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Voorwoord

[n opdracht van het voormalige TQtniSt_eric, van Volks} ;cazondhetd en
Milíeuhygigne is een onderzoek verricht naar het functioneren van
afgestudeerden van de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen (HBO-V)
in de praktijk van de gezondheidszorg . Het onderzoek wordt in dit verslag
beschreven .
Het is uitgevoerd bij de afdeling Bedrijfskunde aan de Technische
Hogeschool te Eindhoven binnen het projekt "Opleiding en werksituatie
verplegenden" van mw . dr . J .A . Verwey . In 1981 werd mw . drs . B .Th.M .M .
Pieterse door de afdeling Bedrijfskunde voor de uitvoering van het
onderzoek aangenomen .
Binnen het genoemde projekt zijn in de loop der jaren verschillende
deelonderzoeken verricht, waaronder een evaluatie van het functioneren van
MBO-verpleegkundigen in de gezondheidszorg . Dit onderzoek geschiedde
eveneens in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygi@ne en werd in 1981 afgerond .
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd in overleg met de Evaluatie
commissie HBO-V . Wij willen de leden van deze commissie bedanken voor de
waardevolle adviezen die wij van hen mochten ontvangen .
Daarnaast hebben wij veel medewerking ondervonden binnen de T .H . Eindhoven .
Genoemd moeten hier worden prof . ir . C .H .V .A. Botter voor zijn waardevolle
adviezen, ir . J . Praagman voor de voortreffelijke ondersteuning en
begeleiding bij de statistische verwerking van de gegevens, de heer R .
Kieft voor de zorgvuldige verwerking van het onderzoeksmateriaal alsook dr .
H .J .J . Uyttenhove en mw . K .S . Uyttenhove-Conrad die voor de invoering van
de gegevens in de computer zorgdroegen .
Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan het onderzoek . Tevens
willen wij mw. Th .J .H . Feijen-van de Ven bedanken voor de uitstekende
verzorging van het vele typewerk .

Speciale vermelding verdienen de HBO-verpleegkundigen, de functionarissen
in de instellingen voor gezondheidszorg en de HBO-V scholen, zonder wiens
medewerking het onderzoek niet mogelijk zou zijn geweest .

mw . drs . B .Th .M .M. Pieterse
mw . dr . J .A. Verwey

juli 1983



1 . INLEIDING

1 .1 . De opleidingen tot verpleegkundige

De opleidingen tot verpleegkundige werden in ons land tot voor kort
uitsluitend door de instellingen van intramurale gezondheidszorg verzorgd .
De voornaamste sectoren binnen de intramurale gezondheidszorg hebben ieder
een eigen in-service opleiding tot verpleegkundige . Deze zijn : de
in-service A opleiding in ziekenhuizen, de in-service B opleiding in
psychiatrische instellingen en de in-service Z opleiding in de zwakzin-
nigenzorg . Daarnaast is er nog de in-service opleiding ziekenverzorging in
verpleeghuizen .
De drie genoemde basisopleidingen tot verpleegkundige zijn veldspecifiek en
de diploma's zijn niet uitwisselbaar . Deze specificiteit hangt samen met de
therapeutische activiteiten binnen elk van de drie sectoren .
Voor de extramurale gezondheidszorg is er in aansluiting op de in-service A
opleiding de opleiding maatschappelijke gezondheidszorg (mgz) ; de richting
geestelijke gezondheidszorg (ggz) van laatstgenoemde opleiding sluit aan op
de in-service B opleiding .

Aan het einde van de jaren zestig ontstonden initiatieven tot het oprichten
van dagopleidingen voor verpleegkundigen binnen het reguliere dagonderwijs .
Deze initiatieven resulteerden in de oprichting van de eerste
dagopleidingen in 1972 . In dat jaar gingen twee hogere beroepsopleidingen
en een middelbare beroepsopleiding tot verpleegkundige, respectievelijk de
HBO-V en de MBO-V, van start . Inmiddels zijn er elf HBO-V's en zes MBO-V's .
Zowel de MBO-V als de HBO-V bedoelen, in tegenstelling tot de in-service
opleidingen, een algemene basisopleiding tot verpleegkundige te zijn voor
de gehele gezondheidszorg . Bij de oprichting van de MBO-V lag het in de
bedoeling dat deze de vervanger zou worden van de bestaande in-service
opleidingen . De HBO-V is voor wat betreft het opleidingsniveau een geheel
nieuw type opleiding voor de gezondheidszorg .

1 .2 . De oprichting van de HBO-V

In 1966 werden, onder voorzitterschap van de toenmalige Directeur-Generaal
van de Volksgezondheid, op verzoek van ziekenhuisorganisaties,
kruisorganisaties, beroeps- en vakorganisaties, enkele besprekingen
gehouden over de personeelsproblemen en -voorziening in de gezondheidszorg .
Genoemde besprekingen hebben geresulteerd in de instelling van de
'Commissie Hogere Beroepsopleiding Verplegenden' . De taak van deze
commissie was, zich te beraden over de inhoud van het verplegen en over de
mogelijkheid van nieuwe ingangen voor de opleiding van verplegenden .

Punten van zorg over de aan het einde van de jaren zestig bestaande
opleidingssituatie waren :
• de in-service opleidingen voor verpleegkundigen sluiten door de minimum
aanvangsleeftijd van 17 jaar en 7 maanden niet aan bij het reguliere
dagonderwijs ;

• een dreigend tekort aan verplegend personeel * door onder meer het hoge
verloop onder in-service leerlingen en verpleegkundigen ;

• de tekortkomingen van de bestaande opleidingsstructuur in verband met de
ontwikkelingen in de gezondheidszorg .

* Onder verplegenden worden allen verstaan die als zodanig in de verpleging werken :
dus in-service leerlingen en verpleegkundigen en soms ook ziekenverzorgenden .

- 4 -



Met de oprichting van de 11B0°-V werd vooral beoogd liet wervingggp-bil-d te
vergroten door ren opleiding I-rrt v(•rp1c•v)•,kiindi),c• ook n :in1 r~ lckc li jlc i e m:ilcen
voor :~biCurLt{i~l,cn van het I~O rn VWO . Ruvc•nd [ e n liuop tr nu•n dat duur ~l~ar
nieuwe opleidi.ng meer mannen zich rranf ;elrokke•n zonden voelen tut cic•
verpleging (Eindrapport Commissie Hogere Beroepsopleiding Verplegenden,
1968) .

Uitgangspunten voor de oprichting van de HBO-V
Door de genoemde commissie zijn, na een grondige studie, in haar
eindrapport van 1968, de volgende uitgangspunten voor de oprichting van de
HBO-V geformuleerd .
1 . Er zal een nauwe integratie moeten plaatsvinden tussen de leerstof van

de A- en die van de B-opleiding, alsmede de leerstof van de
maatschappelijke gezondheidszorg (aantekening wijkverpleging op het
diploma ziekenverpleging A) . De Z-verpleging wordt met enig voorbehoud,
gezien de orthopedagogische component, beschouwd als een verbijzondering
van de B-verpleging .
De leerstof voor de erkende aantekeningen op het diploma
ziekenverpleging A, kraam-, kinder- en wijkverpleging zullen in de
opleiding moeten worden opgenomen .

2 . De HBO-V zal moeten aansluiten op het HAVO en het VWO . De
HAVO-abiturignten zullen geLxamineerd moeten zijn in nog nader vast te
stellen vakken . Hierbij wordt gedacht aan de exacte vakken .

3 . De leerlingen van de HBO-V zullen geen werkkracht zijn, maar volledig
leerling .

4 . De HBO-V leidt op voor het bezetten van functies, die uitzicht bieden op
léidinggeven op hoger niveau .

5 . De gediplomeerden dienen een potentiele geschiktheid te hebben om - na
een begeleide inwerkperiode - met specialistische taken te worden
belast . De commissie zou het betreuren, indien ook op het diploma HBO-V
weer diverse 'aantekeningen' zouden gaan verschijnen (zie ook
uitgangspunt 1 .) .

6 . Het diploma HBO-V dient toegang te geven tot een universitaire studie .
Maatregelen hiervoor dienen ter gelegenertijd te worden genomen .
Door de commissie wordt hierbij gedacht aan het instellen van een
leerstoel binnen de faculteit der geneeskunde met een inbreng van de
sociale wetenschappen .

De feitelijke vormgeving van de HBO-V
De 'Commissie HBO-V' werd in 197() opgevolgd door de 'Sub-commissie HBO-V'* .
Deze bracht in 1971 haar eindverslag uit, getiteld : "Samenvatting van de
overwegingen en conclusies inzake de hogere beroepsopleiding voor
verplegenden" . In dit verslag worden enkele kanttekeningen geplaatst bij
het eerder uitgebrachte eindrapport van de "Commissie HBO-V" . de
voornaamste conclusies op grond daarvan zijn :
. een beroepsopleiding kan niet rechtstreeks gericht zijn op het bekleden
van leidinggevende functies in dat beroep . "Wel is aan te nemen, dat men
uit de afgestudeerden van de HBO-V gemakkelijk mensen zal kunnen,
recruteren, die voor leidinggevende functies zullen kunnen worden
opgeleid" (pagina 2) ;

* Deze sub-commissie was, evenals de eerdere 'Commissie HBO-V', ingesteld door de
Commissie van Overleg Onderwijs-Volksgezondheid (C .O .O .V .) .



