op gereageerd,
maar nog niet in de volle breedte.
Dat is wel hard nodig.
Even kritisch moet ik zijn over de
instelling van een stafconvent
verpleging en verzorging. Ook hierbij
vraag ik mij af of de daadwerkelijke
zorgverlening baat zal hebben bij
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dualisering, met nieuwe adviezen.
Wij zien daar de zin niet van in. Het
maakt een beetje de indruk van een
zootje te worden op deze manier.
Lijnrecht tegen de bedoeling van
herwaardering en professionalisering
zou het zijn om naast de universitaire
opleiding verpleegwetenschappen in
Maastricht de deelopleiding in
Utrecht en/of Groningen nu weer te
schrappen. Niet doorzetten dus, dat
voornemen.

D
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Van der Vlies
weer een convent. Laat er geen
misverstand over bestaan, dat ik het
wel van belang acht dat verple–
genden en verzorgenden op
bepaalde niveaus in een instelling
vertegenwoordigd zijn. Maar volgens
mijn fractie is dat primair een aange–
legenheid van het management en
de beroepsgroepen in een instelling.
Een optimale samenhang tussen
opleidingsaanbod en opleidingspro–
gramma's enerzijds en de vraag op
de arbeidsmarkt anderzijds is
uiteraard cruciaal. Er moet een
goede aansluiting zijn tussen
opleiding en beroepspraktijk. Daar
schort helaas een en ander aan. Wat
dat betreft, vraag ik mij toch af of wij
met de voorgestelde dualisering in
het MBO nü op het goede spoor
zitten. Ik denk aan de mterruptie in
de richting van mevrouw Netelenbos.
Hoe is dit voornemen namelijk
afgestemd op de lopende, regionaie
experimenten? Kan dat uitgelegd
worden? Immers, dat lijkt inhoudelijk
en organisatorisch nodig. Ik neem
aan dat de staatssecretaris daarbij
de vraag betrekt hoe hij op het
ogenblik tegen dè regionale experi–
menten aankijkt. De signalen zijn wat
divergerend.
Voor de financiering van de oplei–
dingen is de overheid primair verant–
woordelijk. Deze kan dus niet
worden afgeschoven op de sector
zelf. De gezondheidszorg is tenslotte
niet een willekeurige bedrijfstak. Ik
let ook even op het heroverwegings–
rapport van Financiën; 75 mln. nu,
het kan wel minder, 35 mln.
schrappen. Ik heb daar zo mijn
vragen over. Er moet toch een
onderbouwing komen.
Over de verantwoordelijkheid voor
de opleidingen wordt nog een advies
mgewacht. Is het niet denkbaar dat
een analogie wordt getrokken met de
medische opleiding, 0 en W verant–
woordelijk voor de basisopleiding en
de beroepsgroep en WVC voor de
gespecialiseerde vervolgopleiding?
De regermg heeft gesteld dat
beroepsverenigingen zullen worden
betrokken bij de bespreking van
vraagstukken van ethische en inhou–
delijke aard. Dat is uiteraard een
goede zaak. Eén ding moet helder
zijn: de overheid behoort de normen
in dit opzicht aan te geven. En een
tweede ding: werkers in de gezond–
heidszorg moeten nooit verplicht
kunnen zijn tot het verrichten van
handelingen die zij in strijd achten

met hun geweten. Ik neem aan dat
de staatssecretaris het met deze
benadering volledig eens is en er ook
voor zal ijveren dat deze aspecten in
de opleidingskwalificaties zijn
opgenomen.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijnheer de voorzitter. Aan de
oppervlakte is er het al te lang
lopende CAO-conflict in de gezond–
heidszorg, onder de oppervlakte de
structureel achterblijvende positie
van de verplegende en verzorgende
beroepen. Vandaag praten wij hier
over het laatste.
De commissie-Werner heeft ons
met een inzicht gevend rapport
gediend. De problemen zijn helder
geanalyseerd en de oplossings–
richting is goed gekozen. Echter, het
meest fundamentele knelpunt is zeer
moeilijk in de vingers te krijgen,
namelijk het creëren van een
draagvlak met een daarbij behorende
organisatiegraad, die van het voorge–
nomen beleid een succes kan maken.
Het moet allereerst van de mensen
zelf komen.
De zeer grote groep van verple–
genden en verzorgenden moet zowel
naar de andere beroepsgroepen in
de sector als ook naar de overheid
een duidelijker gezicht krijgen. Met
het oog daarop is de door het
kabinet positief bejegende gedachte
van het opstellen van een
zogenaamd verpleegberaad
opgenomen. Die gedachte is een
sympathieke, maar - en ik heb geen
ambitie meer om hier originele
vragen te formuleren - de staatsse–
cretaris moet toch eens uiteenzetten
welke vorm deze constructie zal
krijgen. Hoe verhoudt het zich
bijvoorbeeld tot het vakbondswerk in
dezelfde sector? En hoe voorkom je
dat daarmee spanningen ontstaan?
De staatssecretaris kan de duide–
lijkheid ook bevorderen door aan te
geven hoe dit verpleegberaad een
positie zal krijgen tegenover het
departement. En als er een gestruc–
tureerd overleg kan komen tussen
het departement en het verpleeg–
beraad is vervolgens de vraag
waarover men mag meespreken. Wil
de staatssecretaris ook daarover iets
zeggen?
Belangnjker nog dan deze zaken is
dat in de dagelijkse praktijk zelf de
verplegenden en verzorgenden een

duidelijker gezicht krijgen met daarin
een mond om mee te praten.
Algemeen is de klacht dat er onder
deze beroepsgroepen talent genoeg
is, ook voor het managementniveau,
maar dat het weinig kans krijgt zich
te ontplooien. Wat dat betreft is het
jammer dat zowel in het rapport van
de commissie als ook in het
regeringsstandpunt vrij weinig wordt
gezegd over belangrijke zaken als
loopbaanbegeleiding en carriére–
planning, kortom, de noodzaak van
het kweken van het kwaliteitskader in
de organisaties zelf. Wil men de
kwaliteit van de beroepsgroepen
verhogen, de uitstroom van getalen–
teerde verpleegkundigen en verzor–
genden bestrijden, dan zal men
binnen de instellingen ruimte en
financiële middelen moeten
vrijmaken voor bijvoorbeeld gericht
bijscholingen. Alleen dan kan worden
voorkomen dat nog meer verple–
genden en verzorgenden uit de
organisatielaag van beleid en beheer
zullen verdwijnen. De
commissie-Werner constateert dat in
nog maarweinig instellingen of
organisaties een stafconvent
verpleging bestaat. Ligt het in het
voornemen van de staatssecretaris te
stimuleren, zoals de notitie doet
vermoeden, dat op dit niveau de
verplegenden en verzorgenden weer
meer een eigen gezicht krijgen
binnen de organisaties? En zo ja, hoe
wil hij dat dan doen?
Over de opleidingen valt veel te
zeggen. Ik volsta met een enkele
opmerking. Wij kennen in ons land
sinds jaar en dag de in-serviceoplei–
dingen en de dagopleidingen.
Vernieuwingen moeten zich mijns
inziens aansluiten bij dit gegroeide
patroon. Men kan veel energie
verspillen door het ene opleidings–
traject te willen bevoordelen boven
het andere, maar daar kun je beter
niet aan beginnen. Wat ik niet
begrijp - en het is vanmiddag al vele
malen gevraagd - is waarom naast
de regionale experimenten, waarvan
blijkbaar veel wordt verwacht, weer
nieuw plannen worden ontwikkeld,
namelijk de zogenaamde dualise–
ringsprojecten. Als laatste spreker
mag ik constateren dat er op dit
gebied een behoorlijke consensus bij
de commissie is als het gaat om het
stellen van kritische vragen over die
dualiseringsprojecten.
Aandacht zou ik nog willen vragen
voor de kwaliteit van de verpleeg–
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kunde en de kwaliteit van de
verpleegkundedocenten. Daar wordt
weinig over gezegd. Op de oplei–
dingen voor verplegenden en verzor–
genden, waar het vak verpleegkunde
centraal staat, is de afstemming op
de andere beroepsondersteunende
vakken, die vaak door academici
gegeven worden, lang niet altijd
adequaat geregeld. Dat wordt mij
vanuit het veld zelf verteld. Het vak
verpleegkunde vervult daarom ten
opzichte van die vakken niet die
dominerende rol die het toekomt. In
het verlengde daarvan merk ik op,
dat er spoedig een beslissing moet
worden genomen over de volledige
erkenning van op z'n minst een
tweede wetenschappelijke opleiding
voor verpleegkundigen. Wanneer
mogen wij daarover uitsluitsel
verwachten?
Op blz. 15 van de nota wordt
gezegd dat taakafsplitsing en
functiedifferentiatie zouden kunnen
leiden tot een efficiënte benutting
van het arbeidspotentieel. Dat
begrijp ik. Daarna wordt opgemerkt
dat zodoende geleidelijk middelen
vrijvallen om salarisachterstanden
hier en daar weg te werken. Wat
wordt daar precies mee bedoeld?
Functiewaardering is een goed
middel tot verbetering en verduide–
lijking van de beroepspositie van de
verplegenden en verzorgenden. Maar
juist hier liggen ook veel frustraties.
De commissie-Werner heeft die
gesignaleerd. Verdient het geen
aanbeveling om een gekwantificeerd
onderzoek te laten verrichten naar de
financiële effecten van functiediffe–
rentiatie? Dan wordt zichtbaar in
hoeverre oude en nieuwe claims een
objectieve basis hebben.
Ten slotte. Het advies van de
commissie-Werner om in de budget–
formules een functie– en verrichtin–
genparameter "verpleging en
verzorging" op te nemen is naar mijn
mening door de staatssecretaris te
snel aan de kant geschoven. Het
gaat de commissie niet om het
oormerken van een deel van het
budget, maar om het onderhan–
delbaar maken van de verpleeg–
kundige verrichtingen tegenover
bijvoorbeeld verzekeraars, evenals
dat het geval is met specialisten, bij
open-hartoperaties, enz. Er moeten
produktieafspraken kunnen worden
gemaakt, ook voor de verpleeg–
kundige verrichtingen. Dan worden
deze verrichtingen geen sluitpost,

Staatssecretaris Simons: Mijnheer
de voorzitter! Mag ik, met de heer
Kohnstamm, mijn reactie in dit debat
beginnen met het uitspreken van
mijn erkentelijkheid voor de
stimulans die vanuit de Eerste Kamer
is gekomen teneinde deze proble–
matiek op een behoorlijk niveau aan
te pakken. Ik geef verder geen
bespiegeling over de rol van de
Eerste Kamer maar dit is in ieder
geval een heel positief punt geweest.
Uit de commentaren in de Kamer
merk ik ook hoe lastig het is om
middenin de moeilijke situatie van
onderhandelingen over CAO's werkgevers, werknemers en de
overheid die op de achtergrond een
rol daarin speelt - je feitelijk te
concentreren op de belangrijke
inhoudelijke punten van het beroep
terwijl over het punt van de primaire
arbeidsvoorwaarden sinds enkele
weken een behoorlijk emotioneel
debat gaande is. Ik ben de
commissie erkentelijk dat zij
bescheiden is geweest in haar
opmerkingen over het CAO-conflict
zodat wij ons kunnen concentreren
op de inhoud van de zaak maar ik
zou toch een enkele kanttekening
over dat conflict willen maken omdat
sommigen van u het kabinet hebben
opgeroepen om in de komende
dagen alles in het werk te stellen,
alle mogelijkheden te benutten en de
openingen te zoeken om werkgevers
en werknemers in staat te stellen,
een volwaardige CAO af te sluiten. Ik
verzeker u dat het kabinet daar zeer
gemotiveerd mee doende is.
Niemand zal willen pleiten voor het
kiezen van de gemakkelijkste
oplossing. Er is enig en hier en daar
zelfs fel verzet tegen het onder–
zoeken van de mogelijkheden om
vanuit het pensioenfonds de arbeids–
voorwaarden te financieren. Het zou
een veel te gemakkelijke benadering
zijn om dat nu maar op te geven en
te kiezen voor een premieverhoging.
Wij hebben indertijd bewust gezegd,
dat serieus bezien moet worden of er
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maar kunnen ze eventueel tot substi–
tutie leiden. Daarom hoop ik dat de
staatssecretaris alsnog bereid is, aan
het COTG te vragen, aan dit voorstel
vorm te geven.
De vergadering wordt van 18.45 uur
tot 20.15 uur geschorst.

D

bij het pensioenfonds reële mogelijk–
heden zijn. De inzet van de
afgelopen dagen van mijn collega's
en van mijzelf in het kabinet was, dat
wij er veel voor over hebben om de
zaak niet verder te laten escaleren
maar om openingen te zoeken en
contacten te onderhouden met de
hoofdrolspelers om na te gaan waar
nieuwe mogelijkheden en kansen
liggen. Ik zou het al een groot
winstpunt vinden wanneer in de
komende dagen een meer zakelijk
gesprek mogelijk wordt over de
maatvoering van de benutting van
het vermogen van het PGGM op een
zodanlge wijze dat bij al degenen die
betrokken zijn bij CAO-onderhande–
lingen niet het minste gevoel kan
ontstaan dat het ons begonnen is om
enig risico in de pensioenvoorziening
te lopen. Ik zie voor zo'n gesprek
goede mogelijkheden, ook gegeven
de contacten die wij de afgelopen
dagen hebben gehad. Als dat
zakelijke debat tot zakelijke
conclusies leidt, dan sluit ik niet uit
dat een oplossing sneller binnen
handbereik zou kunnen zijn dan het
nu lijkt te zijn. In ieder geval zeg ik
toe, dat ik in de komende dagen zeer
gemotiveerd namens het kabinet met
enkele collega's die er nauw bij
betrokken zijn, daarmee doende ben.
Daarbij zou ik het willen laten.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat gaat dus in de
komende week gebeuren? Voor mij
is dat een belangrijke mededeling
omdat wij een debat hebben aange–
kondigd.
Staatssecretaris Simons: Ik kan
mevrouw Beckers en de andere
leden van de commissie nu natuurlijk
geen garantie geven. Ik zeg slechts
dat het kabinet zeer gemotiveerd is
en dat het veel mogelijkheden benut
om te zien waar de nieuwe kansen
en mogelijkheden liggen voor een
overeenstemming, zonder dat ik een
verdere aanduiding zou willen geven
want dat lijkt mij onverstandig en
niet verantwoord in deze fase.
De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Dit is natuurlijk een
onderwerp dat ons allen bovenmatig
interesseert. Het is ook begrijpelijk
dat de staatssecretaris zijn woorden
zeer zorgvuldig kiest. Toch wil ik hem
het volgende vragen. Als ik de
woorden van de staatssecretaris
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goed tot mij door laat dringen, dan
gaat het om de maatvoering van de
benutting van het vermogen van de
PGGM en om de overtuigingskracht
tegenover de partijen dat het niet
gaat om het afbreken van pensioen–
voorzieningen in de verre toekomst.
Is het dan raar als ik denk, dat er
tussen datgene wat de staatssecre–
taris nu zegt en wat hij de vorige
week in reactie op de mondelmge
vragen van Paul Rosenmöller heeft
gezegd eigenlijk niet zo gek veel
verschil zit? Dat doet mij dan
vermoeden, dat op zichzelf verder
niet zo veel vorderingen zijn
gemaakt.
Staatssecretaris Simons: Ik denk
dat het niet verstandig is om
daarover nu mededelingen te doen.
Dan komen wij namelijk weer in een
publiek onderhandelingsproces
terecht. Het enige wat ik zeg, is dat
wij in de afgelopen dagen ook via
intensief beraad in kabinetskring
weer nieuwe kansen en mogelijk–
heden zien om te trachten de
communicatie te herstellen. Ik acht
dat van het grootste belang voor de
korte termijn. Als die communicatie
ook weer reeel hersteld is, kunnen
wij ook op een nuchtere manier zien
waar binnen de mogelijkheden die
de pensioenfondsen zelf zien, ruimte
te benutten is. Als dat zakelijke
contact hersteld is - daartoe worden
indringende pogingen in het werk
gesteld - acht ik het goed denkbaar
dat ook heel snel partijen weer rond
de tafel kunnen zitten als de princi–
piele weerstand genomen is en elke
zorg weg is, dat het het kabinet om
geheel andere doeleinden zou zijn
begonnen dan om reële financiering
van arbeidsvoorwaarden. Ik kan niet
voorspellen of dat binnen enkele
dagen gebeurt of binnen een week.
Ik zou dat ook onverstandig vinden
en een verkeerde druk op de
contacten die wij momenteel onder–
houden. Ik ben daar echter zeker
optimistischer over dan een enkele
dag terug. Ik begrijp, dat de nieuws–
gierigheid nu groter wordt, maar ik
laat het hier nu zekerheidshalve bij.

maatvoering en benutting van
vermogen van het PGGM. Naarmate
die maatvoering meer in discussie is,
is er dus ook meer in discussie ten
aanzien van het bod van het kabinet
zelve. Dat is toch de pendant
daarvan. Daar zwijgt de staatssecre–
taris - waarschijnlijk wijselijk - over,
maar het maakt ons wel heel nieuws–
gierig naar wat het zou kunnen zijn.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Bij de mondelinge
vragen is al aan de orde geweest,
dat in het AbvaKabo-voorstel toch
ook iets met die pensioenpremie zou
kunnen gebeuren. Daar lag dus een
mogelijke brug. Moet ik echter uit de
woorden van de staatssecretaris over
intensief beraad in het kabinet en
nieuwe mogelijkheden om de
communicatie te herstellen,
opmaken dat het kabinet ook het
initiatief daartoe neemt?
Staatssecretaris Simons: In ieder
geval blijft het kabinet in het leggen
van contacten niet passief. Wij
worden terecht ook aangesproken op
de arbeidsonrust. Daarbij gaat het
helemaal niet om de schuldvraag.
Wij hebben te maken met wat
merkwaardige arbeidsverhoudingen.
Het kabinet is met elan bezig om te
zien waar nieuwe kansen en
mogelijkheden liggen.
In antwoord op de vraag van de
heer Kohnstamm merk ik op, dat het
altijd onze inzet is geweest om op
een zakelijke wijze in gesprek te
komen over de mogelijkheden van
het fonds. Door het kabinet is
natuurlijk mdertijd een prik gemaakt
en een wijze van financiermg voorge–
steld. Ik heb al eerder in de Kamer
gezegd, dat dit niet principieel was.
Als zich andere varianten laten
denken, die bijvoorbeeld naar het
oordeel van de bestuurders van het
PGGM adequater zijn, is dat wat ons
betreft zeer bespreekbaar.
Momenteel wordt dan ook gekeken
naar die andere varianten dan de
rentedaling en de consequenties
daarvan. Over dergelijke mogelijk–
heden worden momenteel goede
contacten onderhouden.

het eigen standpunt enige souplesse
zou moeten worden ingebracht?
Staatssecretaris Simons: Neen. Ik
heb de opmerking gemaakt, omdat
de Kamer - zij het bescheiden - toch
een beroep via mij op het kabinet
heeft gedaan om te trachten alles te
doen wat in ons vermogen ligt en
financieel verantwoord is om tot een
oplossing te komen, althans om
werkgevers en werknemers in staat
te stellen een oplossing te vinden
voor deze CAO-perikelen. Ik meende
er goed aan te doen om de Kamer bij
deze gelegenheid ervan op de
hoogte te brengen, dat het kabinet
actieve pogingen onderneemt om de
communicatie en het vertrouwen te
herstellen. Dat vertrouwen is bij
sommigen misschien een slag
beschadigd omdat het vermoeden
ontstond dat wij iets op het oog
hadden met pensioenen terwijl dat
niet het geval was en niet het geval
zal zijn. Ik hoop dat wij daarover de
komende dagen nuchtere en
zakelijke gesprekken kunnen hebben.
De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik respecteer volstrekt dat
de staatssecretaris geen inhoudelijke
indicaties afgeeft. Hij onderhandelt.
Daarvoor heb ik alle begrlp.
Na alles wat ik gehoord heb, zou ik
de staatssecretaris echter wel willen
vragen hoeveel tijd hij zichzelf,
vanuit zijn belang, nog gunt voor dit
hele proces. Liever vanavond dan
morgenochtend vroeg, dat begrijp ik.
Je hoort echter ook rondzingen dat
eventueel andere instrumenten van
zolder gehaald worden. Kan de
staatssecretaris daarover iets
zeggen?
De voorzitter: Eén tuba is genoeg.

