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HOOFDSTUK 1

1.1 Aanleldlng
De afgelopen jaren is in een toenemende stroom van publikaties geconstateerd dat niet dié
verpleegkundige zorg kan worden geboden die noodzakelijk wordt geacht en dat de kwaliteit
van de zorgverlening reeds ernstig is aangetast. In het FOZ 1991 heeft de Raad zijn zorg om
de factor arbeid geuit en het ontbreken van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel
een bedreiging voor de gezondheidszorg genoemd. Naast verbetering van de materiële arbeidsvoorwaarden die de Raad onontbeerlijk acht, is de Raad van mening dat eveneens
aandacht moet worden besteed aan de meer immateriële aspecten in de arbeidsvoorwaarden.
Onder invloed van de stijgende vraag naar zorgverlening en het steeds nijpender wordende
probleem van de personeelsvoorziening zijn op verschillende plaatsen in het land initiatieven
ontstaan om voor de toenemende discrepantie tussen zorgvraag en zorgaanbod een oplossing
te vinden. Enkele van deze initiatieven hebben ertoe geleid dat werkzaamheden die tot het
takenpakket van de verpleegkundig beroepsbeoefenaren worden c.q. moeten worden gerekend,
nu door niet-gekwalificeerden in de verpleging worden uitgevoerd. In dat verband wordt
steeds vaker gesproken van het "derde deskundigheidsniveau". Ook in diverse tijdschriften en
artikelen wordt de vraag opgeroepen of er niet serieus nagedacht moet worden over een
nieuw deskundigheidsniveau in de gezondheidszorg. Onder verwijzing naar de bejaardenzorg
waar bejaardenveaorgenden en bejaardenhelpenden worden onderscheiden, zou voor de
verpleegsector gedacht kunnen worden aan ziekenverzorgenden en ziekenhelpenden.
In 1984 is door de Raad het advies Verpleegkundig beroepsprofiel va_stgcsteld. Het profiel
gaat uit van twee niveaus van deskundigheid, op basis van verantwoordelijkheid en complexiteit van zorg.
In het advies over de notitie Taakstellingen beroepskrachtenplanning 1988 heeft de Raad,
onder verwijzing naar eerdere raadsadviezen op het terrein van de verpleging, er nogmaals
aan herinnerd dat de Raad een verdere niveaudifferentiatie binnen de verpleging, in casu het
overdragen van basale zorg voor de patiënt aan lager opgeleiden met als gevolg dat daarmee
een derde deskundigheidsniveau zou worden geïntroduceerd, ten principale afwijst.
Onder verpleegkundig beroepsbeoefenaren is een toenemende bezorgdheid te constateren
over de toename van niet-gekwalificeerden in de zorgverlening. Met name de verpleeghuizen
worden hiermee geconfronteerd. (De hierv()()r bedoelde initiatieven zijn dan ook voornamelijk
in de sector verpleeghuizen ontplooid.) Voor de Vaste commissie verpleging is dit aanleiding
geweest zich nader te oriënteren op het vraagstuk van de toename van niet-gekwalificeerden
in de zorgverlening. Enerzijds om zicht te krijgen op de taken die door niet-gekwalificeerden
in de verpleging worden uitgevoerd en met de bedoeling om te bezien in hoeverre de taken
van de verpleegkundig beroepsbeoefenaar kunnen worden 'uitge:zecfd' (daarmee wordt in dit
verband bedoeld dat er mogelijkerwijs taken zijn die niet in het takenpakket van de verpleging
thuishoren), anderzijds wat de gevolgen daarvan zijn voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.
Tijdens de eerste oriënterende besprekingen in de Vaste commissie verpleging over dit
onderwerp verscheen de nota Werken aan zorgvernieuwing (WAZ-nota). Als lln van de
toegespitste maatregelen voor het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt wordt
gerefereerd aan experimentele cursussen gericht op functiedifferentiatie. De in de WAZ-nota
reeds aangekondigde notitie over arbeidsmarktknelpunten in WVC-sectoren 'De arbeidsmarkt
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in de jaren '90: Een zorg!' voorspelt een zodanig tekort aan verzorgend personeel op middelbaar opleidingsniveau dat een aantasting van het voorzieningenniveau dreigt. De vraag wordt
gesteld of door een herM:bikking van taken de wcrhaamheden voor een deel zouden kunnen
worden verricht door lager geschoolden, nu er een tekort is aan gekwalificeerd personeel.
Gesteld wordt dat functiedifferentiatie een 7.Cer zorgvuldige aanpak vergt en dat bet gebruik
van die mogelijkheden gebonden is aan randvoorwaarden. Zo moeten de omvang en de
kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd W9rden, moet uitholling van functies voorkomen
worden en moet vermeden worden dat de flexibiliteit van de organisatie wordt aangetast,
aldus de notitie ~ de arbeidsmarkt.
De oonaken die het denken over functiedifferentiatie in gang gezet hebben, zijn als volgt
samen te vatten:
- de stijgende vraag naar zorgverlening genereert een toenemende vraag naar arbeidskrachten, terwijl het absolute aantal arbeidskrachten dat beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt
snel afneemt;
1.
- de gezondheidszorg heeft de aantrekkingskracht op potentiële beroepsbeoefenaren verloren;
- in de gezondh~id,szorg zijn de mogelijkheden om personeelstekorten te compenseren door
produktiviteitsverhoging beperkt;
- de verwaéhtirig ~ dat, ook indien door imagoverbetering het weer inschakelen van oudberoepsbeoefenaren succesvol zal zijn, er een kwantitatief tekort zal blijven bestaan;
- de opvatting dat het niet nodig is dat iedereen die in de zorgverlening wordt ingeschakeld
over hetzelfde kwalificatieniveau beschilct;
- de diversiteit in ople~dingsniveaus op bet terrein van verpleging en verzorging. ·
Met name de opvatting dat bet niet nodig is dat iedereen die in de zorgverlening wordt
ingeschakeld over het7.elfde kwalificatieniveau beschikt, is door de Raad aan een nadere
beschouwing onderworpen.

1.2 Opzet van het advies
In hoofdstuk 2 worden ervaringen uit de praktijk beschreven die een in.druk geven van een
ontwikkeling die gaande is en een beeld geven van boe instellingen een oplossing trachten te
vinden voor het vraagstuk van tekorten in de personeelsvoorziening. Duidelijk wordt welke
taken niet-gekwalificeerden in de verpleging verrichten in de directe patiëntenzorg. Uit deze
voorbeelden blijkt dat er in de directe pati!ntenmrg taken worden verricht door niet-gekwalificeerden in de- verpleging. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er onduidelijkheid bestaat over
een aantal begrippen.
Hoofdstuk 3 gaat in op de begrippen beroep, functie en functiedifferentiatie en belicht functiedifferentiatie vanuit de beroepsinhoudelijke optiek. De in hoofdstuk 2 beschreven praktijkvoorbeelden worden getoetlt aan de hoofdlijnen die de Raad in het advies Verpleegkundig
beroepspro.fiel heeft ,_,.gegeven voor herbezinning op de arbeidsdifferentiatie op verplccgkun•
dig terrein.
In essentie gaat het in de discussie over het derde deskundigheidsniveau c.q. functiedifferentiatie over de vraag naar het onderscheid tussen zorgverlening waarbij de deskundigheid van
een verpleegkundig beroepsbeoefenaar ingezet dient te worden en zorgverlening die door nietgekwalificeerden in de verpleging kan worden uitgevoerd. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen verzorgen en verplegen en wordt ingegaan op een veranderende zorgvraag.
De bedrijfskundige c.q. bedrijfseconomische aspecten van functiedifferentiatie komen in

6

hoofdstuk 5 aan de orde, evenals het aspect scholing in relatie tot functiedifferentiatie. De
Raad beeft zich gerealiseerd dat de in de praktijk gekozen oplossingen ingegeven zijn door
nijpende personeelstekorten. De Raad meent dat een oplossingsrichting voor op dit moment
bestaande knelpunten niet dient te leiden tot oplossingen waarvan de negatieve effecten op
langere termijn niet of slechts zeer moeizaam te herstellen zijn. Aangegeven wordt dat binnen
bestaande kaders ruimte is om tot oplossingen van huidige knelpunten te komen door taken
die niet in het takenpakket van verpleegkundig beroepsbeoefenaren thuishoren, te clusteren
in aparte functies. Hoofdstuk 6 bevat een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.

1.3 Procedure
Nadat enkele oriënterende besprekingen in de Vaste commissie verpleging hadden plaatsgevonden, werd een concept-advies besproken in de vergaderingen van augustus en september
1990.
De Kamer voor beroepsvraagstukken besprak het concept-advies in zijn vergadering van
15 oktober 1990 en besloot met inachtneming van de gemaakte opmerkingen het conceptadvies door te geleiden naar het presidium.
Het presidium besprak het concept-advies op 23 oktober 1990 en besloot het concept-advies
door te geleiden naar de raadsvergadering.
De Raad stelde het advies vast in zijn vergadering van 8 november 1990.
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HOOFDSTUK 2

ERVARINGEN IN DE PRAKTIJK

2.1 Twee experimenten met afdelingsassistenten
In Amsterdam heeft de sectie verpleeghuizen van de Stichting Samenwerkende Intramurale
Gezondheidsvoorzieningen Regio Amsterdam (SIGRA) in december 1987 het Project Werkgelegenheid Afdelins-:assistenten gestart. Projectsubsidie werd verstrekt door het ministerie
van WVC en het GAB Amsterdam. Aanleiding voor het project vormde het vraas-:tuk van de
personeelsvoorziening. Ook de kwaliteits- en efficiencyverbetering van de dienstverlening
rondom de primaire zorgverlening is drijfveer geweest voor dit project. Drie verpleeghuizen
hebben als pilot-verpleeghuizen in het project een voortrekkersrol v~rvuld: De Drie Hoven,
Verpleeghuis De Poort en Verpleeghuis Slotervaart. De doelstelling van het project was het
creëren van een functie afdelin~tent door middel van een herschikking van taken op de
verpleegafdeling.
In Utrecht werd een project gestart met afdP-lin&9ssistenten in samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB), drie verpleeghuizen en een extern adviesbureau. De belangrijkste
doelstelling van het experiment was een antwoord te krijgen op de vraag of het mogelijk is
niet, of niet volledig, gekwalificeerd personeel in te zetten op verpleegafdelingen van verpleeghuizen.
Beide experimenten hebben dus plaatsgevonden in verpleeghuizen. In de ontwikkeling van de
taak- en functie-omschrijving voor de afdelingsassistent stond de vraag centraal: wat kan en
mag een afdelin&9ssistent doen op een verpleegafdeling in het verpleeghuis. De introductie
van afd~linpassistenten heeft felle discussies opgeleverd in de buizen. De kern van de discussie is of niet-gekwalificeerd personeel ingei.ct kan worden in de verpleging.
Beide experimenten zijn inmiddels geëvalueerd.