. de HBO-V zal een algemene voorbereiding op liet beroep van verpleegkundige
moeten bieden ten dienste van de onderscheiden terreinen van de intra- en
extramurale gezondheidszorg . De opleiding zal zich "over de hele breedte
van het beroep moeten uitstrekken, de basiskennis daarvoor moeten
afgrenzen tegen de bijzondere kennis die nodig is voor de afzonderlijke
gebieden, eenzelfde grondhouding moeten poneren, zelfstandigheid en
leidinggevende kwaliteiten moeten ontwikkelen enz ." ( pagina 4) .

Deze conclusies zijn overgenomen door de "Commissie Graamans", die eveneens
in 1971 een eindverslag uitbracht, getiteld : "Eindrapport betreffende de
structuur van de hogere opleidingen i n de gezondheidszorg" . Deze door de
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen ingestelde commissie, heeft
de feitelijke vormgeving en de start van de eerste twee HBO-V's in 1972
voorbereid .
De commissie Graamans stelt zich in navolging van de sub-commissie HBO-V
achter het standpunt : 'de HBO-V zal een algemene beroepsvoorbereiding
bieden, en wel aan leerlingen met een zodanige vooropleiding ( HAVO) dat zij
dezelfde - en meer - stof kunnen verwerken op een aanzienlijk hoger niveau
dan de MBO-V' ( pagina 3) .
Deze gedachtengang houdt volgens de genoemde commissie in, "dat de
leerlingen niet zonder meer bestemd zijn voor hogere functies . Indien zij
daartoe de geschiktheid bezitten, zullen zij behoren tot de categorie
waaruit leidinggevende functionarissen kunnen worden gerecruteerd" ( pagina
4) .
De commissie Graamans is bij de vormgeving van de HBO-V afgeweken van de
ideeën, die de eerdere 'Commissie HBO-V' daarover had . Laatstgenoemde
commissie was bijvoorbeeld van mening, dat in de opleiding de nadruk zou
moeten liggen op de theoretische vorming van de aspirant verpleegkundige .
Aan de praktische training zou echter wel voldoende aandacht geschonken
moeten worden . Bij de feitelijke vormgeving hebben de vaktheoretische
aspecten (onder andere de erkende specialisaties) niet die aandacht in de
opleiding gekregen, die destijds de 'Commissie HBO-V' voor ogen stond .
Daarnaast heeft de praktische training een relatief zwaar accent in de
opleiding gekregen .

De doelstelling van de HBO-V
In het genoemde eindrapport van de sub-commissie HBO-V wordt de
doelstelling van de HBO-V als volgt omschreven :
"De HBO-V biedt een algemene voorbereiding op het beroep van
verpleegkundige ten dienste van de onderscheidene terreinen van de intra-
en extramurale gezondheidszorg . Zij dient de grondslag te leggen voor het
zelfstandig vervullen van verpleegkundige taken en het vermogen te
ontwikkelen om mede vorm te geven aan de inhoud van het beroep van
verpleegkundige" (pagina 4)
Dezelfde omschrijving wordt aangehouden door het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen (Voorlopige toetsingscriteria (richtlijnen) voor hogere
beroepsopleidingen in de gezondheidszorg, 1980) . In het jaarlijks
uitgegeven gezamenlijke voorlichtingsboekje van de HBO-V's wordt aan
bovenomschreven doelstelling toegevoegd : "de HBO-V streeft ernaar de
studenten zodanig op te leiden dat zij als verpleegkundigen in alle velden
van de gezondheidszorg op basisniveau kunnen functioneren" .
Onder velden van de gezondheidszorg worden verstaan : voor de intramurale
gezondheidszorg de algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische
ziekenhuizen, instituten voor de zwakzinnigenzorg ; en voor de extramurale
gezondheidszorg de maatschappelijke gezondheidszorg en de
sociaal-psychiatrische zorg .
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In de "voorlopige toetsingscriteria" van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen is aangegeven dat de opleiding HBO-V wordt verdeeld in een
eerste en een tweede studieperiode van ieder twee cursusjaren . Van de
totale cursusduur volgen de studenten in alle vakken tezamen tenminste 2040
en ten hoogste 2600 lessen . 7ie voor de haststnhel t ;itipi ;ind(, soort en
aantal vakken, bijlage 1 . De praktijkleerperioden dienen te worden
georganiseerd in de tweede studieperiode . Deze bedragen in totaal tenminste
40 weken en ten hoogste 60 weken .

In 1972 begonnen de twee Hogere Scholen voor Gezondheidszorg, de Hogere
School voor Gezondheidszorg te Leusden en de Katholieke Hogere School voor
Verpleegkundigen te Nijmegen, als eerste met een opleiding HBO-V .
In 1975 werd in Amsterdam (Amstelveen) evenals in Voorburg met een
opleiding HBO-V gestart . In 1977 volgden Eindhoven en Sittard, in 1978
Groningen, Hengelo en Zwolle, en in 1981 Goes en nogmaals Zwolle .

De HBO-V en de MBO-V
De uitgangspunten voor de HBO-V en de MBO-V hebben, mede gelet op de
vormgeving van eerstgenoemde opleiding, veel gemeen .
Beide opleidingen bedoelen een algemene basisopleiding voor
verpleegkundigen te zijn voor de gehele gezondheidszorg . Differentiaties
dan wel specialisaties, zullen na de opleiding in het werkveld moeten
plaatsvinden . De leerlingen zijn gedurende de gehele opleidingsperiode van
vier respectievelijk drie jaren uitsluitend leerling .
De uitgangspunten 2(voorop'eiding) en 6 (doorstroming WO) van de HBO-V
geven de plaats van de opleiding aan binnen het huidige onderwijsbestel .
Uitgangspunt 4 (het opleiden voor leidinggevende functies) is, zoals we
zagen, reeds voor de feitelijke vormgeving verlaten .
De HBO-V pretendeert all-round gediplomeerde beroepskrachten op te leiden,
die in alle velden van de gezondheidszorg in de verpleging te werk kunnen
worden gesteld . Daarmede is de defini@ring van het 'eindprodukt' van de
HBO-V overeenkomstig aan dat van de MBO-V . Ook deze laatstgenoemde
opleiding pretendeert een volwaardige gediplomeerde verpleegkundige af te
leveren, die na een inwerkperiode breed inzetbaar is .

De belangrijkste verschillen tussen de HBO-V en de MBO-V zijn gelegen in de
toelatingseis, die voor de HBO-V minimaal HAVO is en voor de MBO-V, MAVO of
gelijkwaardig diploma, en in cursusduur die voor de HBO-V een jaar langer
is dan voor de MBO-V . Een ander verschilpunt is gelegen in de specifieke
doelstelling van de HBO-V, waar deze opleiding beoogt de grondslag te
leggen voor de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep .
Met betrekking tot de beroepsgerichte vakken zoals ziekteleer en
verpleegkunde, zijn de verschillen tussen de beide opleidingen niet groot .
De sociale vaardigheden op het relationele vlak zullen voor de
HBO-verpleegkundige groter zijn dan voor de MBO-verpleegkundige . De hogere
vooropleiding, de bredere algemene vorming en het feit, dat de
HBO-verpleegkundige ongeveer twee jaar ouder is bij afstuderen dan de
MBO-verpleegkundige, maken toch dat hij een andere verpleegkundige is .
Bovendien zal hij alleen al op grond van zijn hogere beroepsopleiding
andere en hogere eisen stellen aan de aard van de werkzaamheden dan de
MBO-verpleegkundige alsook aan zijn toekomstige carrigremogelijkheden .
De MBO-V en de HBO-V hebben een gescheiden ontwikkeling doorgemaakt . De
MBO-V is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie
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van Volksgezondheid en Milieuhygi@ne . Op 1 augustus 1980 is deze opleiding
overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen . De HBO-V is
in overleg tussen beide genoemde Ministeries tot stand gekomen . De
uiteindelijke vormgeving van deze opleiding is voornamelijk onder
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
gebeurd en ze heeft vanaf de oprichting onder dit Ministerie geressorteerd .
Uit onderwijsoogpunt is dit een niet wenselijke situatie gebleken als we
denken aan de mogelijkheid van verticale doorstroming van de MBO-V naar de
HBO-V, die op dit moment weinig regel is .

De discussie over de plaats van beide dagopleidingen
Zoals reeds is opgemerkt, was het bij de oprichting van de MBO-V de
bedoeling dat deze opleiding in de plaats zou komen van de bestaande
in-service opleidingen voor verpleegkundigen . Hierover zijn de meningen
echter verdeeld . Tekenend daarvoor is de voortslepende discussie over de
duur van deze opleiding . De begeleidingscommissie MBO-V, waarin de
voornaamste belangengroeperingen zijn vertegenwoordigd, heeft zich in een
interimadires (1982) uitgesproken voor een vier-jarige opleiding MBO-V . Een
argument hiervoor is, dat de opleiding tot verpleegkundige vier jaar dient
te zijn om de eindtermen te kunnen halen . Het probleem is echter, dat de
eindtermen in de zin van eisen waaraan verpleegkundigen bij afstuderen
dienen te voldoen, niet door het werkveld zijn aangegeven . Een poging
daartoe wordt ondernomen in een in 1982 door het voormalige Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygi@ne uitgebrachte discussiestuk "Het
verpleegkundig beroepsprofiel" . Deze voorlopige nota, er wordt nog een
vervolg in het vooruitzicht gesteld, biedt echter weinig concrete
aangrijpingspunten voor de opzet van een wenselijke opleidingsstructuur
naar niveau en inhoud .