De heer Kohnstamm (D66): Het is
nogal cryptisch wat u zegt. Het is op
zichzelf begnjpelijk, maar het maakt
de nieuwsgierigheid inderdaad des
te groter niet in de laatste plaats,
omdat de staatssecretaris nu heel
erg wijst in de richting van

De heer Van Middelkoop (GPV):
Begnjp ik dan goed, dat de staatsse–
cretaris deze opmerkingen hier en nu
niet zou hebben gemaakt als het
kabinet de afgelopen dagen niet tot
de overtuiging was gekomen, dat in

Staatssecretaris Simons: Liever
vandaag dan morgen, niet omdat je
zenuwachtig moet worden wanneer
er een keer een stevige confrontatie
tussen werkgevers en werknemers
plaatsvindt. Omdat er echter in dit
CAO-conflict sprake is van een
aparte dimensie vanwege de
discussie rondom het PGGM, ligt er
natuurlijk bij ons een verantwoorde–
lijkheid, een en ander tot wat
zakelijker proporties terug te
brengen. Ik ben derhalve heel
gemotiveerd om, indien mogelijk op
de meest korte termijn, werkgevers
en werknemers in staat te stellen, te
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komen tot een reguliere afhandeling
van hun CAO-besprekingen zodat wij
ons kunnen concentreren op de
zaken die er echt om gaan.
Voorzitter! De opmerking van
mevrouw Beckers over de 1,7 mld.
en de BTW, waarmee, zo stelt zij,
veel problemen zouden kunnen
worden opgelost, lijkt mij nu typisch
iets voor de algemene en financiële
beschouwingen als het kabinet de
begroting voor 1993 heeft gepresen–
teerd. Laat mij daarover nu geen
eigen afwegingen laten zien.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat had ik ook niet
verwacht hoor. Het was maar een
voorbeeld.
Staatssecretaris Simons: Dat
begreep ik wel. Het zal komende
maand zeker onderwerp uitmaken
van kabinetsberaad.
Voorzitter! De heer Van
Middelkoop sprak zijn dank uit voor
het rapport van de
commissie-Werner en de desbetref–
fende kabinetsreactie. Ik geloof dat
de heer Van Middelkoop een belang–
rijke opmerking maakte toen hij zei,
dat het essentieel is dat er ook
binnen de betrokken beroepsgroepen
zèlf een soort draagvlak ontstaat om
als het ware met meer ambitie vorm
te geven aan verbeterde professiona–
lisering, nieuwe opleidingsmogelijk–
heden, grotere betrokkenheid van de
verpleegkundigen binnen de organi–
saties, enzovoorts. Ik ben het ook
zeer eens met de woorden van de
heer Van Middelkoop dat je als
overheid natuurlijk een prachtige
nota kunt laten maken en een
aardige kabinetsreactie kunt voorbe–
reiden, doch als de dynamiek
daarvan niet in de samenleving zelf
opgepakt wordt, blijven het tamelijk
loze opmerkingen. Het is dan een
ietwat machteloze overheid die dat
zegt.
In dat verband heb ik ook bij de
presentatie van de rapport van de
commissie-Werner naar voren
gebracht dat naar mijn oordeel sommigen hebben mij daarop gekri–
tiseerd en toch handhaaf ik die
stelling - het opdracht geven tot het
maken van het rapport en het
verschijnen van het rapport op
zichzelf al een betekenisvolle
werking hebben gehad. Ik heb de
afgelopen maanden een aantal
malen een ziekenhuis bezocht. Ik heb
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toen gemerkt hoe bijvoorbeeld een
stafconvent of andere initiatieven
van verpleegkundigen tot stand zijn
gekomen, mede door een impuls van
de maatschappelijke discussie. Het is
prima - dat hoort ook zo - dat
hierover tussen kabinet en Kamer
een intensieve gedachtenwisseling
plaatsvindt, een belangrijk deel van
het effect van het rapport is echter
reeds in de totstandkoming van het
rapport gerealiseerd. Dit is ook
gebeurd - ik heb de
commissie-Werner daarmee ook
gecomplimenteerd - omdat het
rapport niet achter een bureau is
opgesteld maar in directe dialoog
met tal van betrokkenen. De
expertise van het veld heeft de
commissie ook benut bij het
schrijven van de aanbevelingen.
Mevrouw IMetelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik las in Verpleegkunde
Nieuws dat in het ziekenhuis van de
heer Werner de stelling was
betrokken, dat de tijd nog niet rijp
was voor de invoering van een
stafconvent. Toen ik dat las, dacht ik:
de werkelijkheid is soms wat taaier
dan de leer en dat deed mij toch
enigszins schrikken. Naar mijn
mening ligt het allemaal tamelijk
gedifferentieerd als het gaat om de
implementatie van de nota door het
beroepenveld zelf.

taris zich met het besturen van het
AMC bemoeit.
Mevrouw Netelenbos (PvdA) Het
was het nieuwe ziekenhuis van de
heer Werner!
Staatssecretaris Simons: Dat was
nog even twijfelachtig. Maar
inderdaad, het gaat om het nieuwe
ziekenhuis. Maar men weet dat het
buiten de Randstad altijd wat langer
duurt!
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
doe niets af aan de woorden van de
staatssecretaris dat de opdracht en
de verschijning van het rapport op
zichzelf al een positieve werking
hebben gehad. Ik wil hem wel erop
wijzen dat ik zorgen had over de
weinige reacties die de commissie
heeft gekregen op het rapport en op
het regeringsstandpunt. In sommige
commissies kan nog geen komma in
een tekst worden verschoven of heel
georganiseerd Nederland bestookt
die commissie met brieven. Er zijn
op het onderhavige gebied heel veel
organisaties. Het is dan echt veron–
trustend dat er zo weinig is gerea–
geerd, terwijl het een zeer inzicht–
gevend en makkelijk leesbaar rapport
is. Let wel, dit is geen kritiek.

Staatssecretarls Simons: Ik geloof
dat de heer Werner als eerste heeft
begrepen - dat is maar goed ook als
voorzitter van de commissie - dat er
voor de versteviging van de positie
van de verpleegkundigen nog zeer
veel zendingswerk te verrichten is.
Waarom zijn instituut daarop een
uitzondering zou zijn, ontgaat mij.
Als hij heeft vastgesteld dat daarvoor
nog te weinig draagvlak aanwezig is,
is voor hem in zijn instituut nog een
mooie en schone taak weggelegd. Zo
ligt het ongeveer. Ik denk dat het
niet verstandig is dat de staatssecre–

Staatssecretaris Simons: Het is
goed dat de heer Van Middelkoop
dat signaleert. Ik heb van mijn
medewerkers een overzicht gekregen
van het aantal reacties dat is binnen–
gekomen Het totaal aan reacties op
dit rapport bedraagt een kleine tien.
Dan zijn er nog de reacties van onze
vaste brievenschrijvers. De kopieer–
machine doet altijd goed werk! Toch
beoordeel ik dit een slag anders dan
de heer Van Middelkoop doet. Door
de werkwijze van de commissie
waren de conclusies zo vanzelf–
sprekend, dat zij een bewijs vormden
voor de noodzaak van dit soort
ontwikkelingen. Daarom waren er
maar weinigen die hierover felle
bedenkingen hadden of die volstrekt
niets in een verpleegkundig beraad
of iets dergelijks zagen.
Dat is één kant van de medaille.
Oe andere kant - en in die zin sta ik
wat dichter bij de heer Van
Middelkoop - is dat het ook een
signaal is dat er nog ongelooflijk veel
gedaan moet worden om de ambitie
van de verschillende beroepsgroepen
op het terrein van verpleging en
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Staatssecretaris Simons: Ik ben blij
dat de heer Werner net binnenkomt,
dan...
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): In
het oude of in het nieuwe ziekenhuis
van de heer Werner?
Mevrouw Netelenbos (PvdA) In het
nieuwe ziekenhuis van de heer
Werner.
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verzorging op te krikken, opdat zij
zichzelf meer manifesteren. Ook het
feit dat wij weinig reacties krijgen,
wijst daarop. Ik vind het een
verdienste van het rapport dat het
juist niet een revolutionaire
suggestie doet die ver afstaat van de
praktijk, maar dat het echt heeft
ingespeeld op de directe vragen die
er waren. Met deze werkwijze is de
commissie erin geslaagd om met
voorstellen te komen die blijkbaar
grote steun krijgen. Dat kan ook de
interpretatie zijn.
Ik kom natuurlijk nog terug op de
meer specifieke vragen, maar ik zie
de volgende hoofdpunten in zowel
het rapport-Werner als de kabinets–
reactie, die op hoofdzaken eigenlijk
de Werner-analyse en –aanpak
ondersteunt. Het zou mij moeite
kosten om aan de hand van twee
tekeningetjes met vijf verschillen aan
te geven waar die verschillen zitten.
Ik heb al eerder gezegd dat wij in
grote lijnen de analyse en de aanpak
van de commissie-Werner steunen.
Een belangrijk en wezenlijk
hoofdpunt is de kwestie van de
samenwerking en het bevorderen
daarvan tussen al die verschillende
en uiteenlopende beroepsgroepen.
Aan de hand van opmerkingen van
enkele kamerleden kom ik daar
straks op terug.
Een tweede hoofdpunt is de
versterking van de communicatie
over relevante beleidsontwikkelingen
tussen overheid en beroeps– en
vakorganisaties. In dat verband ben
ik het eens met mevrouw Beckers
dat in de departementale organisatie
een goed profiel moet worden
gegeven aan die pendant van de
verpleegkundige zorg en ziekenver–
zorging. De "Chief Nursing Officer"
is een van de mogelijke varianten. Ik
ben zeer gemotiveerd om met mijn
directeur-generaal nog eens te
overleg te voeren over de rnogelijk–
heden die hij ziet in de lopende
reorganisatie van het departement
om daarop aansluiting te kunnen
vinden. Ik vind dat van belang.

ondersteund door de Kamer, vind ik
het een primaire verantwoorde–
lijkheid van het ambtelijk
management om daar voorzieningen
voor te treffen. Ik wil dat niet zo
geweldig politiseren. Als wij dat hier
gezamenlijk van belang vinden, meld
ik ook namens de Kamer dat wij
daaraan in de komende jaren op het
departement ook invulling willen
geven. Is dat niet een veel betere
formule? Wij praten immers over de
personeelsformatie en de keuzen
daarbij voor de departementen.
Mevrouw IMetelenbos (PvdA): Als
wij maar goed op de hoogte worden
gehouden, want dit wordt als iets
zeer belangrijks gezien.

mijn vele werkbezoeken, maar ook in
de contacten met verpleegkundigen,
heb ik wel horen zeggen dat als het
management bij het nemen van
beslissingen meer rekening had
gehouden met de verpleegkundigen
en meer had gelet op hun inzichten,
ervaringen en deskundigheid, de
accenten anders zouden zijn gelegd.
Een dergelijk overleg kun je niet van
vandaag op morgen afdwingen. Het
proces dat daartoe moet leiden is
met het rapport van de
commissie-Werner en dat soort
analyses wel in gang gezet. Dit is
een belangrijk hoofdpunt.
De heer Van Middelkoop (GPV): Ik
ben het met deze analyse eens, maar
wat bedoelt u met de opmerking dat
het kabinet in voorwaardenschep–
pende zin ondersteuning zal bieden
bij dit soort processen? Dat staat in
de nota.

Staatssecretans Simons: Ik wil mij
er niet achter verschuilen, maar als
die bestuurlijke wens er is en wordt

Staatssecretaris Simons: Nu is bij
de inspectie een aandachtsfunctio–
naris aangesteld. Dat betekent niet,
dat wij op het departement aan dit
punt niet meer flink aandacht
moeten schenken. Dit was het
tweede hoofdpunt: de communicatie
tussen overheid en de beroeps– of
vakorganisaties. Hiervoor moet op
het departement, en op het goede
niveau, een gesprekspartner zijn.
Naar mijn mening betreft het
derde hoofdpunt van het rapport van
de commissie-Werner en van de
reactie van het kabinet daarop de
vraag hoe je het belang van
verpleging en verzorging in het
zorgproces zelf in de komende jaren
een stevige plaats kunt geven en hoe
je die plaats duidelijker tot uiting
kunt laten komen. In lijn daarmee zal
het gaan om de invloed van verple–
genden en verzorgenden op de
beleidskeuzen van een organisatie.
Hoe zal de mogelijkheid van die
invloed beter gewaarborgd kunnen
worden dan vandaag het geval is? Of
daarvoor nu de formule van het
stafconvent of een andere wordt
uitgevonden, is iets wat naar mijn
mening primair de verantwoorde–
lijkheid behoort te zijn van een
instelling. Wij moeten daarvoor niet
allerlei vormvoorschriften opstellen
Een en ander hangt ook sterk af van
de lokale situatie van de verpleeg– of
ziekeninrichting. Ikvind het van
ongelooflijk groot belang dat in de
komende jaren binnen de instelling
als het ware de ambitie bij verpleeg–
kundigen groeit om zich in de goede
zin van het woord, en wat mij betreft
ook kritisch, te gaan bemoeien met
keuze– en beleidsprocessen. Tijdens

Staatssecretaris Simons: Ik denk
niet zozeer aan wet– en regelgeving,
maar aan het financieel mogelijk
maken van bepaalde innovaties en
het via onderzoek stimuleren van
bepaalde initiatieven. Kortom, er zijn
verschillende mogelijkheden, waarbij
de rijksoverheid een bescheiden
opstelling heeft. Die mogelijkheden
kunnen, als men dat wil, worden
benut om bepaalde ontwikkelingen
te stimuleren. Ik noem er nu twee,
maar wellicht zijn er meer. Er kan
ook gedacht worden aan het finan–
cieei mogelijk maken van een
behoorlijk symposium van beroeps–
groep x of y, zoals wij dat ook regel–
matig doen. Wij subsidiëren, zij het
projectmatig, organisaties als NU'91
en STING. Soms ondervinden wij
daarbij weerstand van de erkende
vakorganisaties, maar daarop kom ik
straks nog wel terug. Daarbij gaat
het vooral om de vakinhoudelijke
ontwikkeling. Bij dat soort initi–
atieven zijn wij sterk afhankelijk van
de suggesties die ons door het veld
worden gedaan om in de komende
jaren tot een grotere dynamiek te
komen.
Ik noemde drie punten die naar
mijn mening de kern van de nota
vormen. Zeker behoort hier bij het
nadenken over de beroepsinhoud in
de komende jaren en het daarbij
stimulerend bezig zijn. Dlt is een
belangrijk punt. Ik denk in dit
verband aan medisch-technologische
ontwikkelingen, maatschappelijk–
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culturele verschuivingen en de
ontwikkelingen binnen de verschil–
lende sectoren zelf van
verpleeghuis–, gehandicapten–,
ziekenhuis– en topklinische zorg. Wat
zijn de invloeden op de beroeps–
inhoud van de mensen die het werk
doen? Hierbij gaat het ook om oplei–
dingsvraagstukken. Daarmee raak je
eigenlijk de kern van het vraagstuk
van professionalisering.
Door mevrouw Netelenbos,
mevrouw Janmaat, mevrouw
Beckers, mevrouw Kamp en de heer
Kohnstamm zijn vragen gesteld over
de kwestie van het verpleegberaad.
Mevrouw Kamp heeft hierover zelfs
uitvoerig gesproken. Misschien is
hierbij een misverstand in het spel
Als dat het geval is wil ik dat, voor
zover dat in mijn vermogen ligt, uit
de wereld helpen. Misschien hebben
wij op dit punt voor een onzorg–
vuldige formulering gekozen. In dat
geval bied ik bij dezen mijn excuses
aan. Het is echter niet zo dat de
overheid zoiets als een verpleeg–
beraad kan afdwingen. Wij hebben
slechts de suggestie gedaan. Ik
meen overigens dat in het rapport
van de commissie-Werner deze
concrete suggestie niet is gedaan,
maar of dit ook zo is, is minder
belangrijk. Wij hebben echter
gezegd, dat het goed zou zijn als er
in de Nederlandse gezondheidszorg
een forum zou ontstaan waar
verpleegkundigen, verzorgenden en
de leden van de verschillende instel–
lingen elkaar kunnen spreken over
vakinhoudelijke kwesties. Op die
manier kunnen zij proberen
gezamenlijk de zaken die de middel–
lange en lange termijn betreffen in
het vizier te krijgen en de betekenis
ervan voor de beroepsuitoefening
van morgen te formuleren. Zo'n
forum heeft naar mijn gevoel ook
een heel stimulerende werking op
het zelfvertrouwen en het prestige
van de beroepsgroep als gespreks–
partner voor beroepsorganisaties van
huisartsen, die hun eigen vakinhou–
delijke instituten hebben zoals het
Nederlandse Huisartsengenootschap.
Het is uitermate essentieel om
daarvoor een pendant te creëren in
de verpleegkundige en de verzor–
gende sector. Dat kunnen wij niet
afdwingen. Groepen moeten dat zelf
initiëren en er vormen voor vinden.
Het kablnet zet een bepaald budget
op de begroting vanaf 1993 - een
deel van de 5 mln. is voor 1993, op