2.1.1 Het takenpakket van de 1fdellnguulstent
In het takenpakket van de afdelinpssistent zijn globaal drie clusters van taken te onderscheiden: huishoudelijke taken, taken rondom de maaltijdvoorziening en taken ten aanzien van de
bewonerswrg. In de ontwikkeling van de functie beeft de laatstgenoemde groep taken de
meest felle discussies losgemaakt in de verpleeghuizen. Aanvankelijk werd gesproken over
taken in de basiszorg. De discuuies hebben ertoe geleid dat nu gesproken wordt van "bewonershulp". Concreet gaat het daarbij om taken als (helpen bij) wassen, aankleden, helpen bij
de toiletgang. naar bed brengen, enz.
Uit de experimenten komt naar voren dat de mate waarin en de zelfstandigheid waarmee de
taken - met name de taken in de directe patibtenzorg - uitgevoerd worden, sterk bepaaJd
wordt door de situatie c.q. de afdeling waar de afdelinpassist~nt komt te werken. Door de
praktijk wordt nader bepaald hoe bijvoorbeeld het helpen bij de lichaamsverzorging wordt
, ingevuld. Daar waar het de bedoeling is dat de afddiopssistent opgenomen wordt in de
formatie van de afdeling, dat wil i.cggen de plaats inneemt van de leerling-ziekenverzorgende,

8

wordt een rekere relfstandigheid verondersteld van de afdelingsassistent met betrekking tot
dere taken.

2. 1.2 Scholing van de afdelingsassistent
In Amsterdam werd het Centrum Na- en Bijscholing Gezondheidszorg betrokken bij het
ontwikkelen van een scholingsprogramma voor afdelingsassistenten; in Utrecht heeft de mdgovz een cursus ontwikkeld. De scholingsprogramma's zijn vergelijkbaar qua opzet en inhoud
en zijn modulair opgebouwd. Het totale scholingsprogramma bestaat uit de module algemeen,
de module bewOnershulp, de module VQf'.dingsassistentie en de module huishouding. Hier
worden kort onderwerpen-genoemd uit de module algemeen en de module bewonershulp:
beroepsethiek, geheimhouding, gezondheid en ziekte, enige veel voorkomende somatische
ziektebeelden in het verpleeghuis, helpen bij: wassen, aankleden, scheren, enz., doel en toepassing van incontinentiemateriaal.
Het theoretisch onderwijs bedroeg in het project Utrecht 61 à 78 uur, exclusief kennismaking,
studiebegeleiding, excursies en terugkomdagen. In Amsterdam bedroeg de duur van het
theoretisch onderwijs 48 uur, inclusief 12 uur voor verwerking van opdrachten en voor studiebegeleiding.
Het praktische deel van de opleiding vindt plaats in de instellingen. De totale duur van de
opleiding bedraagt 13 weken.

2. 1.3 Gegevens uit de evaluatie van de projecten
De deelnemende verpleeghuizen aan het project hebben ieder aan het takenpakket van de
afdelingsassistent een eigen invulling gegeven.
In Amsterdam hebben twee van de drie verpleeghuizen die geparticipeerd hebben in het
project, gekozen voor een takenpakket inclusief de taken ten aanzien van bewonershulp. Het
derde huis heeft een takenpakket exclusief bewonershulp.
In Utrecht gaat de' civiele dienst in één van de huizen: een aantal taken· overnemen die nu
door afdelingsassistenten gcdian worden ( transport, linnendienst, voeding, etc.). In het tweede
verpleeghuis heeft ' melii besloten de taakclusters huishoudelijke taken, voedingstaken en
zorgtaken in
functies te onderscheiden. Zorgtaken worden uitg~voerd door daartoe
gekwalificeerdemedewerkers,ziekenvcl'7.0rgendenenvcrpleegkundigen.Algemeenhuishoudelijke en schoonmaakwerkzaamheden binnen patiëntgebonden ruimten zullen worden uitgevoerd door interieurvel'7.0rgers. Taken op het gebied van voedings- en keukenagjvit~iten
binnen de afdelingen zullen worden uitgevoerd door een nieuw in het leven te roepen (parttime) functie, te weten hoste55. Het derde verpleeghuis 7.38 zich in een aantal gevallen genoodzaakt de afdelingsassistent ver7.0rgende taken toe te vertrouwen. Deze instelling voelde
hiertoe de noodzaak omdat de afdelingsassistenten in de formatie opgenomen waren en men
tijdens pieken in de basiszorg iedereen hard nodig had. In afwachting van nadere ontwikkelingen rondom de functie afdelingsassistent zal dit verpleeghuis voorlopig weer de functienaam
verpleeghulp gaan hanteren.

diverse-

2.2 Hostelmedewerker
Verpleeghuis Hogewey te Weesp is een gecombineerd verpleeghuis met 100 somatische, 60
psychogeriatrische en 6 dagbehandelingsplaatsen. In Hogewcy ontstonden in 1988 tekorten
aan personeel Sinds die tijd zijn de tekorten, ook in de regio, alleen maar toegenomen. De
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instroom in de zv-opleiding is drastisch gedaald. Uitgangspunten bij het vinden van een
oplossing waren de gedachten dat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog moest en de
verpleegkundige discipline in de kwaliteit van zorg een essentiële rol vcrwldc. Wat de dienstverlening betreft werd opgemerkt dat in de beleving van de patiënt de kwaliteit van de dienstverlening vooral afhankelijk is van factoren als het wachten op hulp, op tijd verzorgd worden
(meerdere malen per dag als dat nodig is) en de manier waarop de hoteHunctie wordt uitgevoerd. De taken van de verpleegkundige discipline werden nauwkeurig bezien en geconcludeerd werd dat 40% van de taken uitgevoerd kon worden door medewerkers niet behorend
tot de verpleegkundige discipline en voor wie een opleiding niet noodzakelijk werd geacht.
Besloten werd tot een andere organisatiestructur. De inservice-opleidiJig werd stopgez.ct. In
plaats van drie maaltijden worden de bewonen nu vier maaltijden 4AD&Cboden. Er werden
twee nieuwe functies gecreëerd: hostelmcdewcrker en gastvrouw. De gastvrouw wordt ingezet
in de huiskamers en het accent in de taakuitoefening ligt op het scheppen van een goede
sfeer. De hostelmcdewerker wordt gekoppeld aan ccn ziekenverzorgende, as&Stccrt de verzorgende bij de verzorging van patiënten en heeft daarnaast taken op het gebied van de huishouding en de hotelfunctie.
De hostelmcdewcrken worden ingeut in de piekuren, dat wil uggen tussen 9.00 en 13.00 uur
en 19.00 en 23.00 uur. Benadrukt wordt dat de hostclmcdewcrkers in glln geval ulfstandig
handelingen mogen verrichten bij de patiënt. Bij de sclccticgcsprckkcn wordt dit uitvoerig
besproken. In de voorlichting naar het personeel over de verandering heeft dit aspect ook
uitgebreid aandacht gekregen.
De ziekenverzorgenden en verpleegkundigen worden wat dat betreft op hun beroepseer
aangesproken en dienen daar strikt de band aan te houden. Hostclmcdewcrkcrs die ooit als
verpleeghulp hebben gewerkt, hebben bier het meest moeite mee, Het gevaar dat hostelmcdewcrkcrs in tijden van grote drukte toch ulfstandig ingcut worden bij de directe patiëntenzorg, achtte men gering omdat de verantwoordelijke ziekenverzorgende of verpleegkundige
daar door de leiding op aangesproken wordt.