1 .3 . De afstemming tussen HBO-V en beroepspraktijk

Factoren van invloed op de vormgeving van het verpleegkundig dagonderwijs
De factoren die van invloed zijn op de structurering en inrichting van het
verpleegkundig dagonderwijs liggen voor een deel binnen het
onderwijsbestel . Daarnaast spelen mede onder invloed van de vernieuwingen
in het verpleegkundig onderwijs zelf, factoren als visie(s) op verpleging
en verpleegkundig beroep en professionalisering van de verpleegkundige
beroepsgroep een niet onaanzienlijke rol . Achtereenvolgens zal in het kort
op deze factoren worden ingegaan .

Het onderwijsbestel
Het is de Wet op het Voortgezet Onderwijs (1968), gewoonlijk genoemd de
Mammoetwet, die het oprichten van dagopleidingen voor de verplegende en
verzorgende en vele andere beroepen in de gezondheidszorg heeft mogelijk
gemaakt . Binnen deze wet zijn het algemeen vormend onderwijs (M(H)AVO), het
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO : atheneum en gymnasium) en
het beroepsonderwijs geregeld, te weten : het lager, kort-middelbaar (in
1983 nog experimenteel) *, middelbaar en hoger beroepsonderwijs,
respectievelijk het LBO, K-MBO, MBO en HBO (zie figuur 1 .1 .) .

* Sinds 1979 wordt gegxperimeneerd met een nieuw type tweejarig beroepsonderwijs,
kort middelbaar beroepsonderwijs geheten . Deze experimenten dienen om oplossingen
te vinden voor wattt wel het "gat in de Mammoetwet" wordt genoemd .
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Figuur 1 .1 . Structuur van onderwijsvoorzieningen .

De ononderbroken lijnen in figuur 1 .1 . geven de voornaamste instromings- en
doorstromingsmogelijkheden in het beroepsonderwijs weer .
De zojuist genoemde wet biedt een raamwerk waarbinnen het onderwijs kan
worden gestructureerd tot een op elkaar afgestemd geheel van
onderwijsvoorzieningen . Deze vormgeving beoogt onderwijsvragenden zoveel
mogelijk keuzen te bieden door het creeren van horizontale en verticale
doorstromingsmogelijkheden in het onderwijs .
Horizontale doorstroming wil bijvoorbeeld zeggen, dat de leerling in een
latere fase van een bepaalde beroepsopleiding een meer gerichte
beroepsvariant of zogenaamde differentiatie kan kiezen . De mogelijkheid van
verticale doorstroming in het onderwijs houdt in, dat men kan doorstromen
naar een hoger niveau van (beroeps)onderwijs . Een diploma HBO biedt in
principe toegang tot het volgen van een aansluitende studie binnen het
wetenschappelijk onderwijs (WO) .
Het onderwijs is voortdurend aan veranderingen onderhevig . ook structureel
gezien vinden steeds aanpassingen plaats .
Zo zijn er op dit moment in een vergevorderd stadium plannen om het HBO
onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs uit te halen en dit in een
afzonderlijke wet te regelen . In het Ontwerp van Wet op het HBO is het
hoger gezondheidszorgonderwijs als een nieuwe zelfstandige soort van hoger
beroepsonderwijs opgenomen . De HBO-V is hierbij ingedeeld . Vanaf de
inwerkingtreding van deze wet zal het hoger beroepsonderwijs in de
gezondheidszorg met inbegrip van de HBO-V niet meer behoren tot het hoger
sociaal-pedagogisch onderwijs, waarbij het nu is ingedeeld .

Visies op het verpleegkundig beroep
De discussie omtrent de eigen specifieke bijdrage van de verpleging aan de
patiLntenzorg spitst zich voornamelijk toe op het verpleegkundig beroep . De
discussie is vooral gericht op het zoeken naar algemene kenmerken van het
verpleegkundig beroep . Dit komt tot uiting in de visie op het
verpleegkundig beroepsonderwijs ; daar waar met name zo sterk de nadruk
wordt gelegd op het karakter van een algemene basisopleiding tot
verpleegkundige voor de gehele gezondheidszorg . Tn dit verband wordt een
mogelijke beperkte differentiatie, bijvoorbeeld naar werkveld, en
specialisatie in de dagopleidingen afgewezen . Een visie op het
verpleegkundig beroep(sonderwijs), die zich in wezen dus ook verzet om tot
een gedifferentieerde opleidingsstructuur voor de verpleging te komen,
zoals we die wel zien voor andere maatschappelijke sectoren .
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Professionalisering
Onder professionalisering kunnen we verstaan : het streven van een
beroepsgroepering om de opvattingen over het eigen beroep - het eigen
taakgebied - en de beroepsactiviteiten gelegitimeerd of aanvaard te
krijgen . Het streven van een beroepsgroepering is in dit verband gericht op
de bescherming en afgrenzing (of verkrijging) van het eigen taakgebied . Een
taakgebied waarop de beroepsgroepering in tegenstelling tot andere,
zeggenschap wil verwerven, of, bij een geslaagde professionalisering,
autonoom is en door middel van wettelijke regelingen een grote mate van
vrijheid van handelen heeft verkregen . De medische beroepsgroep is hét
voorbeeld van een geslaagde professionalisering . In het perspectief van
professionalisering, bestaat er een hoge waardering voor het hoger en
universitaire onderwijs op het gebied van de verpleging .

Mogelijke knelpunten
Kenmerkend voor de verpleging is een grote diversiteit aan werkzaamheden .
Tevens zijn weinig niveauonderscheidingen in de werkzaamheden te
onderkennen . Dientengevolge zijn er voor verpleegkundigen weinig
carrigremogelijkheden in de directe verpleging . Deze situatie is niet uniek
voor ons land . Illustratief in deze is een onderzoek van Aldag, Brief,
Melone en Van Sell (1979) in de Verenigde Staten waaruit blijkt, dat de op
drie verschillende niveaus opgeleide verpleegkundigen (hospital, vocational
en university school of nursing) vrijwel dezelfde werkzaamheden verrichten .
Tevens bleek hoe "professioneler" de opleiding was geweest des te groter de
ervaren rolstress was en des te geringer de arbeidssatisfactie bij
verpleegkundigen was in de werksituatie : baccalaureaat-verpleegkundigen
ervoeren de meeste stress . De genoemde onderzoekers stellen, dat
verschillende opleidingsniveaus leiden tot verschillende rolopvattingen
omtrent het eigen toekomstige functioneren als verpleegkundige . Dit behoeft
volgens de onderzoekers niet tot problemen te leiden als de verschillende
opleidingsniveaus zijn gerelateerd met verschillende posities of functies
binnen de verpleging . In het desbetreffende onderzoek bleek dit laatste
niet het geval te zijn .
Voor de Nederlandse situatie bestaat geen vergelijkbaar onderzoek . Het is
echter niet ondenkbaar, dat we hier met betrekking tot het functioneren van
de verschillende categoriegn verl)leegkundig,en dezelfde verschijnselen
zullen gaan zien .

Naast een geringe niveaudifferentiatie in de werkzaamheden is er tevens
sprake van een zekere specialisatie in de verpleging, die parallel loopt
met de medische specialisatie in elk van de sectoren van de
gezondheidszorg . Hier doet zich het probleem voor dat er, behoudens voor de
traditionele specialisaties, geen uniforme vervolgopleidingen zijn .
Bovendien zijn ze instellingsgebonden .
Voor een deel samenhangend met het specialisatievraagstuk is er sprake van
een bevoegdhedenprobleem in de verpleging . Verpleegkundigen verrichten vele
medische handelingen waartoe ze, met alle problemen en juridische
consequenties van dien, niet wettelijk bevoegd zijn . De bevoegdheden van
verpleegkundigen zijn niet wettelijk geregeld .

De Hey (1978) signaleert met betrekking tot de opleiding HBO-V de volgende
problemen :
. de onduidelijkheid van de doelstelling van de HBO-V . Deze onduidelijkheid
houdt enerzijds verband met de naam verpleegkundige, die door de
diversiteit aan opleidingen een vlag is die velerlei lading dekt .
Anderzijds heeft deze onduidelijkheid te maken met het
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beroepsvoorbereidende karakter van de opleiding, in het bijzonder met
betrekking tot de deskundigheid en inzetbaarheid van de afgestudeerden in
de verschillende velden . Het is volgens De Hey 'irrelel om te
veronderstellen, dat er zoiets als een all-round verpleegkundige zou
bestaan, die in alle velden even goed kan functioneren!' (pagina 356) .

. de onduidelijkheid over het niveau van de HBO-V in vergelijking met dat
van de MBO-V . Bij de start van de HBO-V is verzuimd duidelijk te
omschrijven op welk niveau van functievervulling de afgestudeerde van de
HBO-V zou moeten functioneren .