Vaste Commissies voor de
volksgezondheid en voor onderwijs
en wetenschappen

te bouwen als de Kamer de begro–
tingsvoorstellen wil accorderen - om
faciliteiten beschikbaar te hebben op
het moment dat de beroepsgroepen
zelf zeggen: wij hebben hier een
voorstel voor zo'n verpleegberaad men noemt het misschien anders dat de kernkarakteristiek heeft een
forum te zijn voor beroepsinhoude–
lijke innovatie en vernieuwing,
waarbij als het ware de vraagstukken
van professionalisering en beroeps–
inhoud centraal staan voor de
ontwikkelingen van morgen. Op het
onderwijsterrein van collega Ritzen
zie je dat een aantal organisaties zich
bezighoudt met het vraagstuk van
het beroep van leraar en de inhoud
van dat vak. Dat missen wij eigenlijk
volstrekt in deze sector. Ik zou het
een verdienste vinden als daar vanuit
de sector zelf, althans niet door ons
voorgeschreven of zelfs maar veror–
donneerd, initiatieven toe kwamen.
Het versnipperde veld van vandaag dat was ook de conclusie van
Werner cum suis - is historisch wel
verklaarbaar, maar het zal zelf
moeten erkennen - hoe je dat vorm
geeft, vind ik echt vers twee - dat er
iets van samenbundeling en coördi–
natie nodig is op dat vakinhoudelijke
terrein. Anders speel je jezelf een
beetje uit de markt in de komende
jaren.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Hoe ziet u dan de rol
van het verpleegberaad naar het
departement toe?
Staatssecretaris Simons: Mevrouw
Beckers noemde net het punt van de
communicatie en een goede
counterpart op het departement. Ik
was het met haar conclusie op dat
punt eens. Dat lukt je ook effectiever
en beter als er in het veld zelf een
kristallisatiepunt is, een organisatie
die een reële gesprekspartner is. Ik
denk niet dat het vandaag of morgen
lukt. Wij overleggen nu met verschil–
lende organisaties. Ik zou het een
goede zaak vinden als wij niet over
elk tierelantijntje en zeker niet over
de primaire arbeidsvoorwaarden daar hebben wij normale vakorgani–
saties voor - maar op het punt van
de beroepsinhoud met een gezag–
hebbend orgaan zouden praten. Als
dat er over een paar jaar zou zijn,
dan zou ik dat een verdienste vinden
van het rapport-Werner.
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Mevrouw Netelenbos (PvdA) Zal
dat kristallisatiepunt zich niet ook
aandienen naarmate de positie van
zo'n verpleegberaad meer formeel
wordt? Als je ervan uit moet gaan
dat je wordt gehoord over beleidsin–
houdelijke zaken op grond van
bijvoorbeeld een regeling die dat
voorschrijft, dan moet je wel
meedoen, wil je jezelf als represen–
tatief zien. Als het te vrijblijvend blijft
- dat lees ik toch uit de stukken dan blijft zo'n sector gebukt gaan
onder de vraag of je wel met de
overheid wilt praten, omdat je dan
toch min of meer gecommitteerd
bent. U zou toch meer moeten kijken
naar sectoren waarin ook ontzettend
veel clubjes zijn, die elkaar daarin
vinden dat, als je niet meepraat, je
jezelf niet formeel terugziet in
bijvoorbeeld een reactie van een
bewindspersoon op een voorstel. Ik
denk toch dat u meer nodig hebt dan
alleen het instellen van beraad,
namelijk ook een regeling die dat
formaliseert.
Mevrouw Kamp (WD): In het
regeringsstandpunt wordt juist het
accent gelegd op het gesprek met de
overheid, terwijl de staatssecretans
nu aangeeft dat het gaat om de
professionele ontwikkeling. Dat is
onafhankelijk van een gesprek met
de overheid Dat is natuurlijk heel
wat anders. Als de professionele
ontwikkeling een taak wordt van het
verpleegberaad, in hoeverre komt u
dan het CBO tegen?
De heer Kohnstamm (066):
Aansluitend vraag ik de staatssecre–
taris of hij een voorbeeld kan geven.
Waar moeten wij aan denken als het
gaat om de concretisering van het
verpleegberaad?
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Kan de staatssecretaris dan gelijk
mijn vraag meenemen naar
aanleiding van het voorstel van
NU'91 om daar ook nog een vakin–
stituut op te zetten? Naar mijn
gevoel hebben wij al een extra
overlegorganisatie boven de vakor–
ganisaties. Hoe ziet de staatssecre–
taris daar het vakinstituut in?
De heer Van der Vlies (SGP): Ik
herken mij in de tot nu toe gestelde
vragen, maar voeg er nog een aan
toe. De staatssecretans zegt dat het
niet af te dwingen is. Het gaat
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slechts om een suggestie. Het is een
soort aanjaagmotor. Het kan nuttig
zijn. Hij wil het tot stand zien komen
en geeft daarom een startsubsidie. Ik
begrijp nu dat het gaat om een
permanente financiële onder–
steuning. Het is gebruikelijk dat
daarvoor ook wat wordt ingekocht.
Waar gaat het dan om?

geheel vrijblijvend 5 mln. voor het
verpleegberaad fourneert, terwijl hij
het niet inhoudelijk heeft over het
vakinstituut. Ik zou haast zeggen:
maak het vakinstituut verpleeg–
beraad. Er zijn vergaande stukken op
tafel gelegd. Ik heb in eerste termijn
overigens gezegd wat wij liever
zagen.

Staatssecretans Simons: Ik wilde
nog zo'n vijftien vragen over het
verpleegberaad beantwoorden, maar
ik zal nu met voorrang ingaan op de
zojuist gestelde vragen. Misschien
komt het een beetje door mijn
enthousiasmerende voordracht dat
er zoveel vragen worden gesteld
Ik heb de suggestie van mevrouw
Netelenbos goed verstaan. Er moet
een wettelijke basis zijn. Er moet
reglementering komen, anders komt
het niet tot stand. De algemene
trend van de suggesties is: overheid,
bemoei je daar wat intensiever mee.
Ik heb de volgende benaderingswijze
gekozen Ik laat een gespreksnotitie
voorbereiden over functie en doel
van het verpleegberaad. De notitie
zal worden besproken met sleutelfi–
guren die ook betrokken geweest zijn
bij de discussie in de
commissie-Werner. Het moet gaan
om doel, functie, taak en inhoud van
het verpleegberaad Vervolgens
moet beoordeeld worden of er een
draagvlak is voor een bepaald soort
idee. Ik vind het risico te groot als
wij top-down zeggen: wij weten hoe
het verpleegberaad er moet uitzien
en hoe het wettelijk moet worden
geregeld. Dan doe je niet wat de
sector wenst. De sector wenst te
emanciperen. De sector wenst zijn
eigen gedachten te formuleren. Er is
dus geen sprake van een gebrek aan
respect voor het gevraagde. Ik wil
het initiatief aan het veld zelf laten.
Ik heb twee benaderingswijzen van
het vraagstuk. Ten eerste vind ik het
zeer van belang dat er een forum
voor zo'n debat ontstaat. Dat kan
heel goed verbonden worden met
een vakinstituut dat bezig is met
kwaliteitsstandaarden en dergelijke.
Ten tweede is het best mogelijk dat
uit de gesprekken blijkt dat een
wettelijke verankering wenselijk is.
Wij moeten het echter in het proces
zien. Wij moeten niet op voorhand
piketpaaltjes slaan.

Staatssecretaris Simons: Het gaat
om een initiatief van NU'91. NU'91
is een relevante gesprekspartner bij
de gespreksnotitie. Het idee van het
vakinstituut, dat mij formeel nog niet
is aangereikt, zal daarbij wel op tafe!
komen. Ik heb een "open mind". Als
blijkt dat zo'n forum het best
gediend is met een soort vakinhou–
delijk ïnstituut, dan sta ik daarvoor
open.

Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): Ik
heb de indruk dat de staatssecretaris
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Mevrouw Kamp (VVD): Dat kan niet.
Als u de ontwikkeling ervan wilt
professionaliseren dan moet je iets
doen in de trant van het NHG.
Staatssecretaris Simons: Misschien
is er een misverstand. Het belang is
het creëren van een forum, waarbij
als het ware parallel een poging
wordt ondernomen om binnen de
huidige grote differentiatie de
krachten wat meer op gemeenschap–
pelijke doelen te concentreren. Dat
zou de slagkracht van die sector
vergroten. Een en ander zou dan
gepaard kunnen gaan met een vakin–
houdelijke verdieping. Als er dan
gesproken wordt over een vakin–
stituut of iets anders, dan gaat het al
over de vormgeving. Ik kan mij
daarbij overigens wel iets
voorstellen. Dan denk ik aan verge–
lijkbare instituten a la het onderwijs
terrein waar wat betreft de profes–
sionalisering van het vak zelf, meer
aandacht is voor het lerarenberoep
en de beroepen daaromheen, dan
het geval is op het terrein van de
gezondheidszorg.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Maar
daar hadden wij juist de universi–
teiten voor nodig.
Staatssecretaris Simons: Ja, maar
nog een beetje beperkt, zoals u
terecht heeft opgemerkt.
Mevrouw Janmaat heeft nog eens
het accent gelegd op de verantwoor–
delijkheid van het veld. Ik onder–
schrijf dat ten volle.

Verplegende en verzorgende
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Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): U gaat de gespreks–
notitie bespreken. Wanneer kunt u
die hier weer terughebben met wat
duidelijke contouren?
Staatssecretaris Simons : Het
streven is er op gericht tot en met
september de gesprekken met de
representanten van de organisaties
te voeren en begin oktober een
nader voorstel aan de organisaties te
presenteren over enigerlei
constructie van het verpleegberaad.
In de loop van dit jaar zou ik dan
graag een verdergaand initiatief
willen nemen. Nogmaals, het is een
misverstand te veronderstellen dat
hier sprake is van een bedrag van 5
mln. dat helemaal verbonden is met
het verpleegberaad. Het gaat om
relevante initiatieven op het terrein
van de professionalisering, beroeps–
inhoud etc. Daarvoor kan dat bedrag
worden aangewend. Het is zeker niet
uitgesloten dat een deel daarvan
beschikbaar wordt gesteld voor
permanente steun aan een initiatief a
la het verpleegberaad. Maar daar zal
de Kamer ook qua besluitvorming
nog nadrukkelijk bij betrokken
worden. Als wij geen 5 mln.
beschikbaar hadden gesteld, had u
gezegd: het is een nota zonder een
financiële paragraaf. Nu heb ik dus
een keer mijn best gedaan, dus dan
moet u mij ook een beetje steunen.
De vakorganisaties, zoals CFO en
AbvaKabo, zijn primair de instanties
waarmee de overheid respectievelijk
de werkgevers onderhandelen over
de arbeidsvoorwaarden. De steun die
door het departement is gegeven
voor nieuwe initiatieven zoals van
NU'91 mag volstrekt niet worden
gezien als concurrerend met de
bestaande vakorganisaties. Wij
geven steun aan iets van het profiel
dat verpleegkundigen en verzor–
genden soms via wat onorthodoxe
lijnen proberen te verkrijgen. Daar
spreek ik alleen maar een positief
oordeel over uit.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Zou het niet
verstandig zijn om wanneer u praat
over vakorganisaties, zoals de CFO
en de AbvaKabo, vanaf nu NU'91 er
gewoon bij te noemen juist omdat
dat de nieuwe organisatie is die
wellicht meer mogelijkheden biedt
om alle kleintjes in de toekomst
mede te organiseren?
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Staatssecretaris Simons: NU'91 kan
dan inderdaad ook nog in een volzin
genoemd worden.
Voorzitter! Ik zal kort ingaan op de
regionale experimenten en de duali–
sering in het kader van het
onderwijs; een belangnjk punt.
Wederom is gebleken dat de Kamer
de zes gesubsidieerde regionale
experimenten die in gang gezet zijn,
in grote mate wil steunen. Bij het
experiment in Rotterdam wordt
aandacht besteed aan elementen die
te maken hebben met de dualisering.
Sommigen hebben gevraagd naar de
stand van zaken met betrekking tot
die experimenten. Mevrouw Janmaat
vroeg in het bijzonder naar een
voortgangsrapportage. Er is een
tussenrapportage verschenen van
het bureau Research en beleid.
Daarin wordt gemeld dat de experi–
menten volgens schema verlopen. In
de loop van deze maand verschijnt
de tweede landelijke nieuwsbrief met
betrekking tot de voortgang van de
zes experimenten. Inmiddels - en dat
vind ik een heel aardig gezichtspunt
- voert het Landelijk projectmana–
gement ook overleg met 16 niet
gesubsidieerde regionale experi–
menten. Dus blijkbaar hebben die
zes betaalde experimenten al geleid
tot een verbreding. Die experimenten
zullen worden begeleid door het
Instituut strategische opleidingsont–
wikkelingen en advisering voor
verpleging en verzorging. Een mond
vol, maar het gaat ook om strategie.
Ik ben dus zeer gemotiveerd, in lijn
met de opvattingen in de Kamer, om
prioriteit te geven aan die experi–
menten op lokaal en regionaal
niveau.
Vervolgens beluister ik in de
reactie van de Kamer een zekere
zorg. Men vindt dat wij "de kar te
veel overbelasten" door nu te kiezen
voor de dualiseringslijn. Men vraagt
zich af of dat een verstandig besluit
is. Bij de voorbereiding van het
standpunt van de commissie-Werner
heeft het kabinet gemeend dat het
verstandig zou zijn om niet net te
doen alsof zijn neus bloedt. Zo ligt er
een rapportage van de
commissie-Rauwenhoff die door de
Kamer is bediscussieerd. Er zijn
meer stukken die wijzen op de
noodzaak van dualisering en op het
maatschappelijk belang daarvan.
Natuurlijk zitten daar zeer veel haken
en ogen aan, ook financieel. Dat
hebben collega Ritzen en ik ook

Vaste Commissies voor de
volksgezondheid en voor onderwijs
en wetenschappen

onderkend toen wij de desbetref–
fende passage formuleerden. Het is
ook volstrekt niet de bedoeling
geweest om "even met de ogen
dicht" te beginnen met drie experi–
menten. Nee, dat moest in heel
nauwe samenhang gedaan worden
met de bestaande experimenten. Het
leek ons heel verstandig om die
ambitie te formuleren en te bezien of
er een voedingsbodem voor bestaat,
misschien aansluitend op bestaande
experimenten.
Ik voeg daar zekerheidshalve aan
toe dat wij nu nog in de fase
verkeren van ambtelijk overleg
tussen 0 en W en WVC, waarbij de
contouren worden verkend van zo'n
dualiseringsaanpak. Ik verwacht dat
de ambtelijke adviseurs in juni of juli
een eerste indruk op papier kunnen
zetten over de mogelijkheden die zij
zien, ook in overleg met betrok–
kenen. Dan zou hooguit in de loop
van volgend jaar de eerste schets
voor een plan van aanpak op tafel
kunnen liggen, die dan vervolgens
van commentaar kan worden
voorzien. Ik vraag de Kamer om twee
zorgvuldigheidsnormen in te
bouwen. Ten eerste is het heel
belangnjk, te bezien op welke manier
er aangesloten kan worden bij
bestaande experimenten. Aan die
experimenten moet volledige
prioriteit gegeven worden. Ten
tweede moet bezien worden - ik ben
graag bereid, de Kamer daar met
collega Ritzen over te informeren na afronding van de studie hoe met
zo'n dualiseringsaanpak begonnen
kan worden, in lijn met Rauwenhoff
enz. Ik wil bij de Kamer het misver–
stand wegnemen dat wij meteen
weer aan de gang gaan met nieuwe
experimenten boven de bestaande
experimenten. Dat is niet het geval.
Er is daarbij sprake van een heel
nauwkeurige afstemming.

gehouden. Het is meer een kwestie
van praktisch lukken dan dat ik om
principiële redenen de ambitie zou
hebben om dat bij derden neer te
leggen. Ik denk aan het huidige
projectmanagement regionale
experimenten.
Mevrouw Kamp (WD): Dan is het
strategisch onderzoek geen
onderzoek meer.

Staatssecretans Simons : Het is
gewenst, dat dit in één hand wordt

Staatssecretans Simons: Het is best
mogelijk - dat is de mening van
minister Ritzen en mijzelf, maar
daarin kunnen wij ons vergissen; dat
moet maar blijken uit een nadere
ambtelijke analyse - dat men in een
aantal experimenten, gesubsidieerd
of niet gesubsidieerd, aanloopt tegen
de grenzen van de mogelijkheden.
Rond de dualisering moeten wij nog
een paar structurele lijnen trekken.
Dan is het toch nuttig om dat
onderzoek alvast te starten en te
bekijken of een aantal experimenten
verder geholpen kan worden via de
weg van dualisering. Dat is in feite
het voorstel, dat ik aan de Kamer
voorleg. Ik hoop, dat zij dit zal
steunen.
Ik kom te spreken over de functie–
differentiatie en alles, wat daarmee
samenhangt. Ik heb de indruk, dat bij
de emotie in de discussie over
deskundigheidsniveaus een misver–
stand aanwezig is, als wordt
gesproken over deskundigheidsni–
veaus en functieniveaus. Ik heb er
behoefte aan dit wat te verhelderen.
Ik begin met de deskundigheidsni–
veaus. Het NRV-beroepsprofiel
onderscheidt twee deskundigheidsni–
veaus binnen de verpleging. Het
eerste deskundigheidsniveau: HBO-V
en de in-serviceopleidingen
ABZ-verpleging. De beroepsbeoefe–
naren mogen zich verpleegkundige
noemen. Het tweede deskundig–
heidsniveau: opleiding via
MDGO-Vp. Die beroepsbeoefenaren
mogen zich verpleger en
verpleegster noemen. Ik maak een
klein uitstapje: in de verzorgende
beroepen bestaan diverse niveaus.
Alleen de in-serviceopleiding tot
ziekenverzorgende leidt op tot het
tweede deskundigheidsniveau.
Andere verzorgende beroepen, zoals
bejaardenverzorgende en gezinsver–
zorgende, zijn niet meegenomen in
dat NRV-beroepsprofiel. Vervolgens
is de stelling in het rapport-Werner
en in de kabinetsreactie: nu gaat het
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Mevrouw Netelenbos (PvdA): Kan
ik daaruit begrijpen dat nog eens
wordt heroverwogen of de externe
projectgroep die zich met deze
aangekondigde drie experimenten
gaat bezighouden, dezelfde kan zijn
als de projectgroep die zich al met
de zes bestaande experimenten
heeft beziggehouden? Dan is het
risico, dat het uit elkaar gaat fietsen,
niet aanwezig.
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treders uit de regionale arbeidsvoor
ziening, ook ten gevolge van BAZ-1,
vervullen ten dele functies die te
maken hebben met nieuwe functieni–
veaus in organisaties van gezond–
heidszorg. Soms betreft het mensen
die wat lager zijn opgeleid Een
aantal jaren terug bestond er nog
wel eens wat emotionele weerstand
tegen, ook bij de erkende verpleeg–
kundigen en ziekenverzorgenden.
Men vond dat een beetje het hart uit
het werk werd gehaald Het
verschijnsel wordt nu tamelijk
regulier en geaccepteerd. Ik vraag
mij dan ook af of de studie die de
heer Van Middelkoop suggereert,
wel nuttig is.
Ik ben het zeer met haar eens, als
mevrouw Janmaat pleit voor een
zorgvuldige invoering van functiedif–
ferentiatie en taakafsplitsing. Waar
wij dit kunnen stimuleren, zullen wij
dat zeker niet nalaten. Het
management van instellingen is
verantwoordelijk voor een
zorgvuldige invoering. Zoiets lukt niet
van vandaag op morgen.
Ik meen dat mevrouw Kamp
eerder de vraag op de politieke
agenda heeft gezet, of wij niet te
veel mensen opleiden voor functies
die wat hoger gekwalificeerd zijn,
terwijl in de jaren negentig juist de
noodzaak bestaat om mensen vooral
op uitvoerend niveau te hebben.