Als gevolg van de veranderingen is een verbetering geconstateerd in de continuïteit van de
wrgverlcning, onder meer als gevolg van het stoppen met de inscrvicc-opleiding en het feit
dat hostclmedewcrkers ook vast op een afdeling werken. De piekbelasting is verminderd. De
verpleegkundige discipline is beter in staat tot coördinatie van wrg en heeft meer tijd gekregen voor de begeleiding van de patiënten. Vanuit de leiding wordt de aandacht met name
gericht op degenen die ccn bepalende rol spelen in de kwaliteit van zorg. de verpleegkundige
discipline.
Het rccrutercn van hostelmcdewcrkers en gastvrouwen geeft op dit moment glln enkel
probleem. Er zijn inmiddels 70 medewerkers aangesteld met ccn dienstverband van 20 uur
per week. De leeftijdscategorie is 20 - 55 jaar (enkele 55+ ). Verondersteld wordt dat de
'gczinsvricndelijke'·UfCD•waarop de hostelmcdcwerkers worden ingez.et, makep dat het aanbod
1.0 groot is. Ook wor de toek~ verwacht-men glln problemen met betrekking-tot rccrutering. De bostelmcdcwcrkers krijgen gUn formele scholing. Bij indiensttreding volgt ccn
introductie van ± 4 dagdelen. In Vcrplecghuis Hogewey worden ook opgeleiden van de mdgovz ingezet. Zij worden op eenzelfde manier ingezet als de zv'er. Over enige vorm van bijscholing is men in gesprek met ccn opleidingsinstituut.
Het streven is erop gericht per afdeling van ± 30 patiënten, 6 verpleegkundigen op hbo-niveau
aan te stellen die als case manager zullen fungeren en tijdens piekuren tevens meewerken in
de directe patiëntenzorg.
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De zorgplanontwikkeling wordt gezien als 'de sleutel' in het veranderingsproces. Eénmaal
per drie weken wordt met somatische patiënten en éénmaal per twee maanden met psychogeriatrische patiënten het zorgplan besproken, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Dit gebeurt
altijd in aanwezigheid van de patiënt die één van de naaste betrekkingen daartoe kan uitnodigen. Aanwezig bij de bespreking van het zorgplan zijn de patiënt ( eventueel met iemand van
de naaste betrekkingen) de verantwoordelijke verpleegkundige, de arts en het maatschappelijk
werk. De arts schakelt zo nodig para medici in en de verpleegkundige informeert de medewerkenden over de activiteiten die uit het zorgplan voortvloeien. Met betrekking tot de privacy
wordt opgemerkt dat alléén de arts en de verantwoordelijke verpleegkundige de medische
status kunnen inzien. De hostelmedewerkers worden alléén geïnformeerd voor zover dat voor
hun assisterende taak in de patiëntenzorg noodzakelijk is.

2.3 Verpleegassistent
Tekorten in de personeelsvoorziening, dalend aantal leerling-ziekenverzorgenden, het hoge
ziekteverzuim en andere al in de inleiding genoemde ontwikkelingen waren ook in Rotterdam
de aanleiding te komen tot een opleiding tot verpleegassistent. De Stichting Opleidingsschool
kvv heeft in samenwerking met het Psychogeriatrisch Centrum Stadzicht een opleiding ontwikkeld tot verpleegassistent. In afwijking van de hierboven beschreven experimenten gaat de
cursus uit van een totale duur van 40 weken met 200 uren theorie. Bij de ontwikkeling van
het programma is gebruik gemaakt van het opleidingswerkplan voor de reguliere zv-opleiding.
Voor het praktisch deel wordt onder meer, naar analogie van het opo-boekje voor de oude
zv-opleiding een praktijkwerkplan opgesteld. Vaardigheden moeten driemaal worden afgetekend alvorens de leerling-verpleegassistent de handeling zelfstandig mag uitvoeren. De theorie
wordt getest door middel van een aantal schriftelijk toetsen in de vakken: verpleegkunde,
omgangskunde en ondersteunende vakken.
Tot de taken van de verpleegassistent worden onder meer gerekend: het aandacht besteden
aan de persoonlijke verzorging van de bewoners en het inspelen op de individuele behoeften
van de bewoners met name op psychosociaal gebied, het observeren van de bewoner, het
mede onder verantwoordelijkheid en met begeleiding van de team.leidinggevende of ziekenverzorgende samenstellen van een behandelplan en het verrichten van hotel- en facilitaire diensten zoals het schoonmaken van afdelingskeuken en het op orde brengen van woonkamers
en slaapkamers.
De eerste cursus is van start gegaan met 24 deelnemers in juli 1989. Op dit moment zijn er
nog 16 leerling-verpleegassistenten over, waarvan de verwachting is dat zij ook daadwerkelijk
de cursus zullen afronden.

2.4 Taken die door niet-gekwalificeerden In de verpleging worden
verricht
Uit de hiervoor beschreven initiatieven kan geconcludeerd worden dat de taken die door nietgekwalificeerden in de verpleging worden verricht, globaal te duiden zijn als huishoudelijke
taken, taken rondom de maaltijdvoorziening en taken met betrekking tot de persoonlijke
verzorging/verpleging van patiënten. De mate waarin en de zelfstandigheid waarmee de taken
- met name de taken in de directe patiëntenz.org - uitgevoerd worden, wordt sterk bepaald
door de situatie c.q. de afdeling waar de niet-gekwalificeerde komt te werken. Ook de visie
van de instelling is mede bepalend voor de mate waarin de niet-gekwalificeerde in de verpleging taken in de directe patiëntenz.org uitvoert. Daar waar de niet-gekwalificeerde wordt

11

opgenomen in de formatie van de afdeling, dat wil zeggen de plaats inneemt van gekwalificeerden, wordt een zekere zelfstandigheid verondersteld met betrekking tot de hiervoor
beschreven taken. Het verschil in zelfstandigheid waarmee taken worden uitgevoerd, komt het
sterkst naar voren in de taken die betrekking hebben op de persoonlijke verzorging/verpleging
van patiënten.
Het voorgaande maakt eveneens duidelijk dat er toenemende onduidelijkheid is te constateren
met betrekking tot de begrippen functiedifferentiatie, verpleging en verzorging.
In het volgende.hoofdstuk wordt ingegaan op de begrippen beroep, functie en functiedifferentiatie en wordt functiedifferentiatie belicht vanuit de beroepsinhoudelijke optiek. Op de
begrippen verzorgen en verplegen wordt in het daarop aansluitende hoofdstuk ingegaan.
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HOOFDSTUK 3

VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSUITOEFENING
EN FUNCTIEDIFFERENTIATIE

3.1 De begrippen beroep, functie en functiedifferentiatie
Indien aan iemand die op een ziekenhuisafdeling in een wit uniform rondloopt, gevraagd zou
worden naar diens functie, dan is de kans groot dat die persoon zal antwoorden: verpleegkundige. Als aan dezelfde persoon gevraagd wordt naar diens beroep zal het antwoord ook zijn:
verpleegkundige. Zijn beroep en functie dan identieke begrippen?

In het algemeen kan gesteld worden dat een beroep een bundeling is van kwalificaties. Het
is een manier om ordening aan te brengen in het aanbod op de arbeidsmarkt.
In het advies inzake het coov-hbo-rapport met betrekking tot het hoger beroepsonderwijs in
de gezondheidszorg (december 1983) heeft de Raad de volgende omschrijvingen gegeven.
"Een beroep kan worden gedefinieerd als een samenhangend geheel van arbeidstaken en arbeidsomstandigheden, dat deel uitmaakt van een sociale structuur. Een beroep is dan ook niet los te denken van de waarden, normen en
opvattingen van de cultuur waarbinnen dit beroep wordt uitgeoefend; met andere woorden deze waarden, normen en opvattingen zijn mede richtsnoer voor het
specifieke gedrag van de desbetreffende beroepsbeoefenaar. De overeenstemming in waarden, normen en opvattingen is het bindend element tussen die
beroepsbeoefenaren, die binnen hun beroep verschillende functies kunnen uitoefenen. Als zodanig is een beroep het structurele kader waarbinnen een bepaald
soort arbeid in de maatschappij is geïnstitutionaliseerd.
Een functie is een geheel van doelgerichte activiteiten binnen een organisatiestructuur.
Een bedrijf of een orianisatie 1 is het kader, waarin verschillende soorten arbeid geïnstitutionaliseerd zijn. Hieruit vloeit voort dat de arbeidsverdeling in
een bedrijf niet leidt tot een indeling in beroepen maar in functies. Buiten het
bedrijf spreekt men niet van functies maar van beroepen, want een functie is
altijd aan een bedrijf of organisatie gebonden. Dit betekent echter niet, dat een
bepaalde functie niet kan uitgroeien tot een beroep.•
Het begrip functiedifferentiatie kan vanuit de beroepsinhoudelijke optiek en vanuit de organisatorische invalshoek benaderd worden.
Functiedifferentiatie binnen een organisatie betekent dat bij de arbeidsdeling c.q. clustering
van taken niet primair wordt uitgegaan van bestaande beroepen. In principe is het daarbij
mogelijk de werkzaamheden die verricht moeten worden, 1.0 te verdelen dat voor ieder individu in de organisatie een serie handelingen wordt vastgesteld die een bijdrage moet leveren
aan het (eind)produkt. (Verderop zal worden ingegaan op de voor- en nadelen van een ver

Gelezen dient hier te worden 'instelling voor gezondheidszorg'
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doorgevoerde functiedifferentiatie.) Indien functies in meerdere organisaties op deu:lfde
wiju: gedefinieerd 7.ijn, kunnen beroep en functie samenvallen. De functie van verpleegkundige
in een ziekenhuis wordt bekleed door een persoon met het beroep verpleegkundige. De
functie van fysiotherapeut in een instelling zal bekleed worden door een persoon met het
beroep fysiotherapeut.
Functiedifferentiatie binnen het beroep betekent dat beroepsbeocfenaren behorend tot deu:lfde discipline verschillende functies kunnen uitoefenen. Een functie kan specifieke toepassingen
vergen van algemene berocpskwalificaties. ü;) zal de functie van verpleegkundige op een
ziekenhuisafdeling er anders uitzien dan de functie van verplccg)rundige op een ambulance.
Voor het eindprodukt 'verpleegkundige zort en het takenpakket van verpleegkundig beroepsbeoefenaren is daarbij van belang het advies Verpleegkundig beroepsprofiel.
In de volgende paragraaf wordt in het kort ingegaan op de in het advies aangegeven hoofdlijnen met betrekking tot arbeidsdifferentiatie op verpleegkundig terrein.