. de doorstromingsmogelijkheden van de HBO-verpleegkundigen in het
onderwijs . Op dit moment zijn er voor afgestudeerde HBO-verpleegkundigen
onvoldoende mogelijkheden tot doorstroming naar vormen van voortgezet
hoger beroepsonderwijs .

De Hey is, in tegenstelling tot de eerder aangeduide overheersende visie,
voorstander voor het aanbrengen van een differentiatie in de laatste fase
van de opleiding HBO-V . Hij denkt aan een differentiatie naar veld .
Door de Landelijke Werkgroep van Afgestudeerde HBO-verpleegkundigen worden
overeenkomstige problemen als door De Hey gesignaleerd . In een 'Nota
problematiek afgestudeerde HBO-verpleegkundigen' (1978) wordt gewezen op de
onduidelijkheid omtrent de bevoegdheden van verpleegkundigen in de concrete
werksituatie . Tevens wordt gewezen op de vaagheid van de doelstelling van
de HBO-V : "de opleiding dient de grondslag te leggen voor het zelfstandig
vervullen van verpleegkundige taken", die volgens genoemde werkgroep ook
van toepassing is voor de MBO-V . Bij de specifieke doelstelling van de
HBO-V : "bij de leerlingen het vermogen te ontwikkelen om mede vorm te geven
aan de inhoud van het verpleegkundig beroep", wordt een vraagteken
geplaatst . De vraag wordt gesteld, of de HBO-verpleegkundigen werkelijk
zullen bijdragen tot verandering van de beroepsinhoud en de
beroepsuitoefening van verpleegkundigen . Eveneens wordt gewezen op het
feit, dat de bestaande vervolg- of specialisatie-opleidingen zijn afgestemd
op de in-service opleidingen . Dit betekent, aldus de werkgoep, dat deze
vervolgopleidingen noch naar duur, inhoud en organisatie aansluiten op het
diploma HBO-V, hetgeen een ernstige blokkering betekent voor de verdere
ontplooiingsmogelijkheden van HBO-verpleegkundigen .
Al deze problemen worden nog eens onderstreept in een volgend rapport van
de genoemde Werkgroep HBO-verpleegkundigen, dat in 1979 werd uitgebracht .
In dit rapport wordt gepleit voor het creeren van verdere
doorstudeermogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen . Onder meer wordt
aanbevolen, op korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
op grond van het diploma HBO-V verder te studeren in aan de verpleegkunde
verwante vakgebieden . Hiervoor zouden vervolgens voor de afgestudeerden van
de HBO-V formele mogelijkheden en ontheffingsregelingen moeten worden
gecregerd . Indien het voorzien in de behoefte aan studiemogelijkheden 'een
leegloop uit de verpleging zou gaan betekenen, kan niet anders dan van een
alarmerende ontwikkeling worden gesproken', aldus de werkgroep (pagina 5) .

De wijze van opleiden, in-service onderwijs dan wel regulier dagonderwijs,
en het opleidingsniveau hebben, zo blijkt onder meer uit bovenstaande
studie van Aldag e .a ., invloed op de beeldvorming van de op te leiden
verpleegkundigen alsmede op de waardering van hun latere werkzaamheden . Bij
verhoging van het opleidingsniveau is het niet ondenkbaar dat discrepanties
ontstaan tussen beroepsbeeld en beroepswerkelijkheid, tussen
opleidingsniveau en aard van de werkzaamheden . We mogen aannemen, dat dit
op enigerlei gevolgen kan hebben voor de inzetbaarheid van vooral hoger
opgeleide verpleegkundigen bij de directe patigntenzorg .
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Voor de HBO-V, valt hier mede in liet licht van de carr_iLremogelijkheden te
denken aan de duurzame inzetbaarheid van HBO-verpleegkundigen in de
gezondheidszorg, met name bij de directe patigntenzorg .

Sinds de oprichting van de eerste dagopleidingen is de personeelssituatie
in de verpleging ingrijpend gewijzigd . Het verloop is sinds kort drastisch
teruggelopen . Er is zowel bij het in-service als bij het dagonderwijs een
ruim aanbod van leerlingen, meer dan geplaatst kan worden . In toenemende
mate moeten in-service leerlingen na diplomering wegens plaatsingsgebrek
worden ontslagen . Ook de afgestudeerden uit het dagonderwijs blijken steeds
moeilijker plaatsbaar . Het zijn deze factoren die, naast eerder genoemde,
van invloed zijn op de vormgeving van het dagonderwijs en de
plaatsingsmogelijkheden van HBO-verpleegkundigen .
Niet ondenkbaar is, dat onder andere door het ruime aanbod
verdringingseffecten gaan optreden, ten gunste van de hoger opgeleiden . Dit
met alle consequenties van dien voor de toekomstige personeelsvoorziening
en de personele bezetting van met name verpleegafdelingen in de intramurale
gezondheidszorg . De behoefte aan een duidelijk richtinggevend beleid doet
zich in deze gevoelen .

1 .4 . De opbouw van het onderzoeksverslag

In hoofdstuk 2 wordt de opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven .
In hoofdstuk 3 wordt de respons op de enquête onder HBO-verpleegkundigen en
op de interviews in de instellingen voor gezondheidszorg besproken .
In hoofdstuk 4 worden de voornaamste conclusies en aanbevelingen gegeven .
In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden achtereenvolgens de onderzoeksgegevens
van de drie vraagstellingen voor onderzoek besproken . Elk hoofdstuk begint
met een samenvatting, bevattende een inhoudsopgave en een overzicht van de
voornaamste resultaten per vraagstelling . Vervolgens worden deze resultaten
uitvoerig beschreven .
In hoofdstuk 8 tenslotte volgen enkele slotopmerkingen .

Alleen de voornaamste tabellen zijn in de tekst opgenomen, de overige
tabellen zijn in een bijbehorend tabellenboek verwerkt . Waar nodig zal in
de tekst verwezen worden naar het tabellenboek . Alle tabellen zijn per
hoofdstuk genummerd .
Veelal worden afkortingen gebruikt voor de sectoren c .q . velden van de
gezondheidszorg, te weten :
A = algemeen ziekenhuis
B = psychiatrische instelling
Z = zwakzinnigenzorg
V = verpleeghuis
W = kruisvereniging
AGGZ = Ambulante geestelijke gezondheidszorg .
Naar de HBO-verpleegkundige wordt veelal in de "hij" vorm verwezen, hiermee
worden zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten bedoeld .

De lezer die snel inzicht wil hebben in de voornaamste
onderzoeksresultaten, wordt aangeraden de conclusies en aanbevelingen
(hoofdstuk 4) alsmede de samenvattingen van de hoofdstukken 5, 6 en 7 te
lezen .
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2 . DE OPZET EN IJLTVOERINC, VAN HET ONDERZOEK

2 .1 . De onderzoeksopdracht -

In 1979 is door de staatssecretaris van het voormalige Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygigne de Evaluatie commissie HBO-V geYnstalleerd
(zie bijlage 2 voor een ledenlijst van de commissie) . Deze commissie kreeg
tot taak het functioneren van verpleegkundigen die in het bezit zijn van
het diploma HBO-V en werkzaam zijn in instellingen voor intra-en
extramurale gezondheidszorg te evalueren .
De staatssecretaris maakte tevens bekend een onderzoek te willen initigren
naar het functioneren van HBO-verpleegkundigen in de gezondheidszorg .
In 1981 is na voorbereidende werkzaamheden met de uitvoering van het
onderzoek begonnen . Het is een voornamelijk inventariserend onderzoek naar
mogelijke knelpunten tussen de HBO-V en de praktijk van de gezondheidszorg .
In de onderzoeksopdracht is aangegeven dat zowel HBO-verpleegkundigen als
functionarissen in instellingen waar HBO-verpleegkundigen werkzaam zijn in
het onderzoek betrokken dienen te worden .
De Evaluatie commissie HBO-V is nauw betrokken geweest bij de opzet en
uitvoering van het onderzoek . De vraagstellingen, onderzoeksmethoden en
vragenlijsten zijn uitvoerig binnen de commissie besproken . Ook tijdens het
onderzoek is regelmatig verslag over de voortgang uitgebracht .

2 .2 . De vraagstellingen voor onderzoek .

In de Evaluatie-commissie HBO-V zijn discussies gevoerd over de door het
Ministerie verleende onderzoeksopdracht en de wijze waarop het onderzoek
naar het functioneren van HBO-verpleegkundigen zou dienen te geschieden .
Bij deze discussies vormde de afstemming tussen opleiding en werkveld het
centrale thema . In dit kader zijn drie hoofdvragen voor onderzoek
geformuleerd :
1 . In hoeverre is een HBO-verpleegkundige inzetbaar in de verschillende

sectoren en deelsectoren van de gezondheidszorg?
2 . In hoeverre is er een relatie tussen het opleidingsniveau en het niveau

van functioneren in de verschillende sectoren?
3 . Hoe functioneert de HBO-verpleegkundige in werk en werksituatie?

Genoemde vragen verwijzen ieder naar aspecten van de doelstelling van de
HBO-V . Beantwoording van deze vragen zal inzicht dienen te verschaffen in
de mate waarin de opleiding erin geslaagd is haar doelstellingen te
realiseren en de mate waarin de afstemming tussen opleiding en werkveld is
verwezenlijkt .