minder om een principieel debat
over twee of drie deskundigheidsni–
veaus. Het gaat erom, of je binnen
die twee globale deskundigheidsni–
veaus in de komende jaren in staat
bent een verdere verfijning aan te
brengen in de verschillende functie–
niveaus binnen die deskundigheids–
niveaus. Dat is de kern. Functiediffe–
rentiatie binnen de deskundigheids
niveaus heeft naar onze oordeel
sterk te maken met de organisatie
binnen de instelling. Het is zinvol om
daarbij onderscheid te maken tussen
functiedifferentiatie binnen de
verpleging en functiedifferentiatie
tussen verpleging en overige
beroepen. Dat is terecht door
sommigen opgemerkt. Het oplei–
dingsniveau is dan het gegeven
Binnen het eerste deskundigheids
niveau zijn er naar mijn wijze van
zien - je ziet het in de praktijk op
talloze manieren - zeer veel verschil–
lende functies mogelijk. Naast de
gewone verpleegkundige functies
zijn er leidinggevende en gespeciali–
seerde functies. De discussie over
functiedifferentiatie binnen de
verpleging, ook naar aanleidmg van
de rapporten van Wolfson en
Werner, richt zich vooral op een
betere inzet van het tweede deskun–
digheidsniveau. Wat is daar aan
functiedifferentiatie - taakafsplitsing
wordt het ook genoemd - mogelijk?
Met name uit de sectorfondsen
komen zeer vele initiatieven tot
honorering, voornamelijk gericht op
de inzet van MDGO-Vp'ers en
ziekenverzorgers.
Samengevat merk ik op, dat ik het
uitgangspunt van het NRV-beroeps–
profiel onderschrijf. De discussie
moet worden toegespitst op functie–
differentiatie binnen de onder–
scheiden deskundigheidsniveaus.
De heer Van Middelkoop heeft in
dat kader een suggestie gedaan. Ik
heb een zekere aarzeling om die
suggestie meteen te vertalen. Hij
zegt, dat een soort van macro-studie,
een analyse, moet worden verricht
van de kosten van functiedifferen
tiatie in algemene zin. Ik aarzel, want
ik weet niet precies wat wij daarmee
overhoop halen. Ik weet ook niet of
een studie bruikbare beleidsiniti–
atieven voortbrengt. In de praktijk
komen er in tal van instellingen,
mede door de stimulans van dit soort
rapporten, discussies over functiedif–
ferentiatie op gang. Duizenden
mensen uit de instroom van herin–

Staatssecretaris Simons: De moraal
van de boodschap van sommige
kamerleden is volgens mij: bestaat er
voor de Nederlandse gezond–
heidszorg niet het risico, dat wij over
tien jaar met zorg moeten vaststellen
dat er weliswaar voldoende mensen
"in toto" zijn opgeleid, maar met het
oog op de urgenties niet voldoende
voor de dagelijkse praktijk, soms ook
het wat vervelende werk, dus dat de
mensen te hoog zijn opgeleid? Dat is
in het algemeen een gevaarlijke
stelling die ook niet zo gemakkelijk te
bewijzen is. Hierbij wordt ook
uitgegaan van een heel statisch
beeld. Alsof de hoger opgeleiden
meteen bureaumedewerkers, leiding
gevenden worden! Vaak is dat ook
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Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): Uit
de stukken en het rapport van de
commissie-Werner heb ik heel goed
begrepen dat wij ervan uit moeten
gaan dat wij niet opleiden voor
functies. Daarin is de verwarring
gelegen.

het geval, maar ik zie niet in waarom
een wat hoger opgeleide voor
staftaken niet met een zekere
regelmaat of een aantal jaren van het
arbeidzame leven ook uitvoerende
verpleegkundige taken kan
verrichten. Mijns inziens kan zoiets
helemaal geen kwaad in een
moderne samenleving, een soort in–
en uitstroom tussen functies. Maar
misschien zeg ik iets wat in de oren
van sommigen als een vloek
overkomt.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Deze
discussie staat mij helemaal niet aan.
Staatssecretaris Simons: Maar
daarmee is het probleem nog niet
weg.
Mevrouw Netelenbos (PvdA)
Verpleegkundigen worden als
zodanig opgeleid en niet voor het
vervullen van staftaken. Ik wil graag
vooronderstellingen voorkomen naar
aanleiding van de vraag of er meer
minder hoog opgeleiden dan wel
minder meer hoog opgeleiden nodig
zijn. Ik wil dan ook graag dat er een
ordentelijk onderzoek komt. Immers,
er is toch de verplegingswetenschap.
Wij dreigen nu een fout te maken
waar wij straks ontzettend spijt van
hebben. ledereen denkt zo omdat
het bijvoorbeeld politiek goed
uitkomt of omdat er meer mensen
zijn die makkelijker laag dan hoog
opgeleid worden. Dat is een
onwetenschappelijke benadering. Er
zijn voldoende aanwijzingen dat het
helemaal niet zo simpel is. Als het
kabinet een onderzoekbudgetje heeft
uit te geven van zo'n 5 mln. moet het
bijvoorbeeld hieraan besteed
worden.
Mevrouw Kamp (VVD): Juist naar
dit punt zijn heel veel studies
gedaan. Als je kijkt naar behoefte op
de arbeidsmarkt en de ontwikkeling
daar en de visie die door de PvdA
vaak wordt verkondigd, van "cure"
naar "care", dan is het zo dat in het
jaar 2000 de behoefte aan mensen
met een opleiding op middelbaar
niveau hoger is dan de behoefte aan
mensen met een hoger opleidings–
niveau.
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Denkt
mevrouw Kamp dat de "cure" zoveel
minder wordt als je meer "care"
hebt? Dat is een denkfout. De "cure"
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is vrij constant, alleen de "care"
wordt meer. Dat is een verschil in
denken. Je hebt dus niet minder
hoog opgeleiden nodig, maar je hebt
meer mensen voor de "care" nodig.
Staatssecretaris Simons : Dat is ook
niet de strekking van mijn opmerking
geweest, alsof er een soort tegen–
stelling zou zijn. De heer Kohnstamm
vroeg nog eens naar de functiediffe–
rentiatie in de sector van de
verzorging. Je ziet daar bijvoorbeeld
de ontwikkeling van de afdelmgsas–
sistent in verpleeghuizen, je ziet de
functiedifferentiatie in bejaarden–
oorden in de praktijk tot stand
komen. Dat is een differentiatie die
zo langzamerhand ook via een goed
arbeidsvoorzieningenbeleid voor
langdurig werklozen en herintreders
ertoe moet leiden, dat je in de loop
van de jaren negentig voldoende
aanwas krijgt aan de onderkant van
de arbeidsmarkt. Mijn mening is dat
je daarin nu moet investeren om
straks niet grote tekorten te krijgen
in de primaire zorg.
Kijk naar de cijfers in een aantal
regio's, naar de werkgelegenheids–
structuur en de steeds hogere oplei–
dingsniveaus die wij vragen voor tal
van functies, ook in de particuliere
sector. Zie ook hoeveel tiendui–
zenden jongens en meisjes nog
vormen van lager beroepsonderwijs
of MAVO volgen, zonder dat zij echt
veel meer mogelijkheden qua
competentie hebben om vervolgop–
leidingen te doen. Dat is een
categorie die blijft. Alleen kwam die
20 jaar geleden in de regel met die
opleiding gewoon aan de slag.
Tegenwoordig lukt dat nog nauwe–
lijks. Mijn stelling is dat in de
zorgsector daarvoor op een reële
manier, hier en daar met aanvullende
scholing en praktijkervaring,
mogelijkheden gevonden kunnen
worden. Daarin moet je dus inves–
teren. Daar zit ook een belangrijke
kern van mensen die soms lange tijd
werkloos blijven. Laten wij ons daar
niet in vergissen, want dat is met
name een kwalitatief probleem.
De vraag op welke niveaus je
mensen in de hogere regionen moet
opleiden, wil je straks niet plotsklaps
met een enorm overschot geconfron–
teerd worden, verdient ook afzonder–
lijke aandacht. Ik zeg daar wel bij dat
het heel moeilijke voorspellingen
blijven, of je nu kijkt naar de huisart–
senplanning of de tandartsen–
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planning. Als je vandaag je beleid
inzet op een mogelijk overschot, zul
je binnen een paar jaar tot de verras–
sende conclusie komen dat wij
mensen te kort komen. Er zit
natuurlijk een lange-termijneffect in.
Ik zou die twee vraagstukken
willen scheiden. Ik wil niet de
suggestie wekken dat wij te veel
mensen op een hoog niveau opleiden
en dat wij daarom een tekort aan
lager opgeleiden hebben Nee, het
zijn twee afzonderlijke kwesties.
Mevrouw Kamp (VVD): Dat heb ik
ook nog nooit verkondigd.
Staatssecretaris Simons: Goed,
mijn excuses dan. Misschien is het
toch wel goed dat ik dit wat uit
elkaar heb gehaald. Daarmee heb ik
ook de vraag van de heer
Kohnstamm over de verzorging
beantwoord. Je ziet daar dus heel
goede initiatieven voor functiediffe–
rentiatie, die wij voluit ondersteunen.
Sommigen van u hebben gewezen
- het stond ook in de kabinetsreactie
- op een verzoek, door collega Ritzen
en mijzelf gericht aan de
commissie-Biesheuvel, die was
ingesteld om de verhoudingen te
onderzoeken tussen het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen en
landbouwonderwijs. Nu de club toch
aan de gang is, leek het ons wel
praktisch om ook een eerste
verkenning te laten plegen naar de
verdeling van de verantwoorde–
lijkheid voor gezondheidszorgoplei–
dingen tussen WVC en 0 en W.
Collega Ritzen en ik hebben een heel
open mind hoe dit het best zou
kunnen. Je moet daarbij echter
minder gehinderd worden door
vastgeroeste verhoudingen of
bepaalde oriëntaties op die
discussie. Het kan ook anders. Wij
hebben de commissie-Biesheuvel
gevraagd om daarover te rappor–
teren. Wij zullen vervolgens onze
beleidsconclusies daaraan verbinden.

respect voor de commissie-Werner,
toch geloof ik niet dat zij een
diepgaande studie gemaakt heeft
van de verantwoordelijkheidsver–
deling tussen departementen. Dat is
maar goed ook. De
commissie-Werner moest iets anders
doen. Zij moest het beroep een
goede impuls geven. Het slechtste is
dan als je je op departementale
competenties richt. In alle openheid
zeg ik dat het wel van belang is - dat
geldt voor het landbouwonderwijs,
het gezondheidszorgonderwijs en
ook voor het economisch en admini–
stratief onderwijs, dat voor een deel
via EZ loopt - dat wij serieus
bekijken of het een goede basis–
structuur is voor het stimuleren van
opleidingen. Ik vind dat een heel
nuchtere en praktische vraag waar
wij ons eens op moeten bezinnen.
Dat blijft altijd een beetje in de
schaduw, omdat wij nu eenmaal
vaste verhoudingen hebben. Dat is
de reden.
Mevrouw Kamp (WD): Dit is een
herhaling van zetten. Het 100 heeft
ook over dit punt al geadviseerd. In
het rapport over de subsidierege–
lingen volksgezondheid, dat u nog
niet hebt besproken, worden
hierover ook opmerkingen gemaakt.
De ambtenaren van uw departement
maken zeer kritische opmerkingen en
nemen afstand van het rapport dat
bij Financiën uitgebracht is. Het is
iedere keer hetzelfde onderwerp.

Staatssecretaris Simons: Met alle

Staatssecretaris Simons: Dan is er
misschien toch wat meer aan de
hand.
De opleiding verplegingsweten–
schappen is primair een verantwoor–
delijkheid van mijn collega van
Onderwijs en Wetenschappen, zoals
al bleek uit de interventies van de
commissie. Ik kan melden dat de
minister van Onderwijs en Weten–
schappen bereid is, het experiment
Maastricht-Utrecht-Groningen, dus
het doorstroomprogramma verple–
gingswetenschappen, nog een
penode van twee jaar toe te laten.
Daarna zal definitieve evaluatie en
besluitvorming plaatsvmden. Ik moet
wel zeggen dat de inspectie hoger
onderwijs nog advies zal worden
gevraagd. De gedeelde opvatting van
WVC en Onderwijs en Weten–
schappen is dat er op beperkte wijze
een wetenschappelijke opleiding
verplegingswetenschappen moet
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Mevrouw Netelenbos (PvdA): Wat
is nu toch het verschil tussen een
commissie-Werner, die daar uitdruk–
kelijk uitspraken over heeft gedaan,
in lijn met wat de Kamer steeds
vond, en de commissie-Biesheuvel?
Waarom nu toch weer een
commissie-Biesheuvel? Ik snap dat
niet.
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zijn. Dat zegt nog niks over de
precieze omvang. Ons beider
opvatting is dat je iedere keer bij de
beoordeling van de omvang goed
moet bezien welk deel van de
opleiding via post-HBO-onderwijs
kan worden geaccommodeerd. Wij
zeggen principieel "ja" tegen verple–
gingswetenschappen. Wij zetten de
bestaande initiatieven nog twee jaar
voort. Daarna zullen wij goed bezien
wat het beste onder dak kan worden
gebracht via de weg van de verple–
gingswetenschappen en welk deel
via een post-HBO-achtige structuur
kan. Dat is de benaderingswijze van
beide collega's.
Ik kom tot het Beleidskader
Arbeidsmarkt Zorgsector, het BAZ.
De heer Van der Vlies vroeg op dit
punt om een evaluatie. Ik kan melden
dat het BAZ inmiddels ambteiijk is
geëvalueerd. Het concept van die
studie gaat binnenkort voor een
reactie naar de sociale partners. Ik
zie enkele leden glimlachen, maar zo
is de werkelijkheid. Het overleg met
de sociale partners kan leiden tot
conclusies rondom het akkoord dat
wij toentertijd gesloten hebben. Ik
kan nu al zeggen - dat is niet echt
groot nieuws - dat het kwantitatief,
wat de inzet van de werkdrukgelden
betreft, voor 95% die functie en
betekenis heeft gehad die wij er toen
van verwachtten, met alle zorgen die
er tussentijds zijn geweest of die
gelden niet voor andere doeleinden
zouden worden ingezet. Wij praten
over 1990 en 1991 over ruim 4.000
aanvullende arbeidsplaatsen. De
verwachting van mijn medewerkers
is dat wij over 1992 kunnen spreken
over ongeveer 2.000 arbeids–
plaatsen. In een periode van drie jaar
zouden wij dan 6.000 reguliere
arbeidsplaatsen hebben gerealiseerd.
Dat is een belangrijk punt. Toch zeg
ik dat hetgeen wij gedaan hebben via
de weg van de arbeidsvoorziening,
dus voor de functies voor de wat
lager geschoolden - dat gebeurt
bijvoorbeeld via de sectorfondsen
die wij tot onze beschikking hebben
met werkgevers en werknemers ook een heel behoorlijke prestatie is.
Wij hebben de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in directe contacten
met de arbeidsvoorziening, teneinde
te laten zien dat daar echt mogelijk–
heden liggen om mensen vaak door
middel van aanvullende scholing in
te laten stromen. Dat heeft
behoorlijk succes gehad.

Mevrouw Janmaat vroeg in dit
verband naar een soort tweede lijn,
tweede akkoord. Ik heb bij de beant–
woording van mondelinge vragen
van mevrouw Kamp over de
voortgang in de CAO-onderhande–
lingen al kenbaar gemaakt dat het
kabinet op zichzelf gemotiveerd is
om te bezien of je in het verlengde
van de CAO-besprekingen of als
onderdeel daarvan kunt komen tot
een voortgezette inspanning ten
aanzien van de werkdruk. Tegen
mevrouw Janmaat die daarnaar
vroeg, zeg ik dat ik nog steeds zeer
gemotiveerd ben voor werk boven
inkomen, maar los daarvan is het een
heel goede investering die enorm
veel doelen tegelijkertijd dient. In het
overleg met werkgevers en
werknemers in de afgelopen
maanden heb ik met collega De Vries
laten blijken dat wij gemotiveerd zijn
om ook de plannen van hun kant die
doorgaan op de lijn van de werkdruk
vermindering, met een open mind te
bezien, zeker naarmate die plannen
een financieringsschema kennen
waarbij alle partijen gevraagd wordt
iets te doen en niet alleen de
overheid. In dat CAO-overleg moet
het element van werk en inkomen en
soms ook werk boven inkomen, een
relevant onderwerp van gesprek zijn.
Datzelfde geldt voor specifieke
knelpunten; het raakt ook thema's
als functiewaardering enzovoorts.
Niets is zo gemakkelijk als te zeggen
dat er een hele serie specifieke
knelpunten is, bijvoorbeeld bij de
bejaardenzorg, de gezinszorg en
elders, en dat wij nu maar een
generieke loonsverbetering moeten
toestaan van een kwart procent of
daaromtrent zodat wij geweldig veel
aan de achterstanden doen. Ik vind
dat een slechte benadering. Bij een
gegeven inkomensniveau dat
behoorlijk correspondeert met de
ambtenarenmarkt of met iets er
tussenin, moet het kabinet als het
bereid is om iets te doen, aan de
CAO-partners vragen of zij de
bereidheid hebben om met elkaar
soms het harde gesprek aan te gaan
over de vraag voor welke specifieke
knelpunten dat geld bij voorrang zou
moeten worden ingezet. Ik ben het
immers zeer met mevrouw
Netelenbos en anderen eens die
zeggen, dat de werkdruk en de
arbeidsomstandigheden natuurlijk
niet over de hele linie even slecht of
even goed zijn. Er zijn heel grote
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verschillen en ik meen dan ook dat
het de verantwoordelijkheid is van de
sociale partners om eigen keuzes te
maken waar die extra's heen
gesluisd moeten worden Ik begrijp
wel dat dit soms voor hen lastig is.
Wij hebben nu aan de werkgevers
gevraagd om, nu de CAO-onderhan–
delingen gaande zijn, zo'n lijstje met
specifieke knelpunten op te stellen.
Wij hebben inmiddels een omvang–
rijke lijst ontvangen maar daar komt
nog geen heldere prioriteitsstelling
uit naar voren. Eigenlijk is het nog
een onafgewogen geheel. De
knelpunten zijn royaal en breed
vertegenwoordigd, terwijl wij
hoopten op een zekere selectie.
De heer Van der Vlies (SGP): Ik
begrijp hoe de stand van zaken
rondom de evaluatie is. Ik vroeg mij
slechts af hoe dit wordt gezwaluw–
staart met de andere overleggen die
gevoerd worden, vooral nu de staats–
secretaris zegt dat op een of andere
manier het mechanisme van werk en
inkomen of werk boven inkomen
voor de verdeling van de beschikbare
ruimte, een rol moet spelen in de
nieuwe CAO. Als die verdeling dan
ook nog eens een meerjarenper–
spectief zou gaan kennen, dan
komen wij toch voor de vraag te
staan hoe dit procedureel op elkaar
kan insteken.
Staatssecretaris Simons: Ik kan de
heer Van der Vlies slechts meedelen
dat het kabinet positief gereageerd
heeft op het aspect van de meerja–
righeid in de CAO-besprekingen.
Waar wij dat kunnen faciliteren,
zullen wij het niet nalaten. Ik weet
niet of die rek erin zit maar dat
moeten wij in de komende dagen of
weken maar zien. Ook zijn wij zeer
gemotiveerd om de aanvullende
inzet rondom de werkdruk en de
werkgelegenheid te bevorderen.
Maar die specifieke knelpunten en de
werkdrukverlaging moeten wel
gefinancierd worden. Ik wil dan ook
niet de indruk wekken dat wij royaal
in de middelen zitten maar ik zie niet
in dat wat in 1990 mogelijk was, in
1992 niet mogelijk zou zijn.
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): Ik
heb toch goed begrepen dat de
6000 extra banen voortkomend uit
de werkdrukgelden, structureel zijn?
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iemand die andersoortig werk doet?
Met het voorbehoud dat ik maakte,
ben ik graag bereid dat initiatief in
de richting van werkgevers/
werknemers te nemen.