3.2 Verpleegkundig beroepsprofiel
De Raad heeft in het advies Verpleegkundig beroepsprofiel (1984/1988) de hoofdlijnen
aangegeven voor herbezinning op de arbeidsdifferentiatie op verpleegkundig terrein. In het
advies is gekou:n voor een werkverdeling op basis van professionele deskundigheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Uit zorginhoudelijke overweging en uit overwegingen
van doelmatigheid wordt in het advies een arbeidsdeling afgewezen waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen enerzijds medisch-diagnostische en therapeutische taken en anderzijds
verzorgende taken. Verplegen is het verzorgen van zieken en gehandicapten. Verzorgen moet
daarbij opgevat worden als de persoonlijke verzorging en niet als de huishoudelijke taak van
verzorging van huishouden en/of gezin. Met name uit overwegingen van doelmatigheid wordt
een onderscheid gemaakt tussen verpleegkundig beroepsbeoefenaren van het eerste en tweede
deskundigheidsniveau, namelijk verpleegkundigen en verpleegster/verpleger/ziekenverzorg(st)er. De Raad is van mening dat het takenpakket van allen die beroepsmatig verplegen het
geheel van preventieve, voorlichtende, verzorgende, begeleidende, diagnostische en therapeutische taken behoort te omvatten. Bij het onderscheid in twee deskundigheidsniveaus gaat
het niet om het toewijzen van taken, maar om de toewijzing van een verpleegkundig beroepsbeoefenaar aan de patiënt. Bepalend voor de toewijzing van de patiënt aan het juiste deskundigheidsniveau is de complexiteit van de verpleegsituatie. Dit betekent dat de verpleegkundige
de eindverantwoordelijkheid draagt voor het vaststellen van de verpleegkundige zorgvraag, het
voorschrijven en plannen van de verpleegkundige zorg, het uitvoeren dan wel het toezicht en
de controle op het uitvoeren van de verpleegkundige zorg en het evalueren van de verpleegkundige zorg. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor deskundige patiëntentoewijzing
aan ander verpleegkundig en verzorgend personeel. Onder verantwoordelijkheid van de
verpleegkundige wordt ander verpleegkundig en verzorgend personeel ( eventueel op ruime
schaal) bij de zorgverlening ingezet.

3.3 Functiedifferentiatie In de verpleglng: geen derde

deskundigheidsniveau
Functiedifferentiatie is voor de verpleegkundige beroepsgroep geen nieuw verschijnsel Het
advies Verpleegkundig beroepsprofiel is het resultaat van cca herbezinning op de arbeidsverdeling op verpleegkundig terrein. Een herhezioniog op takeo op verpleegkundig terrein heeft
ook plaatsgevonden in de jaren '50 en '(J() co heeft uiteindelijk geleid tot de Wet op de 7.iekenvcrzorgcrs en zickcnvcrzo~ers (1963).
·
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De Raad acht een regelmatige bezinning op het takenpakket van verpleegkundig beroepsbeoefenaren een goede zaak. In de adviezen die de Raad op het terrein van de verpleging en
de opleidingen in de verpleging heeft uitgebracht, hebben steeds de eisen die uit een oogpunt
van gezondheidszorg aan verpleegkundig beroepsbeoefenaren gesteld dienen te worden,
voorop gestaan. Nu vrij recent in het advies Verpleegkundig beroepsprofiel tussen alle betrokken partijen in het veld van de gezondheidszorg consensus is bereikt over het geheel van taken
en verrichtingen dat tot de verpleegkundige beroepsuitoefening behoort, zou volstaan kunnen
worden met verwijzing naar het gestelde in het advies. De hiervoor beschreven ontwikkelingen
geven echter aanleiding tot de volgende overwegingen.
- De in hoofdstuk 2 beschreven initiatieven met betrekking tot functiedifferentiatie zijn tot
stand gekomen vanuit tekorten in de personeelsvoorziening. De beschreven initiatieven
maken duidelijk dat de vraag naar een derde deskundigheidsniveau voor de hand ligt.
Immers, indien ervan uit wordt gegaan dat afdelingsassistenten en verpleegassistenten de
plaats innemen van de leerling-ziekenverzorgenden, moet vastgesteld worden dat er sprake
is van een lager kwalificatieniveau: Als men de uren theoretische scholing van de afdelingsassistenten en verpleegassistenten vergelijkt met de uren theorie in de opleiding tot ziekenverzorgenden kan de conclusie geen andere zijn dan dat gesproken moet worden van een
lager niveau. Dat het gaat om een derde deskundigheidsniveau in de verpleging suggereren
ook de onderwerpen van de theoretische scholing: kennis van de meest voorkomende
ziektebeelden in het verpleeghuis, beroepsethiek, ziekteleer, gezondheid.
Over de vraag of de taken van de hostelmedewerker gekwalificeerd moeten worden als
taken op het derdè deskundigheidsniveau, is een bevestigend antwoord minder vanzelfsprekend. Enige deskundigheid op het gebied van verplegen van deze medewerkers wordt niet
gepretendeerd.
- De Raad bespeurt een tendens om taken en handelingen van verpleegkundig beroepsbeoefenaren té geïsoleerd te bezien. Met het té geïsoleerd beschouwen van taken c.q. handelingen wordt hier bedoeld dat handelingen van verpleegkundig beroepsbeoefenaren als op
zichzelf staande handelingen worden bezien. Bijvoorbeeld het wassen van de patiënt, hulp
bieden bij de maaltijdvoorziening, het helpen bij aan- en uitkleden. Indien deze handelingen als op zichzelf staande handelingen worden beschouwd en als 'eenvoudige handelingen'
worden geduid; dan wordt voorbij gegaan aan de context waarin die handelingen worden
uitgevoerd. Al snel wordt dan geconcludeerd dat het gaat om taken die niet door verpleegkundig beroepsbeoefenaren behoeven te worden verricht. Het té geïsoleerd beschouwen
van taken c.q. handelingen die door verpleegkundig beroepsbeoefenaren worden verricht,
gaat voorbij aan de context waarin de handelingen worden uitgevoerd. Verplegen vindt
plaats in het kader van gezondheidszorgverlening. Het té geïsoleerd beschouwen van de
te onderscheiden taken in de verpleegkundige beroepsuitoefening leidt tot verkeerde
opvattingen over uitwisselbaarheid van taken tussen verpleegkundig beroepsbeoefenaren
en medewerkers die niet tot de verpleegkundige discipline kunnen worden gerekend. Met
betrekking tot de veronderstelde mogelijkheid van uitwisselbaarheid van taken tussen
wijkziekcnverzorgendcn en gezinsverzorgenden heeft de Raad er reeds op gewezen dat het
ineenschuiven en het uitwisselen van taken zal kunnen leiden tot een onaanvaardbaar
kwaliteitsverlies.2
Professioneel en beroepsmatig verplegen vereist dat het handelen van beroepsbeoefcnaren
gebaseerd is op kennis, begrip en inzicht in de verschijnselen waarop het verplegen gericht
is. Verpleegkundig handelen wordt gekenmerkt door het systematisch observeren, signale-

2

Zie hiervoor hel commentaar op het rapport 'Van samenwerken naar samengaan•,
NRV, publikatienr. 15/'90
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ren en het weloverwogen kieun van vaardig gedrag. Dit impliceert tevens. het vermogen
om theoretische en praktische kennis te integreren in samenhangende zorgactiviteitcn die
tegemoetkomen aan de hulpvraag van de patifnt.

- In de inleiding is er reeds op gewezen dat de Raad ten prinápale een verdere niveaudifferentiatie binnen de verpleging, in casu het OYCrdragen van basale zorg voor de patiënt aan
lager opgeleiden met als gevolg dat daarmee een derde dcslrundighcidsniveau zou worden
geïntroduceerd, afwijst. Mede gelet op het boYenstaa~de meent de Raad dit standpunt met
nadruk te moeten herhalen. Gelet op de eisen die aan het PfOfessioneel en ~rocpsmatig
verplegen heden ten dage gesteld worden, herhaalt de Raad nog eens het gestelde in het
advies Verplccglrundig beroepsprofiel dat.·ecn beroepsopleiding op mbo-niveau noodzakelijk is om in de-verpleging op-het tweede ~digheidsniveau te kunnen fupctiQneren.
Functicdifferentiatie ,binnen het·vcrpleegkundig beroep dient beperkt te blijve.n tot de in
het verpleegkundig beroepsprofiel geácbetste twee deskundigheidsniveaus.
- De roep om meer handen aan-het bed mag naar de mening van de Raad niet betekenen
, dat 'meer handen' -op zich, voldoende wordt g~cht voor het 9pl~n van het probleem
van het tekort aan aekwall~ •v,rpleeakundla pcnoQCCl. , Uit het voorga,ande moge
duidelijk zijn ~rdcn dat 'hátidcn' :o.Q( liàndeliligen niet,~ FD,C':1 kunnen worden van
.voor die handelingen benodigde ~ inzichtJ integr~rpiqgcn en cont~ wurin die
handelingen plàatsvinden. De Raa<l is dan ook van mc{ling·.dat QD~elingcn waarbij
mensen ~c ~ ~ a a l zij~ opgeleid tot Ii~ ~ dc;skuJi~èÏsnivcau een (lcerling)verpl~gkµndige formatieplaats bezetten, moeten word;Cp afgewçzen, Het structureel
op11,cmen van niet-gekwalificeerdcz,·in de verpleging iti de wr,pleeg)tundige forynatie zal
lçiden tot een veonindering van de kwaliteit van de zorgverlening.
Het bovensta,nde betekent niet dat cle Raad . geen pog heeft voor de realiteit. De Raad
realiseert zich zeerwel dat de in de praktijk gekozen oplt>ssingcp ingegeven zijn doo~ nijpende
personeelstekorten.
,
. ,. ,
Zoáls in tioofdstuk tl reeds. werd vc.rwoord is ·de toename Y,Ç •J?,Ïet-g~léw!l1ificccrdcn in de
zorgverletpng aánl~iding géwcest om ·'.t~ kom~ 111et.'dit. advies.. Op.~ ~ 9f de taken van
I
de verplecgkun4ig ~roépsbeoef~~ kunnen -woi:den '\Ü~d' ( ~ c c in dit verband
wordt bedoeld c,lat er m<>selijkeJ:wij$ taken zijn die ~et ÎJ\ het ~enpakket~V!lD de verpleging
thuishorQn); wor<4 in paragraaf 5,1 ingegaan. In hoofdstuk 5 :word~ nmctiediffes:entiatie l>elicht
van~t-.cen bedrij~digè invalshoek. , ·
. ~
In· hoofdstuk 4 w ceist ~ worden op het onderscheid tusscJi '<Crplegeq en verzorgen
en op oonaken c.q.·op~lingen die tot vervaging van~ begrippen leiden.
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HOOFDSTUK 4

VERZORGEN OF VERPLEGEN?