Vraagstelling 1 betreffende de inzetbaarheid van HBO-verpleegkundigen is
van de doelstelling van de HBO-V afgeleid, de studenten zodanig op te
leiden dat zij na afstuderen in alle sectoren van de gezondheidszorg kunnen
functioneren .
Aan het begrip inzetbaarheid zijn een aantal aspecten te onderkennen,
hetgeen resulteert in de volgende toegespitste onderzoeksvragen :
a . naar welk(e) sector(en) gaat de voorkeur van de HBO-vepleegkundige uit?
b . hoe liggen de plaatsingsmogelijkheden voor de HBO-verpleegkundige in de

verschillende sectoren?
c . hoe is de afstemming tussen opleiding en sectoren met betrekking tot de

kennis en de vaardigheden van HBO-verpleegkundigen?
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d . in hoeverre wordt er in de instellingen een inwerkperiode voor de
HBO-verpleegkundige georganiseerd?

e . hoe lang is de inwerkperiode van een beginnend HBO-verpleegkundige?

Vraagstelling 2 . heeft betrekking op de loopbaanontwikkeling van
HBO-verpleegkundigen .
Hierin staat de relatie tussen het opleidingsniveau en de
carrigreperspectieven en -mogelijkheden centraal . De HBO-V stelt zich ten
doel verpleegkundigen op te leiden die met name op basisniveau zullen gaan
functioneren . Verondersteld wordt dat met name de basisverpleegkundige zorg
geringe carriLreperspectieven biedt . Dit kan consequenties hebben voor de
duurzame inzetbaarheid van de HBO-verpleegkundige binnen deze
basisverpleegkundige zorg .
Toegespitse onderzoeksvragen zijn hier :
a . welke zijn de carrigreperspectieven en -mogelijkheden van

HBO-verpleegkundigen in de verschillende sectoren?
b . in hoeverre biedt de basisverpleegkundige zorg in de verschillende

sectoren (voldoende) carri@rremogelijkheden voor de HBO-verpleegkundige?
c . welke zijn de specialisatiemogelijkheden van de HBO-verpleegkundige?
d . heeft het volgen van cursussen/specialisaties re@le gevolgen voor de

carriLremogelijkheden?

In vraagstelling 3 staat het functioneren van de HBO-verpleegkundige in
werk en werksituatie centraal . Onderzocht zal worden of de
HBO-verpleegkundige naar tevredenheid van zowel de HBO-verpleegkundigen
zelf als van de functionarissen in de instellingen voor gezondheidszorg
functioneren . In dit verband zal aandacht geschonken worden aan de
ontplooiingsmogelijkheden van HBO-verpleegkundigen in werk en werksituatie
met name binnen de basisverpleegkundige zorg . Deze zullen evenals de
carri@reperspectieven mogelijk van invloed zijn op de duurzame
inzetbaarheid van de HBO-verpleegkundige .
De HBO-V beoogt verpleegkundigen op te leiden die mede door het methodisch
verpleegkundig handelen een bijdrage zullen leveren aan de verdere
ontwikkeling van het verpleegkundig beroep .
De volgende deelvragen zijn geformuleerd :
a . in hoeverre biedt de basisverpleegkundige zorg in de verschillende

sectoren (voldoende) ontplooiingsmogelijkheden voor de
HBO-verpleegkundige?

b . in hoeverre is de HBO-verpleegkundige door middel van zijn opleiding
toegerust om de doelstelling van de HBO-V omtrent het methodisch
verpleegkundig handelen in de praktijk te brengen?

c . in hoeverre is het de HBO-verpleegkundige mogelijk in zijn werksituatie
het methodisch verpleegkundig handelen in de praktijk te brengen?

2 .3 . Nadere uitwerking van de vraagstellingen

In het onderstaande worden de vraagstellingen verder uitgewerkt in vragen
voor het opstellen van de vragenlijsten, die aan beide in het onderzoek
betrokken categoriegn zullen worden voorgelegd . Deze categoriegn zijn : de
HBO-verpleegkundigen en functionarissen in instellingen voor
gezondheidszorg waar HBO-verpleegkundigen werkzaam zijn . Tevens zullen de
gebruikte begrippen worden omschreven en geoperationaliseerd .
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Vraagstelling 1 .

Om vraagstelling 1 te kunnen beantwoorden, dient het begrip "inzetbaarheid"
nader omschreven te worden . Daartoe zijn een aantal indicatoren gebruikt,
te weten : de spreiding van HBO-verpleegkundigen over de verschillende
sectoren, de afstemming tussen opleiding en werkveld met betrekking tot de
kennis en de vaardigheden van HBO-verpleegkundigen en de lengte van de
inwerkperiode van HBO-verpleegkundigen .

De spreiding van HBO-verpleegkundigen
Onder spreiding verstaan we : de mate waarin afgestudeerde
HBO-verpleegkundigen in de diverse sectoren werkzaam zijn in vergelijking
met het totale verpleegkundigenbestand in deze sectoren .
De voornaamste sectoren zijn : het algemeen ziekenhuis, de psychiatrische
instelling, de zwakzinnigenzorg, het verpleeghuis en de kruisvereniging . De
HBO-V stelt zich eveneens ten doel verpleegkundigen op te leiden voor de
sociaal-psychiatrische zorg . Daarom wordt ook aan de ACGZ aandacht besteed .
De spreiding is enerzijds afhankelijk van de voorkeur van de
HBO-verpleegkundigen zelf . Anderzijds is deze afhankelijk van de
plaatsingsmogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen in de verschillende
sectoren . Om inzicht in de rol van deze factoren te verwerven, zijn voor de
HBO-verpleegkundigen vragen geformuleerd over de voorkeur voor de diverse
sectoren bij afstuderen, de motivatie van deze voorkeur, het
sollicitatiegedrag en het huidige werkveld .
Aan de kant van instellinger voor gezondheidszorg worden vragen gesteld
over het beleid bij het vervullen van vacatures en de ideeen over de
samenstelling van het verpleegkundig personeelsbestand in de toekomst .
Tevens zijn vragen gesteld over de overwegingen die tot de aanname van
HBO-verpleegkundigen leiden en of bij de aanname van de eerste
HBO-verpleegkundigen inzicht bestond in de capaciteiten van deze categorie
verpleegkundigen .
Het stagebeleid in instellingen kan gezien worden als een indicatie voor de
mate waarin instellingen open staan voor verpleegkundigen van het
dagonderwijs . Ook hier worden vragen over gesteld .

De afstemming tussen opleiding en werkveld
Een oordeel over de afstemming tussen opleiding en werkveld door zowel
HBO-verpleegkundigen als functionarissen in de instellingen zal dienen uit
te wijzen in welke mate de kennis en vaardigheden van een pas afgestudeerde
HBO-verpleegkundige aansluiten bij de specifieke eisen die in de diverse
sectoren worden gesteld .
In dit verband zijn over de volgende onderwerpen vragen geformuleerd :
- de (on)volledigheid van de opleiding, aspecten van het verpleegkundig
beroep die tijdens de opleiding hetzij meer, hetzij minder aandacht
behoeven ;

- de aansluiting van de tijdens de opleiding verworven kennis en
vaardigheden op de eerste functie in de gezondheidszorg . Hierbij is ten
aanzien van de vaardigheden een onderscheid gemaakt in verpleegtechnische
en sociaal-agogische vaardigheden ;

- het functioneren van HBO-verpleegkundigen tijdens de inwerkperiode ;
- de verwachtingen die men in instellingen voor gezondheidszorg van

HBO-verpleegkundigen heeft .
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De lengte van de inwerkperiode
Onder inwerkperiode verstaan we : de periode die verstreken is tussen het
tijdstip van indiensttreding en het moment dat de HBO-verpleegkundige
zelfstandig functioneert, zelf verantwoordelijkheid kan dragen en zich
thuisvoelt in de werksituatie .
Voor een inzicht in de lengte van de inwerkperiode is zowel informatie van
de HBO-verpleegkundigen als van de functionarissen in de instellingen
benodigd . Voor beide categorie@n zijn uitgaande van bovengenoemde
omschrijving vragen geformuleerd over de lengte van de inwerkhertode en de
periode waarna HBO-verpleegkundigen met enige regelmaat verantwoordelijke
diensten vervullen .
Daarbij is voor HBO-verpleegkundigen de vraag toegevoegd of hun beoordeling
van de lengte van de inwerkperiode overeenkomt met die van functionarissen
in de instellingen alsook of zij zich in staat voelen verantwoordelijke
diensten te verrichten op het moment dat zij deze daadwerkelijk gaan
vervullen . De functionarissen in de instellingen dienen te beoordelen of de
lengte van de inwerkperiode acceptabel is .