Staatssecretaris Simons: Zeker! Ik
heb goed geluisterd naar het verzoek
van mevrouw Netelenbos, waarbij
anderen zich hebben aangesloten.
Op zichzelf is er een goede reden om
die stellingname te betrekken, dat de
functiewaardering wat betreft het
aanpassen van het systeem over de
hele linie een primaire verantwoorde–
lijkheid is voor werkgevers en
werknemers. Het is een element van
onderhandelmg en het vaststellen
van systemen. Als zij zich daarmee
zou bemoeien, zou de overheid heel

snel het verwijt kunnen krijgen dat zij
treedt binnen de vrijheid van
CAO-partners. Echter, luisterend
naar het pleidooi van mevrouw
Netelenbos is er ook wel iets voor te
zeggen om met werkgevers en
werknemers bestaande functiewaar–
deringssystemen opnieuw te bezien.
Ik wijs die aanpak ten principale
niet af, maar ik ben er bezorgd over
dat al heel snel blijkt dat het niet
budgettair neutraal kan, in weerwil
van wat Werner en anderen zeggen
in hun rapportage. Dat hebben wij
dus vaker in Den Haag gehoord. Ik
ben daar zeker niet van overtuigd. Ik
wijs in dat verband ook op de onder–
wijsdiscussie. Ik wil aan de andere
kant ook weer niet een discussie
beleggen onder de voorwaarde, dat
het binnen de bestaande ruimte
moet. Dat blokkeert natuurlijk ook elk
debat over aanpassing. Op het
moment dat de overheid medestimu–
leert om te bezien welke aanpas–
singen wenselijk zijn, ben ik graag
bereid om in een eerstvolgend
contact met werkgevers en
werknemers een verstandige formule
te zoeken. Daarbij gaat het dus om
de aanpassing van de systemen
Misschien kunnen hier en daar ook
aanpassingen anders dan in
opwaartse richting geschieden. Ik
vermoed, dat de commissie-Werner
daar ook onuitgesproken enige
ruimte voor biedt. Nogmaals, ik heb
er dus heel duidelijk een beperkende
opmerking bij gemaakt. Ik wil niet,
dat er een verkeerd beeld ontstaat;
dan heb ik hier namelijk een
verwachting gewekt, waarvan ik
weet dat ik die niet kan realiseren.
Dat is iets anders dan oude
knelpunten in bestaande functie–
waarderingssystemen op te lossen.
Ik wijs in dit verband naar de bejaar–
denoorden. Dat is nu een onderdeel
van de lopende CAO-discussies, ook
op verzoek van de Vereniging van
Nederlandse bejaardenoorden.
Een derde thema zou op verzoek
van mevrouw Netelenbos kunnen
worden meegenomen en wel, dat ten
gevolge van functiedifferentiatie zeer door Werner c.s. bepleit en
door het kabinet ondersteund nieuwe functies ontstaan, waarvoor
in een functiewaarderingssyste–
matiek nieuwe uitvindingen moeten
worden gedaan. Er zou eigenlijk
minder automatisme moeten gelden.
Hoe kijkt men bijvoorbeeld aan tegen
een afdelingsassistent of tegen

Staatssecretaris Simons: Als ik het
goed zie, gaat het bij de functiewaar–
dering om drie typen kwesties. Een
daarvan is oud zeer, daar verwijst
mevrouw Beckers naar. Het kabinet
heeft de sociale partners gevraagd,
te komen met een lijst van dat oud
zeer en een prioriteitsvolgorde aan te
geven. Die lijstjes liggen er nu en
zullen ook een rol spelen in het
CAO-overleg. Het kabinet is bereid
bepaalde knelpunten te honoreren.
Het tweede thema - een verzoek
van mevrouw Netelenbos - is om
samen met de sociale partners de
wenselijkheid na te gaan van het
integraal met elkaar bespreken van
het functiewaarderingssysteem - ook
mevrouw Janmaat sprak daarover en te bezien, welke benaderingswijze
gevonden zou kunnen worden om
dat eens op de schoffel te nemen.
Het volgende zou daarvan een
onderdeel kunnen zijn. Immers ten
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Staatssecretaris Simons: Jazeker,
die zijn structureel.
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Kan de staatssecretaris mij dan
uitleggen waarom in de thuiszorg mevrouw Netelenbos noemde de
gezinszorg waar zoveel honderden
vacatures zijn - gewerkt wordt met
oproepcontracten, nul-urencon–
tracten en dergelijke? Zeker als die
6000 arbeidsplaatsen structureel
zijn, zou ik willen weten wat er voor
die groep is gedaan of wat er voor
die groep wordt gedaan.
Staatssecretaris Simons: Misschien
heeft een van mijn medewerkers
paraat welk deel van de werkdruk–
gelden terecht gekomen is in de
brede sector van de thuiszorg.
Misschien kunnen wij dat in de
tweede termijn opvissen. Wel is
eerder de vraag gesteld over het
aantal vacatures in de thuiszorg en
men is daarbij terecht met zorg
vervuld. Ik heb binnenkort een
afspraak met de organisatie Sting en
andere organisaties om eens over
die specifieke problematiek te
spreken.
Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter. De staatssecretaris vindt
de functiewaardering een eerste
verantwoordelijkheid voor de sociale
partners. Hij heeft een lijstje
gekregen met specifieke knelpunten.
Daarbij is echter geen sprake van
enige prioriteit. Kan hij mijn verzoek
honoreren, dat de overheid ervoor
zorgt dat die functiewaardering over
de verschillende zorgsectoren heen
wordt afgestemd. Dat is ook in ons
belang. Daarmee wordt meerjaren–
planning mogelijk, waardoor er niet
elk jaar arbeidsonrust is. De functie–
waardering heeft hier toch mee te
maken?

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Het spijt mij,
voorzitter. Het tweede verhaal is mij
duidelijk, het eerste echter niet. De
staatssecretaris zegt: dit is een zaak
van de sociale partners; het gaat om
knelpunten; ik krijg een hele lijst en
ik wacht wel af. De staatssecretaris
heeft echter wel een advies
gekregen. In dat advies gaat het niet
alleen over het actualiseren van
functiewaarderingssystemen maar
ook over het niet volledig kunnen
toepassen van bestaande systemen
omdat er geldgebrek is. Mijn
conclusie is heel eenvoudig: die
prioriteiten liggen op tafel; zij zijn
aan de staatssecretaris geadviseerd:
gezinszorg, bejaardenoorden,
kruiswerk. Dan kan de staatssecre–
taris toch niet zeggen, dat hij dat aan
de sociale partners overlaat? Ik weet
wel dat het veel geld kost. Helemaal
duidelijk is het mij echter niet.
Staatssecretaris Simons: Dat is een
misverstand, mevrouw Beckers, dat
komt misschien door de aard van het
debat.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Ik vraag ook om
verduidelijking.
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gevolge van functiedifferentiatie
ontstaan er in feite nieuwe of
vernieuwde functies, onder andere
de functie van afdelingsassistenten.
Daarop past het bestaande functie–
waarderingssysteem eigenlijk niet zo
geweldig. Daarin zal dus ook
enigszins gemoderniseerd moeten
worden. Dit is eigenlijk een subpunt
bij het hoofdpunt van mevrouw
Netelenbos en mevrouw Janmaat. Ik
bepleit nu, het oud zeer waar
mogelijk mee te nemen in de
CAO-onderhandelingen respectie–
velijk daarvoor een meerjarenlijn af
te spreken. Wij zullen dat namelijk
niet in één keer kunnen financieren.
Vervolgens moet er voor de
aanpassing van het functiewaarde–
ringssysteem zèlf getracht worden
een afspraak te maken met
werkgevers/werknemers waarbij de
overheid een stimulerende rol
vervult. Dat is de lijn.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Betekent dit, dat wat
nu als knelpunten worden ervaren,
straks door een exercitie op papier
ineens geen knelpunten meer zijn?
Dat kan toch niet?
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Hoe
kunt u dat nu zo zeggen?

mag je helemaal niet uitsluiten.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat mag je niet
uitsluiten, maar ik heb het gevoel dat
het de wens is die erachter leeft. En
als dat het geval is, vind ik het
onjuist.

Staatssecretaris Simons: Ik sluit in
het geheel niet uit, en naar mijn
mening ook mevrouw Netelenbos
niet die als eerste deze suggestie
deed, dat heroriëntatie op de
bestaande functiewaarderingssys–
temen tot nieuwe inzichten zal leiden
met betrekking tot de oude
knelpunten. Nogmaals, ik wil nu
reeds opmerken dat functiewaar–
dering en herziening daarvan op
zichzelf niet per definitie een
beweging in opwaartse richting
betekenen. Kritische bezinning op de
bestaande functiewaardering kan
ook leiden tot andere inzichten dan
de inzichten die wij vandaag de dag
hebben.

Staatssecretaris Simons: Wij signa–
leren nu bepaald oud zeer. Ik ben al
zeer erkentelijk voor het feit dat ook
in gesprekken met werkgevers en
werknemers gezegd wordt, dat
ervoor opgepast moet worden nog
langdurig te spreken over in de jaren
tachtig opgelopen achterstanden
omdat de sector de afgelopen drie a
vier jaren weer wat in de lift zit in
vergelijking met de ambtenaren en
de marktsector. Dat wordt wel eens
vergeten. Het is niets om onszelf
voor op de borst te slaan, maar als
wij naar de netto-uitkomst kijken,
zitten wij in de G en G-sector de
afgelopen drie a vier jaar goed aan
de maat. Tegelijkertijd is er het
inzicht dat met name in de bejaar–
denzorg en de gezinszorg - ik noem
er even twee - sprake is van speci–
fieke functiewaarderingsproblemen.
Als je die wilt oplossen, zal dat extra
geld kosten. Dat is mede de inzet
van de onderhandelingen tussen
werkgevers en werknemers. Het
kabinet is bereid om op bescheiden
schaal te bezien wat het aan de
financierïng van de prioritaire
knelpunten kan doen. De kamercom–
missie zegt tegen de staatssecretaris
dat hij met werkgevers en
werknemers aan de slag moet om te
bezien of over de hele linie de syste–
matiek van de functiewaardering niet
anders moet worden aangepakt. Ik
wil niet verhelen dat ik een zekere
aarzeling heb moeten overwinnen.
Wij zullen dat initiatief nemen. Wij
gaan daarmee serieus aan de slag. Ik
sluit niet uit dat het beeld dat uit
dergelijke studies naar voren zal
komen, een ander zicht geeft op
bestaande ervaren knelpunten. Dat

Staatssecretaris Simons: Ik meen
dat het goed is om bij de herziening
van de functiewaardering en de
consequenties daarvan het punt mee
te nemen waarop de heer
Kohnstamm wees. Hij sprak over de
BIG, de verlengde arm, de huidige
praktijk en eventuele consequenties
daarvan voor de functiewaardering.
Ik ben bang dat er sprake zal zijn van
een ontwikkeling in opwaartse
richting.
Door de meeste sprekers is de
zorg als parameter in het budget
naar voren gebracht. Dit is een
suggestie uit het rapport-Werner.
Het kabinet staat daar aarzelender
tegenover en wil de budgetvast–
stelling flexibeler maken en zo min
mogelijk "earmarken", zoals expliciet
of impliciet wel wordt gedaan door
zo'n aanvullende parameter. De
hoofdinzet moet toch eigenlijk zijn
dat verpleegkundigen de komende
jaren juist door versteviging van hun
positie binnen de organisaties
meepraten in het management van
de organisatie. De ruimte die de
verpleegkundige zorg krijgt in de
afwegingen binnen een instelling
voor gezondheidszorg, vraagt toch
vooral een "managerial approach". Ik
ben er ongelooflijk allergisch voor
om zo'n besluitvormingsproces te
centraliseren. Daarmee wordt het
proces ook gefixeerd. Mevrouw
Kamp herhaalde die suggestie uit het
rapport-Werner en het was heel
interessant dat zij tegelijkertijd zei
dat zij een signaal had opgevangen
dat in een bepaald ziekenhuis gelden
voor specialisten worden benut voor
iets anders. Zij vroeg wat ik daarvan
vond. Ik wilde toen eigenlijk zeggen
dat het een goede ontwikkeling is
dat die vrijheden ontstaan. Die
vrijheden worden wat mij betreft de
komende jaren ook wat aange–
scherpt, omdat het lang niet altijd tot
de beste allocatie van middelen leidt
als je dat allemaal "earmarkt". Daar
moet je ook heel praktisch in zijn.
Nogmaals, wat de ruimte voor
verpleegkundige zorg betreft heb ik
begrip voor de stelling van de
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Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Er was dus geen
sprake van een misverstand. Ik had
het wel degelijk goed begrepen De
staatssecretaris zegt nu iets méèr.
Mijn probleem is dat het misschien
toch een beetje te gemakkelijk is om
te zeggen, wij gaan de functiewaar–
deringssystemen allemaal weer op
de schop nemen terwijl de oude
kneipunten nog niet zijn opgelost.
Als de staatssecretaris nu zegt, laten
wij op zijn minst een meerjarenaf–
spraak maken om dat oud zeer uit de
weg te ruimen, als dat duidelijk op
tafel ligt, vind ik het een ander
verhaal. Dat het niet allemaal ineens
kan, snap ik ook wel. Het tweede
moet echter naar mijn gevoel wel
een vervolg zijn op het eerste.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Maar dat wordt toch
gezegd? Er zijn nu knelpunten en oud
zeer. Als er een nieuwe exercitie
wordt gepleegd, is het mogelijk dat
een aantal van die knelpunten
vanzelf verdwijnt. Ik zeg het wat
populair, maar dat was toch de
strekking van de opmerkingen?
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commissie-Werner. Het is ook een
denkbare methodiek. Toch geloof ik
- en dat is helemaal geen principieel
bezwaar - dat de nadelen groter zijn
dan de voordelen en dat het ook
fixerend werkt. Een betere
benadering is een aanpakvan de
"managerial"-kant en een zodanige
vergroting van de invloed dat de
belangenbehartiging binnen het
instituut zodanig is dat je er niet
omheen kunt. Dat vind ik beter dan
dat wij het weer voor gaan schrijven.

van het Werktijdenbesluit gezegd dat
wij hiermee per 1 januari 1993 aan
de slag gaan. Dit is ons principiële
standpunt. Dat zal niet leiden tot een
verdere belasting van de
WVC-begroting. Misschien is per 1
januari 1991 al sprake geweest van
financiering, maar anders is dit het
geval per 1 januari 1992. Wij zullen
het dus proberen te redden met de
middelen die wij hebben ingezet in
verband met de werkdruk.
Wat de ARBO-wet, de bedrijfsge–
zondheid enzovoorts betreft, is de
werkgevers een kostenraming
gevraagd. Zodra die kostenraming
bekend is, zullen wij gezamenlijk tot
een arrangement moeten komen
voor de financiering van de bedrijfs–
gezondheidszorg. Ik wil niet
verhelen, dat het daarbij nog om een
lastige afweging zal gaan. Er zal
overleg met Sociale Zaken en
Werkgelegenheid nodig en wenselijk
zijn.
De heer Van Middelkoop heeft een
vraag gesteld over de kwaliteit van
de verpleegkundedocenten. Ik kan de
heer Van Middelkoop slechts
melden, dat ik niet de signalen heb
ontvangen die hij wel heeft
gekregen. Mij is dus niet bekend dat
de kwaliteit van de docenten onvol–
doende zou zijn of dat wij ons
daarover zorgen zouden moeten
maken.

mededelingen van voor mij gezag–
hebbende mensen. Ik vond het de
moeite waard om dit signalement
door te geven.

Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): En
ik had een vraag gesteld over revisie
van de ARBO-wet. Ik vermoed dat
die twee zaken door elkaar zijn
gehaald.

Staatssecretaris Simons: Ik kan dit
niet beoordelen, maar ik wil dit
signalement in gedachten houden.

Staatssecretaris Simons: Mijn
excuses! Al bij een eerdere
gelegenheid hebben wij ten aanzien

De heer Van Middelkoop (GPV):
Mijn opmerkingen berusten
overigens niet op wetenschappelijk
onderzoek, maar vloeien voort uit

Staatssecretaris Simons: Ik ben u
dankbaar en erkentelijk voor het
signalement. Ik zal mij er serieus
mee bezighouden.
Mevrouw Kamp heeft een voor mij
verrassende suggestie gedaan met
betrekking tot de verpleegkunde en
het vrije beroep. Ik vraag mij of het
zin heeft een dergelijk adagium uit te
gaan dragen. Ik stel juist alle
pogingen in het werk om de
bestaande vrije beroepsbeoefenaren
via mangementparticipatie en wat
dies meer zij wat meer te betrekken
bij de organisatie van de gezond–
heidszorg. Wie het rapport van de
Gezondheidsraad leest en let op wat
wordt gezegd op het punt van
medisch handelen, dat zich op een
tweesprong zou bevinden, zal tot de
conclusie komen, dat juist de
inbedding van de klassieke vrije
beroepsbeoefenaren in de reguliere
organisatie een maatschappelijke
noodzaak wordt. Aan het adres van
mevrouw Kamp merk ik nog op, dat
wij de al te ideologische
stellingname aan het verlaten zijn.
Dat is aan beide kanten het geval en
ik vind dit een gelukkige ontwik–
keling. Indien je, ook in aansluiting
op het Vijf-partijenakkoord dat
specialisten, verzekeraars en andere
betrokkenen indertijd hebben
afgesloten, gezamenlijk zou kunnen
nagaan op welke manier je onder
bepaalde inkomensgarantie - die
zaak was altijd de kern van de
discussie - de managementpartici–
patie van specialisten in ziekenhuizen
zou kunnen doen toenemen opdat zij
meer tot de organisatie gaan
behoren, zou dat tot veel betere
arbeidsverhoudingen en winst op
andere terreinen kunnen leiden. Dit
zou mijns inziens beter zijn dan het
denken aan de mogelijkheid van de
klassieke vrije-beroepsbeoefenaar. Ik
denk op dit punt dus aan enige
relativering en met mij vele anderen.
Daarom moeten wij deze gedachten
niet voor een bepaalde beroepsgroep
gaan uitdragen. Er zijn daarvan
alleen maar meer na– dan voordelen
te verwachten. Maar misschien heb
ik mevrouw Kamp verkeerd
begrepen. In ieder geval begrijp ik
niet waarom deze gedachte aanbe–
velenswaardig zou zijn.
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Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): U hebt het toch nog
altijd over ongelijke verhoudingen?
Staatssecretaris Simons: Ja, maar
dan moet je eens beginnen met die
ongelijkheid iets te neutraliseren.
Aan het adres van mevrouw Kamp
zeg ik dus dat ik niet overweeg een
advies aan te vragen aan het COTG.
Tot slot kom ik op een paar
kleinere, maar niet onbelangrijke
punten. Mevrouw Janmaat en
mevrouw Kamp hebben gevraagd
naar de problematiek van de conse–
quenties voor de bedrijfsgezond–
heidszorg. Ik kan melden dat het
kabinet zich nog beraadt over de
kostenconsequenties. In dat verband
is aan de werkgevers een kosten–
raming van het werktijdenbesluit
gevraagd. Naast kosten zijn er bij
deze regeling mogelijk ook baten.
Als die kostenraming van de
werkgevers op tafel ligt, zal ook de
wijze van financiering aan de orde
zijn. Daarbij ligt financiering via de
WVC-begroting wat mij betreft niet
aanstonds voor de hand. Al eerder is
gekeken naar de mogelijkheid om
met werkdrukmiddelen tot enige
financiering te komen.
Mevrouw Kamp (WD): Misschien
haalt u nu het een en het ander door
elkaar. U gaf nu antwoord op een
vraag die ik niet had gesteld, maar
mevrouw Janmaat. Die ging over het
ziekteverzuim. Ik had een vraag
gesteld over het Werktijdenbesluit.