4.1 Inleiding
Kernvraag in de discussies over het derde deskundigheidsniveau c.q. functiedifferentiatie lijkt
te zijn of patiëntgebonden activiteiten ondergebracht kunnen worden in (nieuw te creëren)
functies (waarvoor een opleiding op mbo-niveau in de verpleging niet noodzakelijk wordt
geacht). In essentie gaat het om de vraag naar het onderscheid in zorgverlening waarvoor de
deskundigheid van een verpleegkundig beroépsbeóefenàar ingei.et dient te worden en zorgverlening die door niet-gekwalificeerden in de verpleging kan wordèn uitgevoerd. Uit het voorgaande is wellicht de indruk ontstaan dat die vraag alleen van belang is voor verpleeghuizen.
Echter ook op het terrein van zorgverlening aan bejaarden, aan lichamelijk en/of geestelijk
gehandicapten, in de thuiszorg en ziekenhuizen is die vraag actueel. Enerzijds heeft dit te
maken met het begrip verzorgen c.q. zorgverlening, anderzijds met ontwikkelingen in de
zorgvraag.

4.2 De begrippen verzorgen en verplegen
De begrippen verzorgen, zorgverlening en zorg worden in de gezondheidszorg in de meest
uiteenlopende situaties gebruikt. Zo spreekt men van het verzorgen van de wond, zorgverlening door de verpleegkundige, medische zorgverlening, het verzorgen van maaltijden, het
verzorgen van patiënten, enzovoorts. Als men spreekt van een zorgplan is niet zonder meer
duidelijk wat daaronder moet worden verstaan. Betreft het een gezamenlijk plan van de
wijkverpleegkundige en gezinsverzorgende, gaat het alléén om het verpleegplan of omvat het
zorgplan tevens het medische behandelplan? Of is het zorgplan een weergave van gemaakte
afspraken tussen verschillende zorgverlener&?
Letterlijk betekent verzorgen: iemand of iets geven wat nodig is. In die betekenis zijn alle
werkers in de gezondheidszorg tevens verzorgers en zorgen zij ervoor dat datgene wat de
patiënt nodig heeft, geleverd wordt. Het hanteren van algemene termen leidt in het algemeen
niet tot verwarring. De context waarin een bepaalde term gebezigd wordt, maakt veelal
duidelijk welke invulling in die situatie aan die term gegeven moet worden. Indien termen een
specifieke bedoeling hebben, bijvoorbeeld om daarmee verschillende soorten deskundigheden
te typeren, is het van belang dat er overeenstemming is over de inhoud van de term. Zo heeft
verwrging een meer specifieke betekenis gekregen.
Verzorging wordt gekoppeld aan een clustering van taken en activiteiten die in de beroepsmatige sfeer door verwrgers wordt uitgevoerd. Enerzijds wijst verzorging dus op taken en
activiteiten, anderzijds op beroepsbeoefenaren.
Tot de kerntaken van verzorgers c.q. verzorgenden (bejaardenverzorgenden, gezinsverzorgenden) worden gerekend: huishoudelijke taken en taken met betrekking tot de algemeen dagelijkse (levens)verrichtingen.
De aanleiding tot een vraag om (gezins)vcrzorging is veelal de onmogelijkheid of het onvol-
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doende in staat zijn de zorg voor het huishouden uit te voeren. Activiteiten in die sfeer zijn
bijvoorbeel~ eten koken, boodschappen doen, wassen en strijken, ramen zemen, stofzuigen,
enz. Ook in de bejaardenwrg is de onmogelijkheid tot het uitvoeren van deze huishoudelijke
activiteiten door de (hoog)bejaarde veelal de aanleiding tot een vraag om hulp. De taken met
betrekking tot de algemene dagelijkse (levens)verrichtingen zijn onder meer hulp bij het aanen uitkleden, het zich verplaatsen, in gezinnen ook het vel'7.0rgen van de kinderen, enz. Deze
laatste taken worden in het algemeen aangeduid met adl-taken.
De aanleiding tot een vraag om verpleging vindt zijn oorsprong in een gezondheidsprobleem.
Beroepsmatig verplegen is het herkennen, analyseren, alsmede hulp en bijstand verlenen met
betrekking tot feitelijke en/of dreigende gevolgen van ziekteprocessen en hun behandeling
voor de fundamentele levensverrichtingen van het individu. Naast preventieve, voorlichtende,
begeleidende, diagnostische en therapeutische taken maken verzorgende taken deel uit van
de verpleegkw;idige beroepsuitoefening. De tendens om taken en handelingen van verpleegkundig beroepsbeoefenaren té geïsoleerd te bezien, heeft tot gevolg dat de verrorgende taken
uit het totale takenpakket van de verpleging worden gelicht en daarmee uit de context van
gezondheidszorgverlening. Vervolgens word~p deze verzorgende taken ten onrechte gelijkgesteld aan wat m ~ met adl-hulp c.q. adl-onderstcuning wordt aangeduid. De verzorgende
taken van verpleegkundig beroepsbeocfc~en hebben echter betrekking op persoonlijke
verzorging in het ka4cr van een gezondhèidsprobiecm en vinden plaats in situaties waarin
tevens sprake is van instructie, advies, educatie én in een kader waarin het observeren en
signaleren een bçlangrijk onderdeel vormt van die verzorgende taken.
Ad/-hulp c.q. adl-ondmteuning is niet gelijk aan verzorgen als verpleegkundige arbeid. Verple~

kundige arbeid omvat echter altijd verzorgende taken (in de hierboven geschetste zin) naast
preventieve, diagnostische, therapeutische en coördinerende taken.
Naar de mening van de Raad wordt de spraakverwarring over de begrippen verzorgen als adlondcrsteuning en verzorgen als verpleegkundige arbeid versterkt door de onduidelijkheid in
titulatuur voor het tweede deskundigheidsniveau in de verpleging. In het advies Verplcegkun•
dig beroepsprofiel is door de Raad reeds bepleit de titel verpleegster /verpleger te reserveren
voor de beroepsbeoefenaar van het tweede deskundigheidsniveau.
In dat verband herhaalt de Raad de aanbeveling om de titel ziekenverzorgende te vervangen
door verpleegster/verpleger.

4.3 Veranderde zorgvraag op terreinen waar van oudsher
verzorgenden Ingezet worden
Alom wordt gewezen op de toegenomen zorgbehoefte van patiënten. Als oorzaken worden
genoemd de kortere opnameduur in ziekenhuizen, de med.isch-tcchnologische ontwikkelingen,
de toenemende complexiteit van behandeling, de scherpere indicatiestelling in andere sectoren, de vergrijzing van de patiënten~pulatie met een toename van psychogeriatrische patiënten, enzovoorts. Deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat op terreinen waar van oudsher
verzorgenden ingezet -werden, sprake is van een veranderde zorgvraag. In de bejaardenoorden
bestaat de populatie niet langer uit bejaarden voor wie primair de woonfunctie vooropstaat.
Het bevorderen dat bejaarden 7.() lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving
kunnen verblijven en de scherpere indicatiestelling hebben tot gevolg dat de huidige populatie
van bejaardenoorden gekenmerkt wordt door eca hoge leeftijd (en in het algemeen) met de
daarmeeS1111enhangendegezondhcidsproblcmcn.Psycbogcriatriscc problemen worden steeds
vaker gesignaleerd onder de populatie in de bejaardenoorden. Ook in de (lichamelijk) gehandicaptenzorg is door het streven naar het zo lang mogelijk verblijven in de eigen woonomge-
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ving en door de (medisch-)technologische ontwikkelingen een veranderde zorgvraag te constateren. De hiervoor genoemde oorzaken voor de toegenomen zorgbehoefte van patiënten
hebben ook gevolgen voor de hulpvraag in de thuissituatie en in de verpleeghuizen en betekenen onder meer dat op die terreinen waar verzorgenden ingezet werden en worden, het
accent in de taakuitoefening van verzorgenden meer is komen te liggen op de adl-ondersteuning. Een toenemende vervaging tussen de termen verplegen en verzorgen is daarvan het
gevolg. Zo is men gaan spreken van verzorgende handelingen van verpleegkundige aard in
plaats van adl-ondersteuning.
Voorts wijst de Raad in dit verband op de toenemende vervaging in het gebruik van de
termen verzorgen en verplegen als gevolg van de diversiteit in opleidingen op verzorgend en
verpleegkundig terrein. Wat de opleidingen op verpleegkundig gebied betreft meent de Raad
op dit moment te moeten volstaan met verwijzing naar eerdere adviezen waarin door de
Raad bij herhaling een heldere opleidingsstructuur is bepleit. De diversiteit in opleidingen op
verzorgend terrein is niet minder groot dan op het terrein van de verpleging. Er wordt op dit
moment een inventarisatie verricht van de circa 20 beroepsprofielen waarvoor de mdgo-vz en
de kmbo-vz opleiden. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door het Sectoroverleg Onderwijs
Gezondheidszorg en Welzijn (SOGW) die daarin ondersteund wordt door het Centrum
Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (CIBB). Het SOGW is het eerste officiële door het
ministerie van O&W erkende Bedrijfstakgewijze Overlegorgaan Onderwijs Bedrijfsleven
(BOOB). De in deze opleidingen gebezigde terminologie van "handelingen van verpleegkundige aard" dragen niet bij aan een helder onderscheid tussen de begrippen verzorgen en verplegen.
De hulpvraag van de patiënt dient bepalend te zijn voor de inzet van personeel. De Raad
meent dat juist daar waar het kwetsbare groepen patiënten betreft een zorgvuldige analyse
van de hulpvraag geboden is. Met kwetsbaar wordt bier bedoeld dat het patiënten betreft die
zelf onvoldoende in staat zijn een hulpvraag te formuleren en te expliciteren (bij voorbeeld
psychogeriatrische patiënten en patiënten met beperkte communicatiemogelijkheden als gevolg
van ziekte of aandoening, zoals afasiepatiënten). Het vaststellen en uitvoeren van de zorg
die in zo'n situatie nodig en mogelijk is, stelt eisen aan kennis en deskundigheid. Naar de
mate waarin de zorgvraag verschuift van een vraag om adl-ondersteuning naar een vraag om
verzorging in het kader van verpleging, zullen meer verpleegkundig beroepsbeoefenaren
ingezet dienen te worden.
De Raad is van mening dat het inzetten van afdelingsassistenten c.q. verpleegassistenten (of
onder welke benaming dan ook) of verzorgenden voor het beantwoorden van hulpvragen die
een vraag om verpleegkundige zorg inhouden, moet worden afgewezen.
De Raad is van mening dat ook aan verzorgen als adl-ondersteuning eisen gesteld dienen te
worden met betrekking tot garanties van deskundige uitvoering, aspecten van bejegening,
veiligheid enzovoorts. Een mbo-opleiding op het terrein van de verzorging is hiervoor noodzakelijk.