Factoren van invloed op de lengte van de inwerkperiode
De lengte van de inwerkperiode wordt enerzijds beYnvloed door de mate
waarinn de opleiding afgestemd is op de specifieke eisen van de werkvelden .
Anderzijds zijn ook de voorzieningen die in instellingen getroffen worden
voor de inwerkperiode bepalend . Om vast te stellen in welke mate in de
instellingen voorzieningen getroffen worden voor de inwerkperiode zijn
zowel voor HBO-verpleegkundigen als voor de functionarissen in
instellingen, de volgende onderwerpen aan de orde gesteld :
- de organisatie van een speciaal op HBO-verpleegkundigen afgestemd

inwerkprogramma ;
- het onderling bespreken van : de duur van de inwerkperiode, de leerdoelen
van de inwerkperiode en de evaluatiecriteria ;

- de regelmaat waarmee evaluaties plaatsvinden ;
- het opvoeren van de te dragen verantwoordelijkheid tijdens de

inwerkperiode ;
- het gebruik van een lijst met handgrepen bij het inwerken ;
- de soort afdeling of wijk waar de pas afgestudeerde HBO-verpleegkundige

gaat werken ;
- het rouleren over verschillende afdelingen of wijken tijdens de

inwerkperiode ;
- de tevredenheid van de HBO-verpleegkundige over de organisatie van de

inwerkperiode .

Tevens wordt aandacht besteed aan de begeleiding die de HBO-verpleegkundige
tijdens de inwerkperiode vanuit de instelling ontvangt :
- op welke wijze vindt deze begeleiding plaats ;
- worden afspraken gemaakt over de persoon die de HBO-verpleegkundige zal

begeleiden ;
- gedurende welke periode na indiensttreding vindt de begeleiding plaats .



Vraagstelling 2 .

Vt•r-nclc•rstoid is, dat d e r•rrrrWreirrrtipnei•I i(•vrn vii --muy,eI I jkiredvn van
invtoed z[ jn op de duru'zame inzetbaarireí .d van 11110-verpie.ei;kundigen in de
gezondheidszorg, met name in de basisverpleegkundige zorg .
Carrigreperspectieven hebben betrekking op de verwachtingen omtrent de
verdere loopbaanontwikkeling . Factoren die hierbij een rol 3pelen zijn : de
wijze waarop de carri@re tot dusverre is verlopen, de carrigremogelijkheden
in de nabije toekomst en in relatie hiermee de bijdrage van cursussen en
vervolgopleidingen tot het carrigreverloop .
Onder carrig remogelijkheid wordt de mogelijkheid tot verhoging van functie
verstaan .
Inzicht in de carri@reperspectieven en -mogelijkheden wordt in de eerste
plaats ontleend aan gegevens over de loopbaanontwikkeling van
HBO-verpleegkundigen na afstuderen . Bezien zal worden welke de eerste
functie is, die de HBO-verpleegkundige na afstuderen in de gezondheidszorg
bekleedt en op welke wijze de loopbaan zich vervolgens heeft ontwikkeld .
Nagegaan wordt of doorstroming plaatsvindt naar leidinggevende functies .
Tevens is het van belang te weten wat het oordeel van de
HBO-verpleegkundigen is over de carrigremogelijkheden op de verschillende
terreinen . Hierbij is een onderscheid gemaakt in : de basisverpleegkundige
zorg met als onderdeel de speciale verpleegkunde, het leidinggeven en het
onderwijs . Er zijn vragen geformuleerd inzake de tevredenheid over de
loopbaanontwikkeling na afstuderen, de carrigremogelijkheden in de nabije
toekomst en de mogelijkheid tot functieverhoging op de bovengenoemde
terreinen .
Het beleid in instellingen voor gezondheidszorg ten aanzien van de loopbaan
van de HBO-verpleegkundige, komt hier eveneens aan de orde . Over dit beleid
zijn voor de functionarissen de volgende vragen geformuleerd :
- worden HBO-verpleegkundigen direct na afstuderen voor dezelfde functies

aangenomen en in dezelfde rang ingeschaald als andere categorieen
verpleegkundigen direct na afstuderen ;

- voor welk type functies acht men de HBO-verpleegkundige na enige jaren
werkervaring het meest geschikt en hoe beoordeelt men de mogelijkheden
voor HBO-verpleegkundigen voor functies in : de basisverpleegkundige zorg,
speciale verpleegkunde, het leidinggeven en het onderwijs ;

- onderscheidt de HBO-verpleegkundige zich wat betreft de geschiktheid voor
bepaalde functies van andere categoriegn verpleegkundigen en houdt men
bij de samenstelling van het verpleegkundig personeelsbestand in de
toekomst rekening met het type functies dat de verschillende categorieen
verpleegkundigen gaan bekleden .

Specialisatiemogelijkheden
Wat betreft de opleidingsmogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen is 'in de
eerste plaats informatie nodig over de mate waarin deze verpleegkundigen
belangstelling hebben voor diverse vervolgopleidingen . Hierbij is een
onderscheid gemaakt in specialistische opleidingen als kinderaantekening en
opleidingen voor intensive en coronary care ; kaderopleidingen ;
docentenopleidingen en andere beroepsgerichte cursussen of opleidingen . De
HBO-verpleegkundige zal dienen te beoordelen in hoeverre een
specialistische opleiding bijdraagt tot een betere functievervulling en
verhoging van functie . Tevens zal aan HBO-verpleegkundigen een oordeel
worden gevraagd over : de aansluiting van diverse vervolgopleidingen op de
HBO-V, liet aanbod en de kwaliteit van vervolgopleidingen .
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Van de instellingen voor gezondheidszorg is informatie benodigd over de
eisen die aan verpleegkundigen in het bijzonder HBO-verpleegkundigen
gesteld worden alvorens zij een vervolgopleiding kunnen gaan volgen . Tevens
of er functies zijn waarvoor HBO-verpleegkundigen pas in aanmerking komen,
nadat zij een aanvullende opleiding gevolgd hebben .

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van HBO-verpleegkundigen betreft de lengte van de
periode na afstuderen gedurende welke men in de gezondheidszorg met name in
de basisverpleegkundige zorg werkzaam is .
Aan het begrip "duurzame inzetbaarheid" zijn diverse aspecten te
onderscheiden :
- de periode gedurende welke men in de eerste functie binnen een instelling

voor gezondheidszorg werkzaam is ;
- de periode gedurende welke men bij een instelling voor gezondheidszorg
werkzaam is, ongeacht het feit of men binnen deze instelling
verschillende functies bekleedt ;

- de periode gedurende welke men in eenzelfde sector binnen de
gezondheidszorg werkzaam is ;

- de periode gedurende welke men binnen het verpleegkundig beroep in het
algemeen werkzaam is ;

Vanuit het oogpunt van een instelling voor gezondheidszorg zijn met name de
eerste twee genoemde aspecten van belang . In dit verband spreken we van
duurzame inzetbaarheid indien, mede gezien de inwerkperiode, een
FiBO-verpleegkundige ten minste twee jaar in de basisverpleegkundige zorg
werkzaam is .
Vanuit het oogpunt van de HBO-V scholen is elk van de genoemde aspecten van
belang .
Indicaties omtrent de duurzame inzetbaarheid worden ontleend aan nadere
gegevens betreffende de loopbaanontwikkeling . Deze zijn : de lengte van de
eerste functie binnen de gezondheidszorg, de lengte van het dienstverband
bij de eerste instelling, de mate waarin gedurende de loopbaan van sector
in de gezondheidszorg gewisseld wordt, de mate waarin vertrek uit de
gezondheidszorg plaatsvindt .
Tevens zullen indicaties omtrent de duurzame inzetbaarheid ontleend worden
aan de wens tot verandering die bij deze categorie verpleegkundigen
aanwezig is : de wens tot verandering van functie, instelling, sector van
gezondheidszorg of beroep .

Vraagstelling 3 .

Onderzocht zal worden,hoe de lIBO-verpleegkundige in werk en werksituatie
functioneert, welke de ontplooiingsmogelijkheden zijn, met name in de
basisverpleegkundige zorg, en in hoeverre het de HBO-verpleegkundige op
grond van zijn opleiding en gezien de kenmerken van de werksituatie
mogelijk is, het methodisch verpleegkundig handelen in de praktijk te
brengen .
Verondersteld is, dat kenmerken van werk en werksituatie en
ontplooiingsmogelijkheden consequenties zullen hebben voor de duurzame
inzetbaarheid van de HBO-verpleegkundige in de gezondheidszorg, met name in
de basisverpleegkundige zorg .
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Onder ontplooiingsmogelijkheid wordt verstaan, de mogelijkheid binnen werk
en werksituatie -de functie- een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van het verpleegkundig beroep, met name aan het methodisch verpleegkundig
handelen .

Werk en Werksituatie
Aan de verpleegkundige beroepspraktijk kunnen de volgende aspecten worden
onderscheiden : taakinhoudelijke, organisatorische en instrumentele aspecten
(zie figuur 2 .1 .) . De onderscheiden aspecten vormen geen elkaar
uitsluitende klassificatie, maar analytisch is deze indeling bruikbaar .

Aspecten Werk en Werksituatie

1 . Taakinhoudelijke Verpleegtechnische,
sociaal begeleidende,
verzorgende, huishoudelijke,
administratieve,
organisatorische taken .

2 . Organisatorische Organisatiekundige zoals de
taakverdeling, afstemming en
planning van de werkzaamheden .
Sociaal-psychologische zoals
de onderlinge relaties en
communicatie .

3 . Instrumentele Specialisatie- en carriere-
mogelijkheden, en arbeids-
voorwaarden .

