Aan:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Van:
M. Goverde
Postbus 372
6500 AJ Nijmegen
maartje@interactiekracht.nl

Datum: 18-01-2020
Onderwerp: vraag omtrent inservice opgeleide verpleegkundigen
Relevant dossier: IT1217282 (ingediend door verpleegkundige van Duijvenbode)

Geachte heer, mevrouw,
Zoals eerder via diverse wegen kenbaar gemaakt spelen er binnen de verpleegkundige beroepsgroep
diverse vragen rond de inservice opgeleide verpleegkundigen in Nederland. Vanwege de onduidelijke
formele status van de betreffende vragen en zorgen, stuur ik u hierbij nu via deze formele weg, het
formele verzoek om antwoord op concrete vragen, om opheldering te verkrijgen over de keuzes die
gemaakt zijn en nog steeds worden, rondom het waarderen van de verpleegkundige inservice
opleidingen.
Vooralsnog is voor de beroepsgroep enkel duidelijk dat inservice opgeleide verpleegkundigen in de
praktijk veelvuldig op HBO functies werken en goed functioneren. Vraag 1 gaat over de inserviceverpleegkundigen.
Daarbij zijn er vragen aan het ministerie om de beroepsgroep te helpen met het beperken van de
uitstroom van verpleegkundige collega’s uit ons vak; daarover gaat vraag 2.
De vragen en subvragen bij 1. komen grotendeels overeen met het dossier dat bij u al bekend is
onder dossiernummer met IT1217282 (niet via deze formele weg ingediend); mogelijk is eea voor u
samen te voegen.
1. Is er een moment geweest waarop de inservice opleidingen verpleegkunde zijn beoordeeld
op het niveau?
a. Zo ja:
b. Wanneer heeft de beoordeling van de inservice-opleidingen precies plaatsgevonden?
c. Wat waren de concrete beoordelingscriteria?
d. Welke partijen waren bij de beoordeling betrokken?
e. Wanneer is het beoordelingsrapport gepubliceerd?
f. Waar kan het beoordelingsrapport ingezien worden?
g. Waren er wegen om in bezwaar te gaan
i. Zo ja: wat waren die wegen?
ii. Zo nee: waarom niet
h. Is er gebruik gemaakt van een eventuele bezwaarregeling?
i. Zo ja: wat was daarvan de uitkomst?
Inleiding bij vraag 2:
Op dit moment wordt er door veel zorgorganisaties voor gekozen om – ondanks de pas op de plaats
zoals door de minister afgekondigd, en ondanks de adviezen van Verkenner Rinnooy Kan – de
‘regieverpleegkundige’ door te voeren in de praktijk, waarbij de voorgestelde overgangsregeling
zoals gepresenteerd op 05-06-2019 gehanteerd wordt als leidraad met voorwaarden voor de
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regieverpleegkundige functie. Inmiddels zijn er ook signalen dat zelfs Vektis verwachtingen heeft
rondom functiedifferentiatie en de regieverpleegkundige – een zeer zorgelijke ontwikkeling voor de
beroepsgenoten.
Uw ministerie is zich hard aan het maken om deinstroom van de verpleegkundigen te bevorderen;
gezien de grote tekorten overal, daarvoor veel dank! We waarderen uw inzet zeer. Naast het
bevorderen van instroom is heeft de beroepsgroep echter uw hulp nodig bij het beperken van de
uitstroom van collega’s. Onder andere de ontwikkelingen rondom de regieverpleegkundige (zoals
hierboven beschreven) zijn aanleiding voor vele collega’s om uit te stromen. Het is de
spreekwoordelijke druppel. Met name de wijze waarop werkgevers zonder voorbehoud het invoeren
van de regieverpleegkundige doorzetten, getuigt van zeer weinig respect en waardering. Zoals uit
recentelijk onderzoek van RTL bleek
(https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4961406/zorg-verpleegkundige-verhalenpersoneelstekort ), heerst er in veel ziekenhuizen een angstcultuur. Collega’s willen blijven, maar
zullen zich met het huidige werkgeversklimaat genoodzaakt zien om het beroep te verlaten. Dit
resulteert in vraag 2:
2. Is de minister/ het ministerie bereid om de werkgevers en zorgverzekeraars aan te spreken
en hen nadrukkelijk en publiekelijk te vragen om het invoeren van de regieverpleegkundige
op basis van opleidingseisen, te stoppen?
Ik realiseer mij dat het bijsturen van werkgevers niet persé onder de taken van de minister valt. Ik
wijs u er op dat het voeren van de campagne ‘Ik zorg’ echter ook niet persé valt onder de taken van
het ministerie. U doet dat naar eigen zeggen omdat u waarde hecht aan de verpleegkundigen en
verzorgenden in het veld. Vanuit dat hart van u voor de werkvloer, vraag ik u of u bereid bent
diezelfde betrokkenheid te tonen en de beroepsgroep actief te helpen zich te beschermen tegen
invloeden die hen het vak uit drijven.
De verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland zijn in nood.
Daarmee zijn ook de zieke burgers in nood; zij lopen risico dat ze niet of niet tijdig essentiële zorg
krijgen.
Mijn vraag aan de ministers van VWS is om de beroepsgroep en de burgers in nood te helpen. Niet
omdat het moet, maar omdat het kan.
Hartelijke groet,
Maartje Goverde
Verpleegkundige en burger
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