4.4 Grensgebieden tussen verzorgen en verplegen
Globaal genomen is wel duidelijk wanneer een verzorgende dan wel een verpleegkundig
beroepsbeoefenaar moet worden ingezet. De gezonde bejaarde die naast huishoudelijke hulp
ondersteuning nodig heeft bij het aantrekken van bijvoorbeeld een prothese of een elastieke
kous, heeft een andere hulpvraag dan de bejaarde die naast huishoudelijke hulp ook hulp
nodig heeft voor het aantrekken van een elastieke ,kous maar die tevens een instabiele diabe-
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tes patiënt is en een open been heeft. In de eerste situatie gaat het om hulp aan iemand met
een verminderde adl-functie, maar waar op dat moment gtén gezondheidsprobleem centraal
staat. De hulp bij lichamelijke vcn:orging aan een. lichamelijk gehandicapte die in een -s tabiele
situatie verkeert, is niet gelijk aan de hulpvraag van een lichamelijk gehandicapte die hulp
nodig beeft bij de lichamelijke vcn:orging en tevens slikproblemen beeft. In dit laatste geval
zal de bijstand bij voedscltocdiening mede instructie, advies, observeren en signaleren omvatten.
Niet in alle situaties zal zonder meer duidelijk zijn of de hulpvraag een vraag om adl-ondersteuning inhoudt dan wel een vraag om verpleging. Men zou in die situaties k~en spreken
van grensgebieden. Het behoort tot de vcrantwQor.~lijkhei~ van de verpleegkundige de
hulpvraag met betrekking tot de verplèging in volle:.omvang te kunnen vaststelleq. D~aruit
vloeit naar de mening van de Raad voort dat de verpleegkundige daar waar sprake is van een
grensgebied tussen vcn:orgen en verplegen, dient vast tè stellen of een hulpvraag een vraag
om verpleegkundige zorg dan wel om vcn:orging c.q. adl-ondersteuning inhoudt.
Grensgebieden ontstaan ook daar waar sprake is van intermitterende stabiele situati~ bijvoorbeeld de patiënt met multiple sclerose. In de situatie van de patiënt met multiple sclerose
zullen perioden waarin volstaan kan worden met huishoudelijke hulp en adl-ondersteuning
àfgewisscld worden door perioden Wàarin verpleging noodzakelijk is. Uit oogpunt van preventie en vroegtijdig signaleren is het in dergelijke situaties van belang de zorgverlening onder
supervisie van de verpleegkundige te laten plaatsvinden.
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HOOFDSTUK 5

FUNCTIEDIFFERENTIATIE

5.1 Bedrijfskundige c.q. bedrijfseconomische aspecten en
functiediffèrentlatle
Het proces van arbeidsdeling en voor- en nadelen van een vérgaande arbeidsdeling zijn in de
literatuur uitgebreid beschreven.
Zo blijkt onder meer dat bij een vérgaande arbeidsdeling negatieve effecten de overhand
krijgen. Tevens is arbeidsdeling een zeer complex vraagstuk vanwege de grote hoeveelheiJ
factoren die van invloed zijn. Aspecten als arbeidsmotivatie, arbeidsvreugde, opleidingsniveau.
zijn invloedrijke factoren als het gaal om het met succes herindelen van taken en het toewijzen van taken aan werknemers. Arbeidsdeling brengt tegelijkertijd ook een grotere vraag naar
coördinatie met zich mee. In het bedrijfsleven heeft de vérgaande arbeidsdeling een andere
wending gekregen. Horizontale en verticale verrijking van de arbeid kregen prioriteit. Men
is afgestapt van het fragmenterend inrichten van werkprocessen.
Met name in de intramurale instellingen was in de verpleegkundige arbeid van oudsher sprake
van 'taakgericht verplegen' een sterke fragmentatie van het verpleegkundige werk.
In toenemende mate zijn ontwikkelingen te signaleren die in de richting van integrerende
verpleging gaan. Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt overduidelijk het positic,-c
effect van de herindeling van verpleegkundige arbeid op de arbeidssatisfactie en op de kwaliteit van zorgverlening.
Naast de groeiende tekorten aan personeel zullen bedrijfskundige c.q. bedrijfseconomische
motieven ten grondslag liggen aan de hernieuwde belangstelling voor functiedifferentiatie.
Het voorstel tol integratie van g~zinsverzorging en kruiswerk is vanuit die optiek tot stanJ
gekomen. Hel inschakelen van anders gekwalificeerden in de zorgverlening kan vanuit die
optiek zeer gewenst zijn. Hel voorstel tot functiedifferentiatie in de notitie inz.ake de arbeidsmarkt is vooral ingegeven door de dreigende tekorten aan personeel.
Vanuit die gedachte is de vraag gekomen naar de mogelijkheid van een herschikking van
taken waardoor niet-geschoolden in de verpleging kunnen worden ingezet in de zorgverlening.
In het voorgaande hoofdstuk zijn reeds grenzen aangegeven die daarbij uit het oogpunt van
de kwaliteit van verpleegkundige zorgverlening daarbij in acht moeten worden genomen. Een
oplossingsrichting voor op dit momen~ bestaande knelpunten dient niet te leiden tot oplossingen waarvan de negatieve effecten op langere termijn niet of slechts zeer moeizaam te herstellen zijn. Dat neemt niet weg dat er mogelijk taken door niet-gekwalificeerden in de verpleging
kunnen worden uitgevoerd.
Uit onderzoek blijkt dat een (substantieel) deel van de tijd door verpleegkundig beroepsbeoefenaren wordt besteed aan huishoudelijke taken en taken die niet zonder meer tol verpleegkundige beroepsuitoefening kunnen worden gerekend. Dit aandeel kan per instelling c.q.
organisatie sterk wisselen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd schoonmaakwerkzaamheden in de leefomgeving van de patiënt, postvcrzorging. bcddenopmaakfuncties, het wassen
en verzorgen van de kleding voor patiënten, administratieve werkzaamheden c.q. registratie
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van gegevens voor andere disciplines of andere doeleinden, verzorgen van bloemen, boodschappen doen voor patiënten, werkzaamheden in wat men noemt de hotelmatige dienstverlening, enzovoorts.
De mate waarin dit soort activiteiten door verpleegkundig beroepsbeoefenaren wordt verricht,
verschilt niet alleen sterk per sector, verpleeghuis, ziekenhuis of woonvorm, maar ook binnen
eenzelfde sector zijn grote verschillen t.c constateren. Dit kan onder meer samenhangen met
de grootte van de organisatie of instelling en met de visie op zorgverlening. Het onderbrengen
van dit soort taken in aparte functies lijkt mogelijk en kan binnen de bestaande kaders gerealiseerd worden.
Indien instellingen c.q. organisaties ertoe overgaan de ~JW()r geschetste wcrb:aamheden
onder te brengen in aparte functies, zullen de hiervoor genocqidc ~ctor~n m~ betrekking tot
arbeidsdeling eveneens van invloed zijn op het succes van een dergelijke operatie.
Bij een herverdeling van taken dient ook rekening gehouden te worden met de gevolgen
daarvan voor de patiënt. In de gczondhcidswrg heeft de patiënt reeds te maken met een grote
verscheidenheid aan functionarissen. GcvoJgcn voor de privacy bijvoorbeeld dienen in het oog
te worden gehouden. Al in eerdere adviezen heeft de Raad gcwe7.en op het gevaar van fragmentatie van zorg en de gevolgen daarvan voor de patiënt.
Gelet op de diversiteit waarop in instellingen c.q. orgauiS;&ties vorm wordt gegeven aan de
~rgverlcning, is niet zonder meer duidelijk welke van de hie1"V09r geschetste taken nu ondergebracht kunnen worden in aparte functies. Dit zal onder meer afbangèn van de grootte van
de organisatie of instelling, de visie op zorgverlening, reeds bestaande functies, ctcctera.
De beschreven voorbeelden van nieuwe functies in hoofdstuk 2 laten zien dat er veelal sprake
is van een nauwe wnenwerking met de verpleegkundige discipline, verpleegkundigen en
ziekenverzorgenden. Uit een oogpunt van integrale wrgvèrlening, afstemming en continuïteit
in de wrgverlcning zal de supervisie bij voorkeur door de verpleging dienen te geschieden.
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is functiedifferentiatie niet altijd de meest optimale
oplossing. In de Verenigde Staten zijn voorbeelden bekend van ziekenhuizen die aanzienlijke
besparingen hebben bereikt door het aantal functies in de wrgverlening te reduceren en
waarbij meer hoger gekwalificeerden werden ingezet. In dat verband wijst de Raad nog eens
op het gestelde in .het advies Verpleegkundig specialist waarin de Raad erop wijst dat de
inspanningen van orgariisaties en instc~n erop genclit moeten zijn de deskundigheid van
de verpleegkundige in êie vcrschl1Icnde werksituaties optimaal te benutten. De inzet van het
eerste en tweede deskundigheidsniveau dient naar d~ ~ening van de Raad beter benut te
WQrden.
·
Over de mogelijkheden van functiedifferentiatie binnen de instellingen en de mate waarin
deze kan worden toegepast, bestaat nog veel onduidelijkheid CD onzckerheid3. De Raad
bcvcclt aan nader onderzoek te doen nàar de mogelijkheden van functiedifferentiatie CD de
1
effecten daarvan. Dit
kunnen geschieden in de vórtn van experimenten.
Essentieel in de nieuw te crelmt functies achl de Raad diil de funcdonarls hiel wordt ingezet voor
zorgverlening
de deskundigheid van een verpleegkundig beroepsbeoefenaar vereist is.