Figuur 2 .1 . Aspecten betreffende werk en werksituatie

Ts.akinhoudelijke aspecten . De taken van een verpleegkundige kunnen globaal
onderverdeeld worden in verpleegtechnische, sociaal begeleidende,
verzorgende, huishoudelijke, administratieve en organisatorische taken .
Nagegaan zal worden, in welke mate in de werksituatie volgens
HBO-verpleegkundigen aandacht wordt besteed aan de genoemde taakaspecten en
in welke mate er aandacht aan besteed zou moeten worden .
Organistorische aspecten . Deze kunnen worden onderverdeeld in
organisatiekundige aspecten zoals de taakverdeling, afstemming en planning
van de werkzaamheden ; en sociaal-psychologische zoals de onderlinge
relaties en communicatie .
Onderzocht zal worden :
- in hoeverre HBO-verpleegkundigen tevreden zijn over de afstemming van

taken, overdracht van diensten, het leidinggeven en de gang van zaken op
de afdeling ;

- onderwerpen die de werksfeer betreffen zoals : relaties met meerderen,
collega's en vertegenwoordigers van andere diciplines .

Instrumentele aspecten . Hieronder vallen carri@re- en
opleidingsmogelijkheden, die onder vraagstelling 2 . aan de orde komen, en
arbeidsvoorwaarden .
Onderzocht wordt, in hoeverre HBO-verpleegkundigen tevreden zijn over
arbeidsvoorwaarden zoals : het salarisniveau, vakantieregelingen en
diensten .
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Bij de functionarissen in instellingen van gezondheidszorg zullen ten
aanzien van het functioneren van HBO-verpleegkundigen in werk en
werksituatie, de volgende onderwerpen aan de orde komen :
- de mate van tevredenheid over de wijze waarop HBO-verpleegkundigen na

inwerkperiode de verschillende verpleegkundige taken uitvoeren ;
- de mate van tevredenheid over de samenwerking met collega's, omgang met
de patient, contacten met meerderen, verantwoordelijkheid dragen en
zelfstandig werken ;

- de mate van overeenstemming tussen HBO-verpleegkundigen en anders
opgeleide verpleegkundigen over de manier waarop wordt verpleegd ;

- of er verschillen zijn aan te wijzen in het functioneren van
HB(l-verpleegkundigen en anders opgeleiden .

Methodisch verpleegkundig handelen
In overleg met de Evaluatie commissie HBO-V is besloten om in het licht van
de specifieke doelstelling van de HBO-V : "de grondslag te leggen voor het
tot verdere ontwikkeling brengen van het verpleegkundig beroep" speciaal
aandacht te schenken aan het methodisch verpleegkundig handelen . Voor de
uitwerking van dit onderdeel is een subcommissie ingesteld, die het
methodisch handelen heeft omschreven en in aspecten heeft onderscheiden .
Onder methodisch handelen wordt verstaan :"het doelgericht, systematisch,
procesmatig verplegen" . In het verpleegproces worden de volgende stappen
onderscheiden : probleem signaleren en formuleren, doelen formuleren,
plannen van de te volgen methode, uitvoering en evaluatie .
De subcommissie heeft vervolgens een grote diversiteit aan aspecten
onderkend, die voor de toepassing van het methodisch handelen van belang
zijn (zie bijlage 3) Voor het onderzoek is in overleg met de
Evaluatiecommissie HBO-V een selectie uit deze lijst gemaakt . Voor een deel
zijn deze verwerkt in de volgende vragen voor de HBO-verpleegkundigen over
werk en werksituatie :
- het gebruik van een schriftelijke anamnese en verpleegplan ;
- het plaatsvinden van patienten- en werkbesprekingen ;
- overleg met andere diciplines ;
- de mate van tevredenheid over de informatie-uitwisseling, samenwerking en
besluitvorming .

Daarnaast zijn aan zowel HBO-verpleegkundigen als aan functionarissen in de
instellingen vragen gesteld over de volgende aspecten :
- observeren van de behoeften van de pati@nt .
- bevorderen van de zelfzorg van de pati@nt .
- bevorderen van de mantelzorg rond de pati@nt .
- opstellen van een verpleegplan .
- formuleren van verpleegkundige doelstellingen .
- werken met een verpleegplan .
- organiseren en plannen van de werkzaamheden .
- overdracht van informatie aan andere diciplines .
- theoretisch inzicht .
- nemen van initiatief bij het verpleegkundig handelen .
- zelfstandig werken .
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- dragen van verantwoordelijiheid .
- vorm geven aan het verpleegkundig beroep stimuleren .
- schriftelijk rapporteren .
- mondeling rapporteren .
- inzicht in verwijsmogelijkheden .
- technische vaardigheden .
- sociaal agogische vaardigheden .
De vragen hebben betrekking op :
- het belang van bovengenoemde aspecten in werk in werksituatie ;
- de voorbereiding door de HBO-V voor toepassing ervan in de praktijk ;
- de mogelijkheid van toepassing door HBO-verpleegkundigen in werk en

werksituatie .

2 .4 . De uitvoering van het onderzoek

In de onderzoeksopdracht is, zoals reeds vermeld, aangegeven dat zowel de
meningen van afgestudeerde HBO-verpleegkundigen als de meningen van
functionarissen in instellingen voor gezondheidszorg bij de evaluatie
betrokken dienen te worden .
Besloten is alle HBO-verpleegkundigen, die in de periode van 1976 tot en
met 1981 zijn afgestudeerd voor het onderzoek te benaderen . In 1976
studeerden de eerste HBO-verpleegkundigen af aan de scholen te Leusden en
Nijmegen . In 1979 studeerden tevens HBO-verpleegkundigen af aan scholen te
Amsterdam en Voorburg . In 1981 eveneens aan scholen in Eindhoven en
Sittard . Volgens onze gegevens zijn dit in totaal 1356 verpleegkundigen . De
totale groep afgestudeerden is in het onderzoek betrokken, daar zodoende
nauwkeurige gegevens over onder meer de spreiding en loopbaanontwikkeling
van HBO-verpleegkundigen verzameld konden worden . Gezien de grootte van de
onderzoeksgroep viel de keuze op een schriftelijke enquete .
De HBO-V instituten zijn benaderd voor de adressen van afgestudeerde
HBO-verpleegkundigen . Deze adressen bleken veelal verouderd te zijn, daarom
zijn alle adressen telefonisch gekontroleerd . Van 1319 HBO-verpleegkundigen
kon op deze manier het huisadres, van 1148 HBO-verpleegkundigen tevens het
werkadres worden achterhaald .
De vraagstellingen zijn verder uitgewerkt tot een vragenlijst voor
HBO-verpleegkundigen . In mei 1982 is de vragenlijst aan de
HBO-verpleegkundigen toegestuurd, in juni en juli zijn herinneringsbrieven
gestuurd . Zie voor de vragenlijst, de bijbehorende brief en de
herinneringsbrieven de bijlagen 4 tot en met 8 .
De vragenlijst bevatte voornamelijk voorgestructureerde vragen en een
aantal open vragen, die naderhand zijn gecodeerd . De verdere bewerking van
de gegevens vond met behulp van de computer plaats .
Voor het verzamelen van gegevens bij instellingen voor gezondheidszorg is
besloten, mondelinge interviews te houden in instellingen waar
HBO-verpleegkundigen werkzaam zijn . Het aangelegde werkadressenbestand van
HBO-verpleegkundigen is gebruikt voor de selectie van deze instellingen .
In tabel 2 .1 . is aangegeven waar volgens dit adressenbestand de
HBO-verpleegkundigen ten tijde van het onderzoek werkzaam zijn . De
voornaamste sectoren en andere tijdsbestedingen zijn aangegeven .



Tabel 2 .1 . Werkadressen/tijdsbestedingen van HBO-verpleegkundigen volgens
het adressenbestand .

Soort sector of tijdsbesteding aantal HBO-V'ers pct .

Algemeen ziekenhuis 323 23,8
Psychiatrische instelling 143 10,6
Zwakzinnigenzorg 25 1,8
Verpleeghuizen 23 1,7
Ambulante geestelijke gezondheidszorg

en diverse afdelingen van gg en gd 25 1,8
Kruisverenigingen 350 25,8
Overige instellingen in de gezondheidszorg 42 3,1

In opleiding 37 2,7
Militaire dienst 14 1,0
Buitenland 36 2,7
Werk buiten de gezondheidszorg 11 0,8
Geen werk 119 8,8
Onbekend 208 15,3

1356 100

Bij de vaststelling van het aantal interviews per sector is ernaar
gestreefd het aantal HBO-verpleegkundigen dat in deze sectoren werkzaam is,
in de aantallen tot uitdrukking te laten komen . Dit betekent, dat in die
sectoren waar (zeer) weinig HBO-verpleegkundigen werkzaam zijn, ook weinig
instellingen zijn bezocht . Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen in
ongeveer veertig instellingen interviews af te nemen . Op grond van het
aantal HBO-verpleegkundigen dat volgens het adressenbestand in de
verschillende sectoren werkzaam is, zijn de volgende aantallen vastgesteld :
het ziekenhuis 14 instellingen ; de kruisverenigingen 14 instellingen ; de
psychiatrische ziekenhuizen 8 instellingen ; de zwakzinnigenzorg 2
instellingen, de verpleeghuizen 2 instellingen ; de ambulante geestelijke
gezondheidszorg 2 instellingen en overigen 2 instellingen . Voor de gevolgde
selectieprocedure van de instellingen zie bijlage 9 .