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Dit is een misverstand.
Het ging mij niet om gebrek aan
kwaliteit. Er is mij het volgende
meegedeeld. Bij dit soort oplei–
dingen is de situatie enigszins verge–
lijkbaar met die bij de instellingen
zelf. De verpleegkundedocent zou in
de opleiding een dominante positie
moeten hebben, maar dat is juist niet
het geval. De mensen die les geven
in beroepsondersteunende vakken,
zijn vaak academici, maar de
verpleegkundedocent heeft vaak niet
die dominante positie gekregen. Dat
heeft echter niets met kwaliteit te
maken, althans niet in de persoon–
lijke sfeer.
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Mevrouw Netelenbos heeft
gesproken over een onderzoek met
betrekking tot herintreedsters. Ik ken
dat onderzoek niet. Mijn
medewerkers melden dat daarvan
net iets bekend is. Ik zeg toe mij op
de gegevens nader te zullen concen–
treren. Ik zie nu de eerste
uitkomsten. Er lijkt hier en daar
sprake te zijn van een slordige
behandeling van de herintreedsters.
Ik zal mij hierop bezinnen.
Mevrouw Kamp heeft nog een
opmerking gemaakt over het
intrekken van de WAGGS. Het
regeringsstandpunt over het
SER-advies dat inmiddels is uitge–
bracht, komt eraan. De heer De Vries
heeft al eerder aangekondigd dat er
een maximale inspanning nodig is
om 1994 het eerste WAGGS-loze
jaar te laten zijn. Er zal nog wel enig
water door de rivier stromen voordat
dat ook daadwerkelijk tot realisering
kan leiden. Dat is wel het oogmerk,
maar hier liggen leven en leer soms
ver uit elkaar.

Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris heel hartelijk voor zijn uitge–
breide antwoord. Tot heel veel afron–
dende stellingnames over een aantal
zaken zie ik mij nu niet in staat,
nadat er nogal wat toezeggingen zijn
gedaan over het verpleegberaad voor
begin oktober. De staatssecretaris
heeft veel overleg toegezegd. Het
lijkt mij dan ook heel vroegtijdig om
er in tweede termijn concluderend
over af te ronden.
Ik wil nog graag ingaan op
hetgeen de heer Van Middelkoop
heeft gezegd, namelijk dat er te
weinig reacties waren uit het veld. Ik
heb in eerste termijn gezegd dat het
ook niet zozeer de bedoeling is dat
de Kamer zoveel reacties krijgt. Ik
hoop in ieder geval - dat wil ik
nogmaals benadrukken - dat de
beroepsgroep niet de eerste is die
ons hoeft te informeren, maar dat er
juist gediscussieerd moet worden in
een veel bredere geleding, in het

management, in de directies en met
medici. Vandaag is in ieder geval
gesproken over het rapport van de
commissie-Werner, uiteraard met
het standpunt van het kabinet
hierop.
Er zijn nog zoveel lopende zaken
dat wij nu waarschijnlijk ook over
Werner congressen krijgen zoals
over Simons en Dekker. Dat zal
misschien vruchten afwerpen, maar
ik denk dat het goed is als het
kabinet binnenkort nadere
voorstellen doet, ook ten aanzien van
het verpleegberaad, voordat het in
het land een hele discussie wordt:
wie met wie, hoe moet het verder.
Die 5 mln. zal vanaf vandaag ergens
boven de markt blijven hangen.
ledereen zal u in de komende dagen
benaderen voor die 5 mln. De
beroepsgroep zal daarop afkomen
als een vlieg op de stroop. Ik hoop
dat het kabinet heel spoedig aan de
hand van concrete voorstellen met
het veld aan tafel gaat zitten en de
Kamer daarvan verslag doet.
Nogmaals, ik heb in eerste termijn
gezegd dat het allemaal nog geheel
vrijblijvend is. U kunt voor 5 mln.
geen verpleegberaad kopen. Ik blijf
eigenlijk nog een beetje op die
noemer zitten. U heeft op een aantal
vragen antwoord gegeven, maar het
blijft voor mij allemaal nog vaag.
Ik heb inmiddels voorgesteld om
eens te kijken of er niet nog een
mogelijkheid is om al die beroeps–
groepen te verenigen in een
federatie. Ik heb daarover niet zoveel
gehoord van de staatssecretaris.
Maar om de zaak niet nog complexer
te maken, is het misschien wel goed
dat er een houvast komt waarin de
beroepsgroepen zich ook zullen
vinden. Ik vraag mij af of het
instituut "verpleegberaad" daarvoor
is. Ik zie het toch wat breder.
Ik ben blij dat de minister van
Onderwijs en Wetenschappen
voorlopig voor twee jaar toekomst
ziet in de MUG-constructie met
zowel Maastricht en Utrecht als
Groningen. Mevrouw Kamp hecht
dan wel minder waarde aan weten–
schappelijk onderzoek door deze
sector, maar mijn fractie zal "de
MUG tussen Utrecht, Groningen en
Maastricht" met belangstelling
volgen. Ik ben de minister daar dan
ook erkentelijk voor. Ik denk dat wij
dit soort zaken met de staatssecre–
taris van Volksgezondheid moeten
bespreken. Dat werkt sneller dan via

Mevrouw Netelenbos (PvdA):
Voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor zijn uitvoerige beant–
woording en voor een aantal toezeg–
gingen. Ik wens hem veel wijsheid en
inventiviteit toe bij de discussie over
het CAO-conflict. Ik hoop met hem
dat de zaak niet verder escaleert en
dat het conflict snel tot een einde
wordt gebracht. Dat is in het belang
van alle betrokkenen. Meer kunnen
wij in dit stadium niet zeggen, maar
ik hoop het werkelijk oprecht.
Ik kom op de chief nursing officer.
Ik vind dat overigens geen term voor
een Nederlandse ambtenaar. Het
gaat om een ambtenaar die op het
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Mevrouw Kamp (VVD): Dan moet u
aangeven wat de argumenten zijn,
want het SER-advies is unaniem.
Staatssecretaris Simons : Zeker,
maar wij volgen wel vaker een
unanlem advies niet.

D

Onderwijs en Wetenschappen. Dat
duurt nu namelijk al zes jaar.
Zijn er al voorbeelden van
verpleegkundigen die participeren in
ethische commissies? Hoe zit het bij
euthanasie-zaken? Ik hoop dat de
staatssecretaris daar nog iets over
wil zeggen.
Wat de regionale experimenten
betreft is het mij duidelijk geworden
dat er een tussenevaluatie is. Is het
zinvol om die rapportage naar de
Kamer te zenden of gaat het om te
weinig informatie? Wij hebben hier
signalen afgegeven die uit het veld
tot ons gekomen zijn. Ik vraag om
een evaluatie aan het eind van dit
jaar.
De dualisering van het HBO-V is
mij nog niet geheel duidelijk. Ik
voorzie een verbreding van de
huidige in-serviceopleiding. Enerzijds
wordt de in-serviceopleiding naar het
MBO-niveau verplaatst. Anderzijds
wordt in het kader van de dualisering
het HBO-V uitgebreid. Er zijn
voorstellen toegezegd. Wij willen die
voorstellen afwachten.
Ik wacht de cijfers rond de herin–
tredersproblematiek af.
De problemen rond de gezins– en
thuiszorg hebben wij op tafel gelegd.
!k hoop dat de staatssecretaris in
overleg met de STING tot construc–
tieve inzetten komt.
In het kader van het werktijdenbe–
sluit heeft de staatssecretaris
gesproken over de inzet van
werkdrukmiddelen. In wezen gaat
het om een rusttijdenbesluit, waarin
de rusttijden dus geregeld moeten
worden. Ik zie niet helemaal in
waarom daarvoor werkdrukgelden
zouden moeten worden gebruikt.

D
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Netelenbos

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
vind dat ik gerechtigd ben om reele
verlangens naar voren te brengen.
Een departement dat ook bij diverse
beroepsgroepen vertrouwen wil
wekken, moet ervoor zorgen dat het
voldoende expertise binnenshuis
heeft of anders extern inhuurt. Het
betreft hier een belangrijke aanbe–
veling in het rapport van de
commissie-Werner dat wij nu
bespreken Ik vind dan ook dat wij
betrokken moeten zijn bij de verdere
uitwerking ervan. Als u daar anders
over denkt, moet u dat vooral doen.
Dan kom ik te spreken over het
verpleegberaad. De staatssecretans
zegt met zoveel woorden dat je nooit
naar "top down" moet werken maar
"bottom up". Op zichzelf moet je het
daar ongeveer wel mee eens zijn.
Het probleem is echter dat de onder–
havige sector zich sinds jaar en dag
kenmerkt door de enorme versnip–
perdheid en verdeeldheid. Ondanks
goede doch meestal niet zulke effec–
tieve pogingen is die sector er tot nu
toe niet in geslaagd de krachten te
bundelen. Waar wordt gezegd dat er

gestreefd moet worden naar zoiets
als een verpleegberaad dat mogelij–
kerwijs kan uitmonden in inbedding
in beleidsmatige zin, dan kun je daar
de zorg bij hebben dat dit allemaal
wat veel gevraagd is. Je kunt het
natuurlijk ook het voordeel van de
twijfel geven in de zin van: gaat u
vooral goed aan het werk, houdt ons
op de hoogte en als het niet loopt,
kunnen wij altijd nog bezien wat ons
te doen staat. Op zichzelf kan dat
een goede afspraak zijn. Ik vind
echter wel dat wij ons niet al te lang
in het overlegcircuit moeten
begeven De mensen die het aangaat
moeten zicht krijgen op de reikwijdte
van wat men van plan is te gaan
doen in dat beraad. Niets is namelijk
erger dan repressieve tolerantie. Het
eindpunt zou moeten zijn dat
wanneer er beleidsvragen namens de
overheid aan de orde zijn, het beraad
in ieder geval altijd gehoord wordt.
Dat kan een belangrijke stimulans
zijn om daaraan deel te nemen. Je
wordt niet medeplichtig, maar je
wordt wel gehoord. Ik verzoek de
staatssecretaris om ons in ieder
geval goed op de hoogte te houden
van de verdere ontwikkelingen op dit
punt.
Dan ga ik in op het bedrag van 5
mln. en het vakinstituut. Ik wil
waarschuwen voor het volgende. Wij
moeten voorkomen dat wij allerlei
kleine initiatieven gaan honoreren die
de versnippering juist bevorderen.
Wij zouden juist moeten komen tot
een bundeling van krachten en
expertise. Ik ben een groot
voorstandster van een wetenschap–
pelijke opleiding verpleegkunde. In
Amerika bijvoorbeeld stelt weten–
schappelijke verpleegkunde iets
voor. Die heeft een enorme motor–
functie in de professionalisering, de
ontwikkeling van de expertise en het
meepraten op een gelijkwaardig
niveau met medici en andere profes–
sionals in de gezondheidszorg. In
Nederland moeten wij gaan wennen
aan de idee dat het hier ook zo gaat.
Als er geld is voor expertise-ontwik–
keling zal ervoor gezorgd moeten
worden dat de wetenschappelijke
opleiding voor verpleegkunde in
Limburg met de twee nevenvesti–
gingen in Utrecht en Groningen,
daarbij volwaardig wordt
ingeschakeld. Wij moeten
voorkomen dat wij allerlei instituutjes
geld geven. Dan wordt het nooit wat.
Dat is niet in belang van de beroeps–

groep en de professionalisering. Als
je geen top hebt van enige body in
een sector dan zal het nooit echt iets
worden en blijft er wellicht te veel
sprake van een "Florence
Nightingale" gebeuren, hetgeen ik
niet wil.
Ik ben dan ook blij met de brief
van de minister van Onderwijs en
Wetenschappen die ik als een
opening beschouw in een patstelling
van minstens drie jaren behandeling
van het plan inzake het hoger
onderwijs en onderzoek. Daardoor
worden met de spreiding die wij nu
kennen, de verplegingsweten–
schappen voor twee jaar een kans
gegeven. Ik ga ervan uit dat daarmee
de slag voor de minister verloren is,
in die zin dat er straks geen experi–
mentele instellingen komen maar
echte instellingen, minstens twee en
wellicht drie. Er was nu eenmaal
afgesproken dat daarop nog een
visie moest worden gegeven door de
inspectie. Mevrouw Janmaat, ik had
uw schriftelijke vragen mdertijd ook
niet mede ondertekend, omdat deze
afspraak gemaakt was. In ieder geval
zijn de verplegingswetenschappen
hiermee een feit en dat vind ik alleen
maar wijs.
Dan het onderwijs. Ik ben blij met
de toezegging van de staatssecre–
taris dat de zes regionale experi–
menten en de olievlekwerking
daarvan het kristallisatiepunt en de
prioriteit vormen in de experimenten
rondom de opleidingen en dat er bij
het starten van nieuwe experimenten
zoveel mogelijk daarbij wordt aange–
haakt. De staatssecretaris gaat
daarover overleg plegen met zijn
collega van 0 en W. Rond de zomer
zullen er op dit punt nadere besluiten
worden genomen. Ik ga ervan uit dat
de Kamer daarvan op de hoogte
wordt gesteld, zodat zij de
mogelijkheid heeft om kritiek uit te
oefenen. De kernboodschap was:
versnipper niet te veel, opdat er
eenduidige beleidsconclusies kunnen
worden getrokken. De Kamer heeft
indertijd gevraagd om een evaluatie
van de experimenten om de twee
jaar. Ik vind dat de Kamer zich aan
haar eigen afspraken moet houden.
Een evaluatie na een kortere periode
dan twee jaar is niet conform de
afspraak. Die evaluatie moet op een
zodanig tijdstip verschijnen, dat zij
ook zinnig is en niet alleen maar leidt
tot verwarring.
Vervolgens ga ik in op de discussie
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ministerie van WVC belast is met
verpleegkundige beleidsaangelegen–
heden. De staatssecretaris zegt dat
hij van mening is dat het depar–
tement een sterkere ondersteuning
moet geven aan het verpleegkundige
beleid Wij moeten daar zicht op
kunnen houden. Het kan niet zo zijn
dat een van de ambtenaren wordt
aangewezen in de trant van "jij moet
dat maar gaan doen". Het vraagt
enige kennis van zaken. Ik wil hier
niemand mee diskwalificeren. Een
van de kernklachten is dat op het
departement te weinig expertise
aanwezig is vanuit de verpleegkunde
Er werken ook geen verpleegkun–
digen. De ambtenaar die met deze
functie belast wordt, moet vanuit de
praktijk kunnen redeneren Dat is
overigens voor meerdere beroepen
een knelpunt. Het lijkt mij aardig als
de secretaris dat gaat regelen in de
begroting.
Mevrouw Kamp (WD): Vindt u nu
echt dat het een taak is van de
Kamer om zich bezig te houden met
de personeelszaken van het depar–
tement? Je kunt natuurlijk als Kamer
wensen uitspreken op dat punt, maar
het is niet de taak van de Kamer om
zich bezig te houden met de
technische uitvoering.

42-33

Netelenbos
over de deskundigheidsniveaus. De
commissie-Werner geeft een aantal
belangwekkende adviezen uitge–
bracht die nlet gevolgd zijn door het
kabinet. De commissie meent dat de
HBO-opgeleiden behoren tot het
eerste-deskundigheidsniveau en dat
het "al werkend leren" plus de
MBO-opleidingen behoren tot het
tweede-deskundigheidsniveau. Nu
kan dit ingrijpen op de lopende
experimenten. Dus ik begrijp de
voorzichtige stellingname van de
staatssecretaris wel. Toch meen ik
dat er duidelijkheid moet komen over
het instroomniveau en over het
uitstroomniveau van de mensen die
een opleiding volgen. Zolang
daarover geen duidelijkheid bestaat
is het ook moeilijk om functies te
waarderen. Je kunt nu eenmaal niet
mensen die een in-serviceopleiding
volgen en de mensen die een
HBO-opleiding volgen op één hoop
gooien. Dat gebeurt nu wel. Dat is
ook één van de kernmoeilijkheden in
deze sector. De commissie-Werner
gaf daar duidelijke adviezen over. Ik
begrijp de moeilijkheid in dit
stadium, maar ik vind dat de regering
deze adviezen zeker in het achter–
hoofd moet houden.
Wat de commissie-Biesheuvel
betreft het volgende. Ik blijf het
onzin vinden. Ik ben zelf sterk verant–
woordelijk voor het "landbouw–
gedoe", omdat ik tijdens de behan–
deling van de onderwijsbegroting
geroepen heb dat het landbouwon–
derwijs onder die begroting moest
vallen. Dat is natuurlijk wel heel veel
gevraagd en toen is de
commissie-Biesheuvel ingesteld. Nu
wordt plotsklaps ook de hele
WVC-sector bij die commissie
ondergebracht en dat is nu juist niet
de bedoeling. Ik vind dat er genoeg
geadviseerd is op dit punt en ik denk
dat de staatssecretaris het daarmee
eens is.
De heer Van Middelkoop (GPV): Er
zitten hier een paar leden en plaats–
vervangende leden van de landbouw–
commissie achter de tafel die dit ook
met verbazing aanhoren.
Mevrouw Netelenbos (PvdA) Kijk
eens aan, forse steun op dit punt.
Maar wij moeten niet van de ene
commissie naar de andere hobbelen.
In de politiek moet men soms
gewoon durven beslissen, zegt mijn
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fractievoorzitter altijd en dat ben ik
zeer met hem eens.
De heer Van der Vlies (SGP): Dat
werpt wel vruchten af.

kosten mee hebben gewogen. Wij
hebben dat dus niet gedaan, want
voor de zorgsector doen wij dat
maar ten dele. Ik vind het dus niet
wijs. Ik vind het voorstel van
mevrouw Kamp inzake een advies–
aanvrage wel aardig.
Ik heb geen antwoord gekregen op
de specialismen in de verpleeg–
kunde. Ik had gevraagd er een aantal
aan toe te voegen, bijvoorbeeld de
intensive-care-verpleegkundige en
de ambulance-verpleegkundige. Aan
de BIG-raad moet worden gevraagd
om dat verder uit te werken. Het rare
verschil tussen verpleegkundig
specialist en specialistisch verpleeg
kundige moet uit de wereld worden
geholpen. Ik vind dit een raar onder–
scheid.
Wat de herintreders betreft, hoop
ik, dat als uit onderzoek blijkt dat
werkgevers ontzettend slordig
omgaan met herintreders, de staats–
secretaris die op het matje roept en
zegt: mijne heren (het zullen wel
vrijwel allen heren zijn) dat accep–
teren wij niet.