zou

waarvoor

3

Opgemerkt zij dat in het kader van de Overeenkomst Intramurale Gezondheidszorg, afgesloten
op 12 maart 1990 bissen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van
Welzijn, Volksgc:mndheid en Cultuur, de Nationale Ziekcnhuisraad en de desbetreffende werknemersorganisaties is voorzien in fuianciering en inhoudelijke begeleiding van experimenten, evaluatie
en onderzoek met betrekking tot onderhavige functiedifferentiatie. Activiteiten op dit terrein zijn
inmiddels van start gegaan
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De experimenten zouden onder meer duidelijkheid moeten verschaffen over:
- de mogelijkheden tot functiedifferentiatie;
- de optimale clustering van taken;
- de arbeidssatisfactie van nieuwe functionarissen;
- de arbeidssatisfactie van reeds werla.ame functionarissen;
- de mogelijke extra werklast voor verpleegkundig beroepsbeoefenaren;
- de effecten op de satisfactie van patiënten;
- de invloed op roosterplanning;
- het potentieel van doorstromingsmogelijkheden in de initiële beroepsopleiding voor de
verpleging;
- de invloed op de werkdruk;
- de fmanciële consequenties.
Goed opgezette en begeleide experimenten kunnen inzicht verschaffen in de mate waarin
functiedifferentiatie mogelijk en gewenst is.

5.2 Functiedifferentiatie en scholing
Eerst als duidelijk is of functiedifferentiatie mogelijk is en welk soort functies gaan ontstaan,
kan iets gezegd worden over de behoefte aan scholing van deze functionarissen. Het zou
kunnen betekenen dat er een nieuwe laag functionarissen op lager beroepsniveau gaat ontstaan. De Raad wijst in dezen nog eens op het standpunt met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling voor beroepsopleidingen in de zorgsector.
In de notitie 'De arbeidsmarkt in de jaren '90: Een zorg!' wordt een relatie gelegd tussen
opleidingsaanpassingen om de instroommogelijkheden voor lager opgeleiden te vergroten en
regionale experimenten voor opleidingen voor de verplegende en verzorgende beroepen. In
het commentaar op de brief van de minister van O&W en de staatssecretaris van WVC d.d.
9 mei 1990 heeft de Raad reeds gewezen op de onduidelijkheid over het precieze doel van de
experimenten.
Het zal na het gestelde in de paragrafen 3.3 en 3.4 duidelijk zijn dat de Raad van mening is
dat opleidingen voortvloeiend uit functiedifferentiatie niet gerekend dienen te worden tot
opleidingen voor de verplegende beroepen. De indruk moet niet gewekt worden dat deze
opleidingen opleiden tot 'iets in de verpleging'.
De Raad wijst op de vele activiteiten en ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn om
te komen tot een éénduidige kwalificatie- en opleidingsstructuur dan wel tot herstructurering
van bestaande opleidingen. De afstemming tussen al deze activiteiten en ontwikkelingen baart
zorgen.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd de door het ministerie van O& W ingestelde Bedrijfstakgewijze Overlegorganen Onderwijs Bedrijfsleven (B00B's). Het Sectoroverleg Onderwijs Gezondheidszorg en Welzijn (SOGW) is als eerste officiële B00B door O&W erkend
en in het SOGW is op dit moment een project gaande om te komen tot een zo groot mogelijke afstemming in eindtermen, certificaateenheden en dergelijke van de mdgo-vz- en kmbovz-opleidingen.

Genoemd zijn al de regionale experimenten in het kader van de herstructurering van de
opleidingen tot verpleegkundige en ziekenverzorgende zoals aangekondigd in de hiervoor
genoemde brief van de minister van O& W en de staatssecretaris van WVC.
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-

-

Voor de bedrijfstak zorg en welzijn wordt gewerkt aan het tot stand komen van een stichting
kwalificatie zorg en welzijn die onder meer taken w krijgen met betrekking tot het ontwerpen van een beroepenstructuur en legitimering van beroepsprofielen. In bepaalde delen van
de sector zorg en welzijn is de verwevenheid met de sector gezondheidszorg zeer groot, onder
meer bejaardenzorg, zwakzinnigr.uzorg. Met name voor die delen acht de Raad afstemming
tussen de vanuit de verschillende sectoren ontwikkelde profielen en opleidingen van wezenlijk
belang. Voor de opleiding tot verplegende beroepen is daarbij nog van belang dat op grond
van richtlijnen van de Raad van Europa, ICN, WHO en ILO de opleidingen tot het tweede
deskundigheidsniveau moeten zijn afgeleid van de opleiding tot het eerste deskundigheidsniveau.
De Raad herhaalt nog eens het gestelde in het rapport Verantwoordelijkheidsverdeling
beroepsopleidingen dat voor nieuwe beroepsopleidingen in de zorgsector in overleg tussen
O& W en WVC advies dient te worden gevraagd aan de Raad. Gelet op het bovenstaande
acht de Raad dit mede van toepassing op (voornemens tot) geherstructureerde opleidingen.
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HOOFDSTUK 6

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN

- Onder invloed van de stijgende vraag naar zorgverlening en het steeds nijpender wordende
probleem van de personeelsvoorziening zijn op verschillende plaatsen in het land initiatieven ontstaan om voor de toenemende discrepantie tussen zorgvraag en zorgaanbod een
oplossing te vinden. Enkele van deze initiatieven hebben ertoe geleid dat werkzaamheden
die tot het takenpakket van de verpleegkundig beroepsbeoefenaren worden c.q. moeten
worden gerekend, nu door niet-gekwalificeerden in de verpleging worden uitgevoerd. In
dat verband wordt steeds vaker gesproken van een "derde deskundigheidsniveau".
- In de nota 'Werken aan zorgvernieuwing' en de notitie 'De arbeidsmarkt in de jaren '90:
Een zorg!' wordt functiedifferentiatie als een mogelijkheid gezien om de knelpunten op de
arbeidsmarkt op te lossen.
- In de praktijk worden niet-gekwalificeerden in de verpleging op verschillende wijze en
onder verschillende benamingen ingezet bij de zorgverlening. Zo spreekt men van afdelingsassistent, hostelmedewerker, verpleegassistent, verpleeghulp, enzovoorts. De taken die
door niet-gekwalificeerden in de verpleging worden verricht, zijn globaal aan te duiden als
huishoudelijke taken, taken rondom de Jnaaltijdvoorziening en taken met betrekking tot
de persoonlijke verzorging/verpleging van patiënten.
De mate waarin en de zelfstandigheid waarmee de taken - met name de taken in de directe
patiëntenzorg - uitgevoerd worden, wordt sterk bepaald door de situatie c.q. de afdeling
en de visie van de instelling op zorgverlening waar de niet-gekwalificeerde in de verpleging
komt te werken.
- Een regelmatige bezinning op het takenpakket van verpleegkundig beroepsbeoefenaren
acht de Raad een goede zaak. De Raad heeft in het advies Verpleegkundig beroepsprofiel
de hoofdlijnen aangegeven voor herbezinning op de arbeidsdifferentiatie op verpleegkundig
terrein. Uit zorginhoudelijke overwegingen en uit overwegingen van doelmatigheid wordt
een arbeidsdeling afgewezen waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds
(medisch-)diagnostische en therapeutische taken en anderzijds verzorgende taken.
- De Raad bespeurt een tendens om taken en handelingen van verpleegkundig beroepsbeoefenaren té geïsoleerd te bezien. Het té geïsoleerd beschouwen van de te onderscheiden
taken in de verpleegkundige berocpsuitocfening leidt tot verkeerde opvattingen over
uitwisselbaarheid van taken tussen verpleegkundig beroepsbeoefenaren en medewerkers
die niet tot de verpleegkundige disàpline kunnen worden gerekend.
- De Raad herhaalt met nadruk dat een verdere niveaudifferentiatie binnen de verpleging,
in casu het overdragen van basale zorg voor de patiënt aan lager opgeleiden met als gevolg
dat daarmee een derde deskundigheidsniveau zou worden geïntroduceerd, ten principale
moet worden afgewezen uit het oogpunt van kwaliteit van patiëntenzorg. Functicdifferentia-
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tie binnen het verpleegkundig beroep dient beperkt te blijven tot de in het verpleegkundig
beroepsprofiel geschetste twee deskundigheidsniveaus.
- De roep om meer handen aan het bed mag niet betekenen dat 'meer handen' op zich
voldoende wordt geacht voor het oplossen van het probleem van het tekort aan gekwalificeerd verpleegkundig personeel. Het structureel opnemen van niet-gekwalificeerden in de
verpleging in de verpleegkundige formatie w leiden tot een vermindering van de kwaliteit
van de zorgverlening.
- In essentie gaat het in de discussie over het 'derde deskundigheidsniveau' c.q. 'functiedifferentiatie', bezien vanuit een beroepsinhoudelijke optiek, om de vraag naar het onderscheid
in zorgverlening waarvoor de deskundigheid van een verpleegkundig beroepsbeoefenaar
inge:zet dient te worden en om zorgverlening die door niet-gekwalificeerden in de verpleging kan worden uitgevoerd.