Mevrouw Netelenbos (PvdA): Ik
ben zeer te spreken over de
toezegging van de staatssecretaris
over de functiewaardering. Hij heeft
gezegd dat bezien zal worden of
samen met de sociale partners tot
een verstandige formulering
gekomen kan worden. Hij wil het
initiatief daartoe nemen. Dat lijkt mij
uitstekend. Wij moeten dat niet
beleggen, zeg ik ook tegen mevrouw
Beckers, met allerlei vooronderstel–
Imgen, want daardoor ontstaan er nu
juist moeilijkheden bij de start. Het is
in het beiang van de gehele sector
dat er niet mensen worden opgeleid
in de gezinszorg die later in de
bejaardenzorg gaan werken omdat
de lonen daar beter zijn. Het is niet
goed als er beter betaald wordt voor
dezelfde opleiding en vrijwel
dezelfde functie. Het is van belang,
dat de gehele sector onder het
vergrootglas wordt gelegd. De
uitkomsten zullen ons wel voor
vraagstukken van enige importantie
stellen. Dat hebben wij ook bij
onderwijs kunnen zien. De moeilijk–
heden moeten niet uit de weg
worden gegaan. Het is zaak, dat de
discussie wordt geobjectiveerd.
Daarmee heb je nog niet altijd
onmiddellijk een oplossing. Er is in
ieder geval een vertrekpunt voor een
discussie.
Wat de COTG-parameter betreft,
heeft de staatssecretaris gezegd, dat
het meer een managementprobleem
is. Het zou ontzettend fixeren, als je
de verpleging en de verzorging als
parameter meeneemt. Hij vond het
voorbeeld van mevrouw Kamp zo
leuk. Specialistenplaatsen konden
aardig voor de zorg worden ingezet.
Het een sluit het ander toch niet uit?
Als je beleidsbeslissingen neemt, die
aanspraak maken op het budget van
een instelling, dan weet je altijd, dat
het voor de verpleegkundigen en
verzorgenden taakzwaarte met zich
brengt. Wat is er toch onnozeler dan
dat niet zichtbaar willen maken? Wat
is er logischer dan dat in het budget
mee te wegen? Dan heb je tenminste
een eerlijke discussie over kosten en
geen halve discussie. Als wij nu
besluiten om die hartoperaties toe te
staan, dan denken wij dat wij alle

Mevrouw Kamp (VVD): Ik weet het
niet. Het vrije beroep van verpleeg–
kundige zou een veel beter imago
hebben gehad. In de toekomst
kunnen er wel eens veel meer vrije
beroepen komen. Ik heb kennis
genomen van de visie van de staats–
secretaris.
Ik kom te spreken over het
Verpleegberaad. Ik ben echt niet
overtuigd. Wat de staatssecretaris
nu heeft gezegd, is heel wat anders
dan wat in het regeringsstandpunt
staat. In het regeringsstandpunt lag
het accent op overleg. De staatsse–
cretaris legt het accent op het forum
van beroepsontwikkeling. Vooralsnog
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Mevrouw Kamp (WD): Mijnheer de
voorzitter. Ik dank de regering voor
haar uiteenzetting.
Gezien de politieke opvatting van
de staatssecretaris, is zijn beleid
meer gericht op afname van de vrije
beroepen dan op stimulering ervan.
In het rapport-Werner en in het
regeringsstandpunt - de staatssecre–
taris verdedigt het prima - is hieraan
geen beschouwing gewijd. Het is een
omissie.
Staatssecretaris Simons : Wat vond
u van mijn beschouwing?

42-34

Kamp
geeft mijn fractie geen fiat aan het
Verpleegberaad. Dat laat onverlet,
dat de staatssecretaris met die
mensen spreekt. Ik heb begrepen dat
die 5 mln. pas gefiatteerd wordt bij
de begroting 1993. Wij kunnen
daarover nog spreken
Ik dank de staatssecretaris voor de
steun, die hij aan mij geeft. Er
bestaat geen verschil van mening,
dat in deze bedrijfstak ook werk
moet zijn voor lager opgeleiden. Ik
heb net de brief van minister Ritzen
over verplegingswetenschappen
gelezen. Het is voorlopig een
experiment. Ik steun de visie van de
staatssecretaris, dat het iets rneer
gezocht moet worden in het
post-HBO.
Ik ben blij met het initiatief dat de
staatssecretaris ter zake van het
functiewaarderingssysteem wil
nemen, ondanks de beperkingen. Ik
deel zijn standpunt, dat er niet direct
verwachtingen gewekt moeten
worden. Ik stel het wel op prijs dat in
die functiewaardering de accenten
anders gelegd worden. Minder
accent op hiërarchie en op de
opleiding, maar meer op de zorg, de
psychische belasting en de
complexiteit van vraagstukken,
alsook nieuwe technische vaardig–
heden. Dit lijkt mij zinvol.
De staatssecretaris zegt dat de
parameter-verpleegkundige een
managementsprobleem is. Dat vraag
ik mij nu net af. Die vrijheid bestaat
wel, maar het aantal m2 om een bed
maakt ook onderdeel uit van een
kostenberekening. Ik noem het
academisch zlekenhuis. Eigenlijk
alles wordt dus bij de prijsbere–
kening betrokken. Ik heb begrepen
dat het rapport van de
commissie-Werner het idee bevat
om het element van verpleging en
verzorging bij de kostprijsberekening
mee te nemen. Vandaar mijn verzoek
om hierover een advies aan het
COTG te vragen. Tot nu toe heeft de
staatssecretaris mij nog niet van zijn
standpunt overtuigd. Nogmaals, de
uitkomst is: geen richtlijnen en geen
geoormerkte budgetten voor de
instelling. Maar als het aantal m2 om
een bed wel deel uitmaakt van de
kostenberekening waarom dat wat ik
wens ook niet?
Kan de regering mij uitleggen wat
de betekenis is van een SER-advies,
als ik nog tot 1994 moet wachten
voor een wetsontwerp ter zake van
deWAGGS?

De heer Kohnstamm (D66):
Voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor de uitvoerig beant–
woording. Wat ik er voornamelijk aan
overhoud, is dat de nota "hoger
beroep" wordt uitgewerkt. Op
sommige punten wordt die ook in
heroverweging genomen en getoetst
aan het realiteitsgehalte Ook zijn er
op een aantal punten weliswaar
richtingen aangegeven, maar die
hebben nog niet direct vorm
gekregen. Dat is op zichzelf begrij–
pelijk, maar die punten moeten wel
handen en voeten krijgen.
Er is veel gesproken over het
verpleegberaad. Ik houd mijn grote
twijfel daarover. Het is nog allesbe–
halve duidelijk voor mij. Maar ik
neem aan dat de staatssecretaris in
de loop van het najaar in staat is om
ons de contouren van dat beraad aan
te geven. Als het idee bij de verkoop
daarvan onvoldoende handen en
voeten krijgt, moet het alsnog
gewoon afgeblazen kunnen worden.
Anders gaat het vooral veel verga–
dertijd kosten, zonder dat er echt
iets uitkomt.
Ik heb niet goed begrepen van de
staatssecretaris hoe zijn contacten
tot nu toe zijn verlopen met
AbvaKabo en CFO met het oog op
de beroepsvereniging. In de stukken
geeft hij aan, dat het niet primair zijn
taak is om een grotere eenheid te
bewerkstelligen. Natuurlijk speelt het
verpleegberaad daar een rol bij,
maar het kan ook directer tot stand
komen. In de stukken laat de staats
secretaris ook weten dat hij er sterke
ideeën over heeft en dat een van de
basisanalyses van de
commissie-Werner op dat punt
gesteund wordt. Ik denk aan grotere
herkenbaarheid en eensgezindheid
van de beroepsvereniging. De eerste
reactie van AbvaKabo en CFO ter
zake was nogal terughoudend. Maar
zijn daarover inmiddels al andere
geluiden vernomen?
Over de leeftijd van de chief
nursing officer wil ik geen speciale
eisen naar voren brengen.
Ik wil eindigen met de oproep
waarmee ik begonnen ben. In het
bijzonder mevrouw Netelenbos is
haar tweede termijn ermee
begonnen. Laat de CAO-problemen
in vredesnaam niet verder escaleren!
De staatssecretaris heeft twee jaar
geleden terecht veel complimenten
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geoogst voor de afronding van het
conflict over BAZ-1. Het zou mooi
zijn als dat weer zo zou gaan. Op het
moment dat het langer gaat duren,
zullen ook deze avond en middag,
aan dit onderwerp besteed, niet de
spin-off kunnen krijgen die zij zouden
moeten hebben. Ik wens de staatsse–
cretaris daarmee alle sterkte en, zo
het kan, flexibiliteit in eerdere stand–
punten, ingenomen door hem en
andere leden van het kabinet.

D
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Mijnheer de voorzitter.
Ik ben de staatssecretaris erkentelijk
dat hij die chief nursing officers zo
snel heeft opgepakt via het ambtelijk
management. Ik vind dat prima.
Wat dat verpleegberaad betreft
was ik ook nogal negatief. Ik dacht
dat het nu om iets anders ging dan
in het begin. Het gaat om een forum
op vakinhoudelijk terrein. Als men
dat zelf ziet zitten en als het ook
handen en voeten krijgt in de zin dat
men echt wat te vertellen krijgt bij de
beleidsvoorbereiding, wie zijn wij
dan om te zeggen dat het niet mag?
Er zijn echter een aantal
voorwaarden aan verbonden. Wij
wachten verder de gesprekken en
het eerste resultaat in oktober af.
Wat de CAO betreft ben ik
eigenlijk wel tevreden. Als de staats–
secretaris zegt dat de komende
dagen actieve pogingen door het
kabinet worden ondernomen om de
communicatie en het vertrouwen te
herstellen, is dat precies wat wij
bedoelen. Ik hoop dan ook dat er
voor de PGGM-gelden een beetje
soepele oplossing komt en dat er
een zakelijk gesprek kan komen. De
vorige week ben ik heel duidelijk
naar het kabinet geweest, dit keer
zeg ik erbij dat ik vind dat ook de
werkgevers wel eens iets mogen
doen en zich niet zo afwachtend
moeten opstellen. Ik ben erg
benieuwd naar het resultaat.
Om misverstand te voorkomen, ik
ben het eens met hetgeen mevrouw
Netelenbos heeft gezegd over de
functiewaarderingssystemen. Zonder
vooronderstellingen, maar wel open.
Maar ook met de bedoeling om bij
voorrang de oude problemen op te
lossen, al kan dit niet in éèn jaar. En
komen er zaken uit waardoor wij
opnieuw om de tafel moeten gaan
zitten, dan zullen wij dat ook doen.
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Beckers-de Bruijn
Dat geldt ook voor mij.
Die parameter verpleegkundige
zorg snap ik echt niet. Waarom ruikt
het toevoegen van een parameter
ineens naar het oormerken van
gelden? Als wij een steviger positie
willen binnen de instelling voor de
verpleegkundige sector, dan moeten
wij het ook niet laten bij vrijblijvende
woorden, maar het ook een beetje
body geven. Ik heb begrepen dat de
heer Van Middelkoop al een motie
klaar heeft liggen. Die zal dan straks
wel komen.
Het antwoord over de vertegen–
woordiging in Ziekenfondsraad,
College voor ziekenhuisvoorzie–
ningen en de Nationale raad voor de
volksgezondheid heb ik gemist. Eèn
van de aanbevelingen was twee
karige plaatsen in de nationale raad.
Ziet de staatssecretaris kans om te
bevorderen dat er nog wat meer
gebeurt op dit punt?

De heer Van der Vlies (SGP):
Mijnheer de voorzitter. Ik wil de
staatssecretaris dankzeggen voor zijn
beantwoording. Ik heb hem betrapt
op één punt van mijn inbreng waarop
hij niet heeft gereageerd. Hetzelfde
gold blijkbaar de inbreng van
mevrouw Janmaat-Abee. Dat is de
betrokkenheid van beroepsvereni–
gingen bij de doordenking van vraag–
stukken van ethlsche en inhoudelijke
aard, ethische commissies en derge–
lijke. Ik had daarover uitdrukkelijk
een toezegging gevraagd. Die zal
dan nog wel komen.
Ik wens de staatssecretaris verder
heel veel succes bij zijn interventie in
het CAO-conflict. En dan moet ook
maar een keer over mijn lippen
komen dat ook ik vind dat een BAZ-2
uiterst aanbevelenswaardig is. Maar
goed, genoeg daarover.
Wat het verpleegberaad betreft
wacht ik de toegezegde notitie af.
Ik wil ook nog een opmerking
maken over het onderwijs en duali–
sering. De Kamer is nog in discussie
met minister Ritzen over de
uitwerking van het thema duali–
sering. Hij heeft daarover nog
overleg met het veld, het MBO
respectievelijk bedrijfsleven, in dit
geval de werkgevers. Ik neem aan
dat het stukje waarover wij vandaag
spreken, daarin op enigerlei wijze
past. Ik vind tegelijkertijd dat de zes
experimenten die er nu zijn, met de

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Ik dank de staatssecre–
taris voor zijn beantwoording. Ik gun
hem zijn optimisme en enthousiasme
waarmee hij een aantal zaken heeft
besproken. De vraag blijft natuurlijk
hoe het verder zal gaan als het stof
van deze vergadering is neerge–
dwarreld of als het zweet van deze
vergadering volledig is verdampt.
Dat geldt in het bijzonder een
tweetal zaken.
In de eerste plaats geldt het de
follow-up van de commissie-Werner.
Vergeef mij overigens deze term. Ik
maak mij wel eens sterk voor onze
taal. Vandaar deze verontschul–
diging. Ik zei dat ik wat geschrokken
was dat er zo weinig reacties binnen–
gekomen waren. Daar blijf ik bij. De
staatssecretaris heeft het ook niet
weersproken. Het betekent dat er na
deze vergadering het nodige moet
gebeuren, ook in de publieke sfeer.
Ik was blij dat de staatssecretaris
wat improviserend - ik had die
indruk, maar ik houd hem er graag
aan - antwoordde op mijn vraag wat
het voorwaardenscheppend bezig
zijn is, als je praat over zaken als het
stafconvent. Toen noemde hij het

beleggen van symposia. Dat had
misschien wat eerder kunnen
gebeuren. Dit is geen kritiek, maar ik
kan mij heel goed voorstellen dat
men na de publikatie van het
rapport-Werner een groot
symposium had belegd om de
mensen die het aangaat, te mobili–
seren. Dat kan altijd nog gebeuren.
Ik hoop dat het daadwerkelijk een
keer van de grond komt.
Ook wat het verpleegberaad
betreft gun ik de staatssecretaris zijn
enthousiasme. Het probleem blijft
echter hoe wij de door de staatsse–
cretaris aangeboden worst bij de
hond brengen of hoe wij, om in de
terminologie te blijven, de onder–
steek bij de patiënt brengen. Ik
waardeer het zeer in hem dat hij zich
heeft gecommitteerd met data. In
september en oktober weten wij iets
meer. Dat geeft enig vertrouwen.
Mijn laatste punt betreft het
afwijzen van de aanbeveling om bij
het COTG een advies te vragen om
in financiële zin meer zichtbaar te
maken wat het betekent dat de
verpleegkundige produktie verandert
of, zoals vaak gebeurt, toeneemt. De
term "parameter" is een ongelukkige.
Wij hebben hierover overleg gehad
met de commissie. Ik geloof dat ik
niet uit een besloten gesprek klap,
als ik zeg dat de commissie die term
zelf wat ongelukkig vond, omdat
daarin inderdaad de gedachte van
oormerken meeklinkt. Het laatste is
niet de bedoeling. Als de staatsse–
cretaris zegt dat vooral op het niveau
van het management, van onderop
als het ware, de positie van de
verpleegkundigen moet worden
versterkt, zodat zij beter kunnen
meepraten over financiële zaken, is
dat prima. Dat moet vooral
gebeuren. Het sluit echter niet uit
dat men via het meer zichtbaar
maken in budgetten ook duidelijk
maakt wat de ene beslissing
betekent voor de anderen, te weten
de verpleegkundigen. Je moet ook
dat wat meer stimuleren. De
commissie-Werner heeft er immers
niet ten onrechte op gewezen dat wij
niet meer weten hoeveel in de
budgetten is gecalculeerd voor de
verpleging. De verpleging weet het
niet en de directies weten het ook
niet. De verzekeraars weten het niet
en de overheid ook niet. Ik citeer het
gewoon. Er is geen landelijk debat
meer over de benodigde hoeveelheid
verpleging, enz. Dat zijn de zaken die
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multiplier naar de zestien regio's die,
niet gesubsidieerd, toch in een
experiment van samenwerking zijn
gestapt, in elk geval een onbelem–
merde voortgang moeten vinden. Als
er dan toch met dualisering sec
gewerkt zal worden, wil ik wel een
duidelijke afweging of dit dan is in
een regio met een gesubsidieerd
experiment dan wel in een regio met
een ongesubsidieerd experiment dan
wel in een witte vlek. Elke
mogelijkheid in dezen heeft voor– en
nadelen. Het moet echter wel
separaat worden afgewogen.
Wat de opleiding verplegingswe–
tenschappen betreft heeft mevrouw
Netelenbos opmerkingen gemaakt
die mij uit het hart gegrepen waren.
Ik sluit mij bij die opmerkingen aan.
Ik heb nog twee trefwoorden op
mijn papiertje staan, namelijk
"functiedifferentiatie" en "functie–
waardering". Ik heb geen tijd meer
om deze begnppen uit te werken. Ik
vind wel dat beide zaken erg hard
nodig zijn. De staatssecretaris erkent
dat eigenlijk ook. Hij wil ermee bezig
zijn. Ik hoop dat er binnen zeer korte
tijd wat van komt.

D
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Van Middelkoop

Staatssecretaris Simons: Voorzitter!
Mag ik beginnen met het hoofdpunt
in ons debat van vanmiddag en
vanavond, namelijk de kwestie van
het verpleegkundig beraad? De
commissie heeft uit mijn wijze van
benadering wel begrepen dat het er
volstrekt niet om gaat om als een
soort dogmatiek in ons land een
verpleegberaad in te stellen maar om
dit eventueel een instrument te laten
zijn met als doel, een forum te
bieden. Een aantal sprekers heeft
gesteld dat het goed zou zijn
wanneer, kijkend naar de grote diver–
siteit, de initiatieven uit het veld
kwamen. Ik ben het daar op zichzelf

niet mee oneens. Maar men meende
dat het misschien verstandig zou zijn
als de overheid, hetzij in de
gesprekken, hetzij anderszins, initi–
atieven nam om tot dat debat te
komen omdat het anders, vanwege
meningsverschillen of vanwege
gebrek aan communicatie, tussen de
wielen kan raken. Welnu, die
uitdaging ga ik vanzelfsprekend aan.
Wij hebben in de reactie op de
commissie-Werner gezegd, dat een
verpleegberaad een zinvol
instrument zou kunnen zijn en wij
hebben voor dit type initiatieven een
zekere budgettaire ruimte gereser–
veerd. Ik ben zeker van plan om na
de gespreksronde met de sleutelfi–
guren op basis van de ambtelijke
notitie en ook met de direct betrok–
kenen na de zomer rond de tafel te
gaan zitten om te kijken of er een
draagvlak is voor zo'n initiatief. Ik
sluit naar mijn gevoel dan aan bij de
opmerking van de heer Van
Middelkoop waar ik het zo van harte
mee eens was. Wij kunnen mede
initiatieven nemen of een stimulans
zijn maar als wij op enig moment
merken dat er onvoldoende
draagvlak is voor het idee of voor de
uitwerking in een bepaalde vorm,
dan wordt het paskwillerig om dat
door te zetten. Ik zeg het nu
vrijmoedig maar je moet dat niet
willen. Soms moet zo'n initiatief een
wat langere incubatietijd hebben.
Wat kunnen wij er zelf in het komend
jaar aan doen om de groepen
hiervoor te enthousiasmeren? Ik zou
daar in ieder geval zeer voor gepor–
teerd zijn.
Daarbij kan de gedachte van een
federatie spelen. Mevrouw Janmaat
heeft daar een opmerking over
gemaakt en ik heb daar, met
excuses, in de eerste termijn niet op
gereageerd. Er kan een nader
samenwerkingsverband aan de orde
zijn a la Werner. Al die verschillende
beroepsorganisaties zouden elkaar
via een bepaald forum wat beter
kunnen vinden. Ik zou het prima
vinden wanneer dergelijke organi–
saties elkaar vonden en wanneer zij
tot enig organisatorisch verband met
elkaar zouden besluiten met
voldoende herkenbaarheid voor de
eigen partijen. Maar ook hier geldt,
nog in sterkere mate dan bij het
verpleegberaad, de eigen verant–
woordelijkheid van de organisaties.
Er is, kijkend naar het verleden, niet
voor niets hier en daar wat diversiteit

ontstaan. Nogmaals, ik vind het
prima om in gesprekken aan betrok–
kenen te melden dat het goed zou
zijn om via de weg van een federatie
of anderszins naar gemeenschappe–
lijkheid te zoeken om bepaalde zaken
naar de overheid uit te dragen maar
primair ligt hier de eigen afweging.
Mevrouw Janmaat heeft iets over
euthanasie gezegd en ik neem hierbij
ook de vraag van de heer Van der
Vlies uit de eerste termijn mee
waarop ik, met excuses, nog niet had
gereageerd. De heer Van der Vlies
vroeg in zijn eerste termijn, in breder
verband, of het wezenlijke
uitgangspunt in instellingen voor
gezondheidszorg in Nederland nog
steeds is, dat medewerkers,
verplegers en verzorgers, niet
gehouden zijn om activiteiten of
handelingen te verrichten tegen hun
gewetensovertuiging in. Dat staat
voor mij vast. Het is natuurlijk
mogelijk dat daarover in enkele
instellingen fricties zijn maar in
beginsel moet er een klimaat zijn
waarin dat bespreekbaar is en waar
mensen hun eigen vrije afweging
moeten kunnen maken op de
kwesties die de heer Van der Vlies
voor ogen heeft.
Tegen mevrouw Janmaat zou ik in
dat verband willen zeggen dat er,
juist bij vraagstukken die een sterke
ethische implicatie kennen en als het
gaat om de vraag te handelen rond
het levenseinde, los van de formele
wetgeving op ons niveau, tal van
uitvoeringsbeslissingen zijn binnen
instellingen waarvan ik de indruk
heb, als ik de documenten van
intensive-care-afdelingen zie, dat er
over het algemeen - ik wil beslist
niet generaliseren want dat zou ik
niet durven - in de meeste gezond–
heidszorginstellingen heel
nauwkeurige werkafspraken zijn.
Daarbij heb ik ook de indruk, dat
verpleegkundigen in dergelijke
processen een behoorlijke rol spelen,
zeker in het opstellen van statuten
over hoe in een bepaalde situatie
moet worden gehandeld. Over de
vraag of in alle situaties in de praktijk
van het werk verpleegkundigen daar
voluit bij betrokken zijn, durf ik iets
minder zekerheid te geven.
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het meest body en power kunnen
geven aan het opwaarderen van deze
sector, waar wij de hele middag en
avond over hebben gesproken.
Vandaar dat ik hierover een motie
indien.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging;
overwegende, dat in tegenstelling tot
bijvoorbeeld medische functies en
verrichtingen veranderingen in de
verpleegkundige en verzorgende
functies en verrichtingen niet de
noodzakelijke aandacht krijgen in de
budgettering voor ziekenhuizen en
andere instellingen in de gezond–
heidszorg;
verzoekt de regering via een advies–
aanvraag aan het Centraal orgaan
tarieven gezondheidszorg (COTG) te
vragen dat in de bekostigings–
structuur en budgetteringscalculatie–
modellen beter zichtbaar kan worden
gemaakt op welke wijze met veran–
deringen in het verpleegkundig
produktievolume rekening kan
worden gehouden,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden E. van
Middelkoop, Netelenbos, Janmaat–
Abee, Kamp, Beckers-de Bruijn, Van
der Vlies en Kohnstamm.
Zijkrijgtnr. 127 (22300-XVI).

D

Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Voorzitter. Kan de staatssecretaris
ons toezeggen, dat hij in overleg met
zijn collega van Justitie dat ook wil
bepleiten bij het opstellen van de
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Simons
zorgvuldigheidseisen? Dit is namelijk
meer dan een toezegging.
Staatssecretaris Simons : Ik heb de
indruk, dat dit in de voorbereiding
van de zorgvuldigheidseisen een
behoorlijke rol speelt.
Mevrouw Janmaat en anderen
hebben gesproken over de duali–
sering. Ik hoop deze leden ervan
overtuigd te hebben, dat het dus in
het geheel niet de bedoeling is om
helemaal los van de bestaande
experimenten op niet gesubsidieerde
basis een soort Rauwenhoff-achtige
benadering te kiezen met twee of
drie aanvullende experimenten.
Neen, heel nauw in samenhang met
de bestaande experimenten.
Misschien is de meest praktische
werkafspraak - WVC en Onderwijs
en Wetenschappen in een goede
co-produktie - dat ik de Kamer in de
loop van het jaar een rapportage
aanreik over de voortgang van de
regionale experimenten en daarbij
aangeef wat in het licht van de duali–
seringsambities rond die experi–
menten verder kan worden
ontwikkeld. Misschien sluit de wijze
waarop niet direct aan bij de
bestaande experimenten. Wellicht
wordt er een nieuw proefveldje
gemaakt, maar het is ook heel wel
mogelijk dat je op grond van
analyses moet aansluiten bij een van
de experimenten. Ik zeg de Kamer
toe om haar mede namens mijn
collega van Onderwijs over de
voortgang te informeren alvorens wij
een formele start maken. Dat lijkt mij
de beste afspraak op dit moment,
gehoord de reserves van de Kamer
over het autonome beleid.
Wat betreft de gezinszorg en de
thuiszorg heb ik mij bereid verklaard
met betrokkenen - STING en
anderen - om de tafel te gaan zitten.
Mevrouw Janmaat spreekt een
zekere zorg uit over de financiering
van de modernisering van
werktijden. Ik kan het niet anders
zien dan dat het verbeteren van
werktijden en dus het introduceren
van nadrukkelijke rusttijden een
verlichting van de werkdruk
betekent. Waarom worden anders
rusttijden geïntroduceerd? Dus als
dat verbetering van werkdruk is, kan
dat toch met werkdrukgelden
gefinancierd worden? Het is een
zeldzaam logische koppeling naar
mijn gevoel. Ik wil graag overtuigd
worden, maar ik geloof dat dit toch

heel verdedigbaar is.
Mevrouw Netelenbos heeft
gesproken over de versterking bij het
departement. Ik sluit mij aan bij het
interruptiedebat, dat er primair de
ambtelijke verantwoordelijkheid is.
Maar ik zal mij natuurlijk daar
bestuurlijk sterk voor maken.
Wat betreft de wetenschappelijke
oriëntatie blijkt er een misverstand te
bestaan met mevrouw Kamp,
gehoord haar interruptie. Het gaat
hier naar mijn gevoel niet om een
soort tegenstelling. Enerzijds is er
het belang van een ontwikkeling van
het verpleegkundig beroep vanuit
een sterk wetenschappelijke oriën–
tatie. Daar moet ruimte voor zijn en
ik verwijs in dit verband naar de brief
van de minister van Onderwijs.
Anderzijds kan heel goed worden
nagegaan of in sommige postdoc–
torale opleidingen - HBO-oplei–
dingen - zaken zo kunnen worden
gestimuleerd, dat doorstroming
vanuit bepaalde functies mogelijk is
binnen de instellingen. De mensen
met aanvullende opleidingen kunnen
daar hun voordeel mee doen. Je
moet ervoor oppassen om ook voor
normale processen in de organisatie,
dat wil zeggen dat iemand
doorstroomt naar een meer manage–
mentachtige functie, per definitie
een wetenschappelijke oriëntatie te
vragen. Dat hoeft helemaal niet.
Maar daarmee is niet gezegd, dat
een wetenschappelijke oriëntatie van
die discipline of nader onderzoek
helemaal niet effectief zou kunnen
zijn en voor de status voor het
beroep op langere termijn een heel
goede investering kan zijn. Het is
naar mijn gevoel echt een
en-en-benadering.
Mevrouw Netelenbos heeft een
kritische opmerking gemaakt over de
commissie-Biesheuvel. Het is voor
collega Ritzen en mij een vrij
pragmatische keuze geweest. De
commissie was al aan de slag of zou
binnenkort beginnen en wij waren
van mening, dat dit thema betrokken
kon worden in de beschouwingen.
Daaraan ligt geen enkel waarde–
oordeel van de collega van
Onderwijs en mij ten grondslag. Wij
hebben in alle openheid de
commissie gevraagd, dit in de
beschouwingen te betrekken.
Wat de functiewaardering betreft,
zal ik, in lijn met mevrouw
Netelenbos en anderen die daarvoor
pleiten, het initiatief nemen tot zo'n

Staatssecretaris Simons : Mevrouw
Kamp heeft nog een opmerking
gemaakt over de WAGGS. Ik geloof
dat er een misverstand was tussen
haar en mij. Ik heb gezegd, dat het,
nadat het kabinet een standpunt
geformuleerd heeft over het desbe–
treffende SER-advies, nog enige tijd
vraagt voordat het in wetgeving is
neergelegd. Wij spreken dan op zijn
vroegst over 1994 of daaromtrent.
Dat was de strekking van mijn
opmerking. Ik wil er geen misver–
stand over laten bestaan dat het
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gesprek. Nogmaals, ik doe dit vanuit
een beperkt verwachtingspatroon.
Toen mevrouw Kamp voorbeelden
gaf van zaken die daarbij allemaal
aan de orde zouden moeten komen,
dacht ik, dat zijn kwesties die typisch
in een overleg tussen partijen thuis–
horen. Met andere woorden, ook als
je zo'n initiatief genomen hebt, zul je
bij de keuzes en de uitwerking van
een en ander partijen aan het woord
moeten laten. Ik ben echter zeer
bereid, in eerste aanleg dat initiatief
te nemen.
Mevrouw Kamp sprak ook over het
vrije beroep Ik wil daarop niet flauw
reageren, maar in de jaren tachtig
heeft de WD alle kansen gehad om
van het beroep verpleegkundige een
vrij beroep te maken. Ik heb in mijn
dossier geen initiatieven ter zake
aangetroffen.
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA):
Toen was het CDA er ook al.
Mevrouw Kamp (VVD): Ik vind dit
echt kinderachtig. Het gaat om een
beleidsvisie. Ik heb slechts
opgemerkt, dat er over dit punt niet
is nagedacht. Waarom zegt de
staatssecretaris dan niet sportief dat
hij daarover niet heeft nagedacht?
Staatssecretaris Simons : Zou het
niet zo kunnen zijn, dat er geen
enkele aanleiding is om die vraag
überhaupt op tafel te brengen? Dat
er geen enkele maatschappelijke
support is voor die gedachte? Ik hoor
het vanavond voor het eerst. Ik heb
er het mijne over gezegd. Ik kreeg
ook dat indruk dat het bij u niet zo'n
gefundeerde opvatting was,
mevrouw Kamp, doch een probeer–
seltje. Misschien ben ik te naïef.
Mevrouw Kamp (WD): Wie weet,
krijgen wij straks veel reacties!
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Simons
kabinet sinds enige tijd van opvatting
is dat, wanneer wij willen komen tot
normale arbeidsverhoudmgen in de
zorgsector, het WAGGS-regime
daarvoor niet het meest geëigende
stelsel is, integendeel. Op het
moment dat je echter het
WAGGS-loze tijdperk zou binnen–
treden, moeten er toch enige
voorwaarden zijn voor kostenbe–
heersing in het stelsel van de
gezondheidszorg. Een volledige vrije
markt met betrekking tot de arbeids–
voorwaarden laat zich naar mijn
bescheiden oordeel nog niet
aanstonds denken
Ik kom dan bij de motie van de
heer Van Middelkoop over een
adviesaanvrage aan het COTG. Ik
geloof dat het nog niet zo geweldig
lang geleden is dat er in de budget–
tering van de ziekenhuizen zo'n
nadere norm bestond voor de
verpleegkundigen Dat tijdperk
hebben wij gekend. Dat leidde er in
de praktijk wel eens toe, dat econo–
mische directeuren zeiden: tot hier
en niet verder; onze norm staat niet
meer toe! Mevrouw Janmaat heeft
daarvan een treffende illustratie
gegeven. Het fixeert dus ook naar de
andere kant.
Ik heb op initiatief van het kabinet
zojuist een uitvoerige adviesaanvrage
aan het COTG gezonden om eens te
kijken, waar de flexibiliteit binnen het
huidige stelsel van de WTG vergroot
kan worden. Ik denk dat er over het
algemeen veel steun is voor deze
benaderingswijze, ook tegen de
achtergrond van het advies van de
commissie-De Beer. Als ik echter
aan de ene kant het COTG vraag,
eens na te denken over verstandige
en behoedzame vrijheden binnen het
stelsel van prijzen en tarieven en aan
de andere kant tegelijkertijd vraag,
hoe dat nader genormeerd moet
worden, ben ik bang dat deze twee
adviesaanvragen elkaar enigszins
uitsluiten.

u dat er een nadere norm in het
budget van ziekeninrichtingen wordt
geformuleerd?
Mevrouw Netelenbos (PvdA): Als
het uitgangspunt flexibiliseren is, zijn
er enkele ijkpunten op grond
waarvan wordt gekomen tot flexibili–
sering. Dat zal het uit te brengen
advies moeten uitwijzen. Ik neem
althans niet aan dat er helemaal
niets geregeld wordt. Dan is de hele
verplegende en verzorgende sector
een belangrijk ijkpunt. Men moet in
het totaal van het beleidsvoornemen
een afweging maken. Laten wij het
advies aanvragen. Als de uitslag er
is, praten wij verder Het is niet juist
om te doen alsof er geen belangrijke
besüssing ligt ten aanzien van dit
onderdeel van de zorg, ook als er
geflexibiliseerd wordt.

bij een goede regeling van een en
ander, de machtspositie van de
mensen om wie het gaat duidelijker
zichtbaar en misschien zelfs groter
wordt. En dat willen wij toch. Maar
de staatssecretaris is zelfs terug–
houdend als het gaat om een advies–
aanvrage.

Staatssecretaris Simons : Wat wilt
u dan dat er gerealiseerd wordt? Wilt

De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter Ik denk dat de staatsse–
cretaris nu iets vasthoudender is,
terwijl hij weet dat de essentie van
deze zaak anders ligt. Ik ben niet de
enige die erop wees dat de term
parameter een ongelukkige is. Die
term leidt namelijk naar de
normering waarop de staatssecre–
taris zich voortdurend beroept. Ik
heb de term parameter zorgvuldig
vermeden in de motie om dat
misverstand niet nogmaals op te
roepen. Ik heb de tekst gebaseerd op
het rapport van de
commissie-Werner. Ik verwijs naar
bladzijde 40 van dat rapport. Daar
wordt uitgebreid ingegaan op het
belang van deze zaak. Nu gaat het
om een politiek punt. Wij hebben
een hele dag vergaderd over allerlei
moeilijke en ontastbare zaken,
waaraan aanzienlijke financiële
aspecten vastzitten. Dat realiseer ik
mij zeer wel. Maar het is evident dat

Staatssecretaris Simons: Mijn
medewerkers melden dat de net
gememoreerde adviesaanvraag aan
het COTG eerstdaags uitgaat
Luisterend naar de Kamer, zal ik
daarin een passage opnemen om
een nadere en korte beschouwing te
wijden aan dit advies van de
commissie-Werner. Wij wachten het
oordeel met belangstelling af.
Dan kom ik bij de opmerkingen
van de heer Kohnstamm. Hij vindt
dat zowel het rapport-Werner als de
kabmetsreactie de komende jaren
wel handen en voeten moet krijgen.
Daar ben ik het mee eens. De mate
van oorzakelijkheid tussen het
rapport en veranderingen in de
praktijk is natuurlijk heel moeilijk te
beoordelen. Maar de strekking van
een van mijn opmerkingen in eerste
termijn was dat tijdens het advies–
proces en het voorbereiden van de
kabinetsreactie hier en daar het
handen en voeten krijgen juist al
heeft plaatsgevonden. Natuurlijk wil
ik dat niet overdrijven. Ik zou wel zo
een rijtje initiatieven kunnen noemen
die zonder het rapport-Werner
moeizamer, trager of later op gang
zouden zijn gekomen. Door de
gevolgde werkwijze en door het
aansluiten van het rapport op een
bestaande belevingswereld, zonder
een enorme "jump" vooruit te
maken, heeft het handen en voeten
krijgen gedurende dat proces wel
een beetje plaatsgevonden. Ik ben
het er in zoverre zeer mee eens dat
er in de komende jaren nog forse
Initiatieven van de kant van de
overheid wenselijk zijn om bij het
verpleegberaad, de functiewaar–
dering en dergelijke het motortje een
beetje meer in beweging te krijgen
of het kaarsje dat nu een beetje
flikkert, feller te laten branden.
Vanzelfsprekend ben ik het wat het
andere punt betreft, met de heer
Kohnstamm eens. Het zou dienstig
zijn als nu voor langere tijd een
behoorlijke CAO, met wellicht
aanvullende maatregelen in de sfeer
van de werkdruk, tot stand zou
komen. Men mag van mij aannemen.
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Mevrouw Kamp (WD): Ik meen dat
u de begrlppen parameter en
normering gelijkstelt. Dat was niet
de bedoelmg van de
commissie-Werner. Er is een princi–
pieel verschil van mening tussen u
en de Kamer. U vertaalt het naar
normering, het oude patroon van
richtlijnen.

Staatssecretaris Simons : Ik lees
nog eens de aanbeveling van de
commissie-Werner. Zij stelt voor om
in de budgetformule de functie– en
verrichtingenparameter verpleging
en verzorging op te nemen. Dat is
toch een nadere normering? Stel dat
het COTG zegt: dat is een heel
goede formule, dat is technisch
mogelijk. Wat is daar dan de
praktische betekenis van in het werk
van alledag, voor een management
van een ziekenhuis? Welke conse–
quenties moet men daaraan
verbinden?
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Simons
dat ik voor het tot stand brengen van
zoiets uiterst gemotiveerd ben. De
heer Van Middelkoop sprak over mijn
optimisme. Ik krijg de indruk, dat dit
tegenwoordig in Den Haag als een
slechte eigenschap wordt
beschouwd, maar ik voel mij er nog
steeds wel bij.
Aan het adres van de heer
Kohnstamm zeg ik nog dat er
ambtelijk overleg is geweest met de
bonden In de komende maanden zal
het overleg ook op bestuurhjk niveau
plaats behoren te vinden. Tot nu toe
heb ik zelf nog geen stappen onder–
nomen.
Dan is er nog gesproken over de
zetel voor de vertegenwoordiging
van de verpleegkundigen in de Raad
voor de volksgezondheid. Ik heb de
Kamer toegezegd nader te laten
weten wat, gehoord het mondeling
overleg, het oordeel van het kabinet
is over bepaalde typen aanpas–
singen. Van de kant van de
VVD-fractie is een meer funda–
menteel alternatief naar voren
gebracht. Ik heb gemerkt, dat het
interdepartementale overleg hierover
bijna is afgerond Eerdaags kan
hierover een stuk de Kamer bereiken.
Daarin zal specifiek aandacht worden
besteed aan de positie van verpleeg–
kundigen in de verschillende raden.
Ik heb al gereageerd op de opmer–
kingen van de heer Van der Vlies
over BAZ-2. Ik hoop van harte dat,
ook al is de naam tien keer anders,
dat wij iets van de ambitie kunnen
waarmaken.
Voorzitter! Naar ik meen heb ik
hiermee de meest essentiële vragen
die in tweede termijn zijn gesteld,
beantwoord.
De heer Van Middelkoop (GPV):
Voorzitter! Gehoord de opmerkingen
van de staatssecretaris, willen wij
onze motie intrekken. Zij heeft haar
werk gedaan.
De voorzitter: Aangezien de
motie-E. van Middelkoop c.s.
(22300-XVI, nr. 127) is ingetrokken,
maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
Ik dank de staatssecretaris en zijn
ambtenaren voor de gegeven infor–
matie.
Sluiting 22.47 uur.
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