---.._
\

- Er is sprake van verwarring over de begrippen verzorgen en verplegen. Bij verzorgen gaat
het om hulp gericht op ondersteuning in het huishouden en hulp aan mensen met een
verminderde adl-functie die in principe 'gezond' zijn. Verplegen vindt plaats in de context
van gezondheidszorgverlening. Verzorgende taken van verpleegkundig beroepsbeoefenaren
hebben betrekking op persoonlijke verzorging in het kader van een gezondheidsprobleem
en vinden plaats in situaties waarin tevens sprake is van instructie, advies, educatie en in
een kader waarin het observeren en signaleren een belangrijk onderdeel vormt van die
verzorgende taken.
De spraakverwarring over de begrippen verzorgen en verplegen wordt versterkt door de
onduidelijkheid in titulatuur voor het tweede deskundigheidsniveau in de verpleging. In dat
verband herhaalt de Raad de aanbeveling de titel ziekenverzorgende te vervangen door
verpleegster /verpleger.
- Ten gevolge van een aantal ontwikkelingen is in (bepaalde) sectoren van de zorgverlening
een toegenomen zorgbehoefte van patiënten te constateren en een veranderde zorgvraag
op terreinen waar van oudsher verzorgenden ingezet worden. De hulpvraag van de patiënt
dient bepalend te zijn voor de inzet van personeel. Naar de mate waarin de zorgvraag
verschuift van een vraag om adl-ondersteuning naar een vraag om (verzorging in het kader
van) verpleging dienen meer verpleegkundig beroepsbeoefenaren inge:zet te worden. De
Raad is van mening dat het inzetten van afdelingsassistenten c.q. verpleegassistenten of
verzorgenden (of onder welke benaming dan ook) voor het beantwoorden van hulpvragen
die een vraag om verpleegkundige zorg inhouden, moet worden afgewe:zen. Niet in alle
situaties zal zonder meer duidelijk zijn of de hulpvraag een vraag om adl-ondersteuning
dan wel een vraag om verpleging inhoudt. Men zou in die situaties kunnen spreken van
grensgebieden. Grensgebieden ontstaan ook waar perioden waarin volstaan kan worden
met adl-ondersteuning afgewisseld worden door perioden waarin verplegen noodzakelijk
is. In de grensgebieden van vcrz.orgen en verplegen beveelt de Raad aan de zorgverlening
onder supervisie van de verpleegkundige te laten plaatsvinden.
- Functiedifferentiatie kan ook vanuit een bedrijfskundige invalshoek benaderd worden. In
die benadering wordt bij de arbeidsdeling c.q. clustering van taken niet primair uitgegaan
van bestaande beroepen. Het proces van arbeidsdeling is een zeer complex vraagstuk
vanwege de grote b~lheid factoren die van invloed zijn. Aspecten als arbeidsmotivatie,
arbeidsvreugde, opleidingsniveau zijn invloedrijke factoren als het gaat om het met succes
herindelen van taken en het toewij:zen van taken aan werknemers. Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt overduidelijk het positieve effect op de arbeidssatisfactie bij de
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herindeling van verpleegkundige arbeid van taakgericht verplegen naar integrerende verpleging.
- Uit onderzoek blijkt dat een (substantieel) deel van de tijd door verpleegkundig beroepsbeoefenaren wordt besteed aan huishoudelijke taken en taken die niet zonder meer tot de
verpleegkundige beroepsuitoefening kunnen worden gerekend. Dit kan per instelling c.q.
organisatie sterk wisselen en is onder meer afhankelijk van de grootte van de instelling en
de visie op zorgverlening.
- Over de mogelijkheden om dit soort taken in aparte functies onder te brengen en de mate
waarin deze kunnen worden toegepast, bestaat binnen de instellingen nog veel onduidelijkheid en onzekerheid. De Raad beveelt aan in goed opgezette en begeleide experimenten
onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van functiedifferentiatie en de effecten
daarvan. Daarbij acht de Raad het essentieel dat deze nieuwe functionarissen niet worden
ingezet voor zorgverlening waarvoor de deskundigheid van een verpleegkundig beroepsbeoefenaar vereist is.
- Eerst als duidelijk is welk soort functies gaan ontstaan, kan iets gezegd worden over de
behoefte aan scholing voor deze functionarissen. Nieuwe opleidingen voortvloeiend uit
functiedifferentiatie kunnen geen opleidingen voor verplegende beroepen zijn en leiden niet
op tot 'iets in de verpleging'.
- Vanuit verschillende ministeries en vanuit verschillende sectoren zijn ontwikkelingen
gaande om te komen tot éénduidige kwalificatie- en opleidingsstructuren. Gelet op de
verwevenheid van delen van de sector zorg en welzijn met de sector gezondheidszorg acht
de Raad afstemming tussen de vanuit de verschillende sectoren ontwikkelde profielen en
opleidingen van wezenlijk belang. De Raad acht het gestelde in het rapport Verantwoordelijkheidsverdeling beroepsopleidingen dat voor nieuwe beroepsopleidingen in overleg tussen
O&W en WVC advies dient te worden gevraagd, mede van toepassing op (voornemens
tot) geherstructureerde opleidingen.

DE NATIONALE RAAD VOOR DE VOLKSGEZONDHEID,

EMEEN SECRETARIS,

-·\

Mr. dr. TA.M. Witteveen

NATIONALE
RAAD VOORDE
VOLKSGEZONDHEID

Gebouw MeerhQrst ID
Boerhaavelaan 1
2713 HA Zoetermeer
Telefoon 079-5176 44
PostadJes
Postbus 7100
2701 AC Zoetermeer

BIJLAGE

· Samenstelling Vaste commissie verpleging
Voorzitter:
Mw. MJ.M. Ie Grand-van den Bogaard

Ondervoorzitter:
N.E. Oud

Leden/plv. leden:

Namens:

N.E. Oud
Mw. E. Rutten (plv.)

Nederlandse Maatschappij voor
Verpleegkunde

Mw. A. van der Burgt-Franken
Mw. K. van de Luitgaren (plv.)

Beroepsgroep Verpleegkundigen en
Verzorgenden van de CFO

J. van den Burg
J.MA. van Beers (plv.)

AbvaKabo

Mw. L. Hadders
Vacature (plv.)

Sectorale Kerngroep HGZO van de
HBO-Raad

Mw. AM. van Mil
JJ.M. Caris (plv.)

Vereniging van Opleidingsinstituten
voor Verplegende en Verzorgende
Beroepen

Mw. drs. L.M. Hagendoorn
Drs. C. de Groen (plv.)

Nationale Ziekenhuisraad

Drs. F.AL Lapré
Vacature (plv.)

Landelijke Vereniging voor Thuiszorg

S. van den Berg

Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering
Geneeskunst

Th.M.G. van Berkestijn, arts (plv.)

Vacature
Vacature (plv.)

Nederlandse Vereniging voor
Ambulante Geestelijke
Gezondheidszorg

Joh. Schraa
W.H. Hilberts (plv.)

Vereniging van Nederlandse
Gemeenten

Drs. J. Boerma
Dr. F.C.L. Goosmann (plv.)

Landelijk Patiënten/
Consumenten Plaûorm

Adviserende/ptv. adviserende leden:

Namens:

Mw. JJ. von Nordheim

Geneeskundige Hoofdinspectie (GI-Il)
Stafafdeling Onderzoek, Beroepsuitoefening, Advies
Geneeskundige Hoofdinspectie (G 1-Il),
Taakgroep Tweedelijns Gezondheidszorg

H. Fortrie (plv.)

W. Zandbergen

Mw. M. Eikelboom (plv.)

Geneeskundige Hoofdinspectie (GI-Il),
Taakgroep Basisgezondheidszorg
Geneeskundige Hoofdinspectie (GI-Il),
Taakgroep Eerstelijns Gezondheidszorg

Mw. A. Sijp
Vacature (plv.)

Afdeling Beroepen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Geestelijke
Gezondheidszorg Zwakzinnigenzorg
(GGZZ) van de Geneeskundige
Hoofdinspectie van de Volksgezondheid (GHIGV)

Mw. MJ. van Overbeek
Vacature (plv.)

Inspectie HGZO van de
Onderwijsinspecties

Vacature
JJ.M. Bergh (plv.)

Inspectie MDGO van de
Onderwijsinspecties

Mw. mr. M.H. Ruseler-Meijs
Mw. mr. W.L. Walkate (plv.)

AfdelingGezondheidszorg,Beroepen
en Opleidingen van WVC

Vacature
Vacature (plv.)

Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen

Secretariaat:
Mw. mr. G.P.M. Raas
Mw. HA. Charles, secretaresse