Fr is besloten in elk van de te bezoeken instellingen op twee niveaus
functionarissen voor een interview te benaderen . Ten eerste een
functionaris op "beleidsniveau", bijvoorbeeld een hoofd verplegingsdienst
binnen de intramurale gezondheidszorg en een verpleegkundige algemene
dienst bij provinciale kruisverenigingen . Vervolgens een functionaris op
"afdelingsniveau", bijvoorbeeld een hoofd van een afdeling, paviljoen of
unit binnen de intramurale gezondheidszorg en een hoofdwijkverpleegkundige
of teamco8rdinator in de extramurale gezondheidszorg .

De interviews op beleidsniveau hebben voornamelijk betrekking op het
personeelsbeleid, op afdelingsniveau betreffen deze voor een belangrijk
deel het functioneren van de HBO-verpleegkundigen . Zie voor de
vragenlijsten bijlagen 10 en 11 . De vragenlijsten voor de extramurale
gezondheidszorg zijn op enkele punten, met name op woordgebruik, aangepast .
De gegevens van de enquête onder HBO-verpleegkundigen en die van de
interviews met functionarissen in de instellingen betreffende het
functioneren van HBO-verpleegkundigen zijn niet van gelijke aard, zij
hebben betrekking op verschillende niveaus : de individuele
HBO-verpleegkundige enerzijds en de instelling anderzijds .
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Bij het vergelijken van deze verschillende gegevens, moet daarom de nodige
voorzichtigheid worden betracht .
De interviews met de functionarissen vormen een aanvulling op de enquête .
Voor de introductie van het onderzoek bij instellingen en verenigingen is
contact gelegd met de Nationale Ziekenhuis Raad en de Nationale
Kruisvereniging . Zie voor de begeleidende brieven van de Technische
Hogeschool, de Nationale Ziekenhuis Raad en de Nationale Kruisvereniging de
bijlagen 12 t/m 14 . In het najaar van 1982 en in het begin van 1983 hebben
de interviews binnen instellingen voor gezondheidszorg plaatsgevonden . In
totaal zijn 86 interviews gehouden .



3 . RESPONS OP HET ONDERZOEK

Sinds 1976 tot en met het afstudeerjaar 1981 zijn er volgens de gegevens,
die wij van de scholen verkregen, 1356 verpleegkundigen aan een HBO-V
afgestudeerd . Van 1319 HBO-verpleegkundigen kon het huisadres worden
achterhaald en hen is een enquête toegestuurd . Door 968
HBO-verpleegkundigen is een ingevulde enquête teruggestuurd . De respons
bedraagt derhalve 73,4% (dit is 71,4% van het totaal aantal
afgestudeerden) . Er bleken 77 enquêtes onbestelbaar te zijn . Het juiste
adres bleek niet te achterhalen . Van 10 HBO-verpleegkundigen ontvingen wij
via familieleden het bericht dat zij in het buitenland verbleven en
zodoende niet aan het onderzoek konden medewerken . Er weigerden 4
HBO-verpleegkundigen aan het onderzoek mee te werken .
In tabel 3 .1 . is aangegeven van welke scholen de respondenten afkomstig
zijn . In de tabel is afzonderlijk aangegeven welk aandeel de respondenten
van de verschillende scholen in de enquête hebben (percentage enquête) en
wat de respons per school is (percentage per school) . Alle scholen zijn
goed vertegenwoordigd . De scholen Eindhoven en Sittard zijn met één
afstudeerjaar relatief sterk vertegenwoordigd .

Tabel 3 .1 . De respons van HBO-verpleegkundigen op de enquete per school .

Aantal afstudeer- aantal pct . pct . per
ders sinds eerste respon- enquete school

School lichting denten

Amstelveen 217 (1979) 149 15,4% 68,7%
Eindhoven 40 (1981) 35 3,6% 87,5%
Leusden 381 (1976) 280 28,9% 73,5%
Nijmegen 437 (1976) 283 29,2% 64,8%
Sittard 42 (1981) 37 3,8% 88,1%
Voorburg 239 (1979) 180 18,6% 75,3%
Onbekend 4 0,4%

1356 968 100,0%

Wanneer we de respons vergelijken met de uitstroom van HBO-verpleegkundigen
per afstudeerjaar, dan blijkt dat de respons vrij gelijkmatig over de
verschillende afstudeerjaren is verdeeld . De jaren 1980 en 1981 zijn
relatief sterk vertegenwoordigd, zie tabel 3 .2 . In deze tabel is zowel het
aandeel van de verschillende afstudeerjaren in de enquête (percentage
enquête) als de respons per afstudeerjaar weergegeven (percentage
afstudeerjaar) .



Tabel 3 .2 . De respons van HBO-verpleegkundigen per afstudeerjaar .

Aantal Aantal pct . pet .
afstu- respon- enquete afstu-

Afstudeerjaar deerders denten deerjaar

1976 121 81 8,4% 66,9%
1977 130 86 8,9% 66,1%
1978 134 96 9,9% 71,6%
1979 257 155 16,0% 60,3%
1980 329 246 25,4% 74,7%
1981 385 300 31,0% 77,9%
Onbekend 4 0,4%

1356 968 100,0%

Zoals vermeld, is er een bestand aangelegd van de huis- en werkadressen van
HBO-verpleegkundigen voor het versturen van de enquête en de selectie van
instellingen voor interviews . De gegevens van dit werkadressenbestand zijn
vergeleken met de spreiding van HBO-verpleegkundigen over de voornaamste
sectoren van de gezondheidszorg volgens de enquête, zie tabel 3 .3 . Het
blijkt dat de gegevens van adressenbestand en enquête goed overeenstemmen .

Tabel 3 .3 . Vergelijking van de spreiding van HBO-verpleegkundigen over de
voornaamste sectoren volgens de enquete en volgens het adressen-
bestand .

Gegevens Gegevens
adressen- enquete
bestand

Sector n pct. n pct .

Algemeen Ziekenhuis 323 37,4 233 31,2
Psychiatrische instelling 143 16,6 128 17,1
Zwakzinnigenzorg 25 2,9 27 3,6
Verpleeghuis 23 2,7 18 2,4
Kruisvereniging 350 40,5 341 45,7

864 100,0 747 100,0

Alle instellingen voor gezondheidszorg die voor interviews benaderd werden,
bleken bereid aan het onderzoek mee te werken . In overleg met de
instellingen is in enkele gevallen de keuze van de te benaderen
functionarissen gewijzigd . In totaal zijn, zoals vermeld, 86 interviews
gehouden .
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4 . CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De HBO-V is qua opleidingsniveau een nieuwe opleiding . De meeste
HBO-verpleegkundigen zijn ten tijde van het onderzoek korter dan drie jaren
in de gezondheidszorg werkzaam .
De resultaten van het onderzoek naar het functioneren en de loopbaan van
HBO-verpleegkundigen dienen tegen deze achtergrond te worden gezien . In dit
licht moeten de bevindingen vooral bezien worden in relatie tot de
toekomstige ontwikkeling van de HBO-V en die van de gezondheidszorg .

Conform de vraagstellingen hebben de conclusies betrekking op de
inzetbaarheid, de loopbaanontwikkeling en werk en werksituatie van
HBO-verpleegkundigen .

4 .1 . CONCLUSIES

I Inzetbaarheid

1 . De HBO-verpleegkundigen zijn in alle sectoren van de gezondheidszorg
werkzaam . Zij voldoen na een inwerkperiode aan de eisen, die aan
verpleegkundigen in deze sectoren gesteld worden .
Zowel de functionarissen in de intramurale gezondheidszorg als die bij
de kruisverenigingen en bij de ambulante geestelijke gezondheidszorg
(afdeling jeugdpsychiatrie van gg en gd'en) zijn na de inwerkperiode van
HBO-verpleegkundigen in het algemeen tevreden over hun functioneren . Als
zodanig is de doelstelling van de HBO-V, betreffende de inzetbaarheid
van haar afgestudeerden, haalbaar gebleken .

2 . De spreiding van HBO-verpleegkundigen over de voornaamste sectoren van
de gezondheidszorg is echter onevenwichtig in vergelijking met de
spreiding van verpleegkundigen in het algemeen over deze sectoren .

Het relatief grootste aantal HBO-verpleegkundigen is werkzaam bij de
kruisverenigingen . In 1981 is, ten opzichte van de daaraan
voorafgaande jaren 1976 tot en met 1980, het aantal
HBO-verpleegkundigen dat na afstuderen een baan in deze sector vindt
procentueel verdubbeld .
De belangstelling van HBO-verpleegkundigen voor deze sector is
groter dan de plaatsingsmogelijkheden . Zij worden aangetrokken door
de aard van de verpleging in deze sector, de mogelijkheid de patient
in de thuissituatie te verplegen en door de arbeidsvoorwaarden en
arbeidsomstandigheden, zoals de zelfstandigheid van de functie en de
regelmatige werktijden .

In het grootste werkveld voor verpleegkundigen, het
algemeen ziekenhuis zijn naar verhouding weinig HBO-verpleegkundigen
werkzaam . De belangstelling voor dit werkveld is bij pas
afgestudeerde HBO-verpleegkundigen, gezien de grootte van deze
sector, relatief gering en tot 1981 kleiner dan de
plaatsingsmogelijkheden . Een veel genoemde motivering voor de keuze
van het algemeen ziekenhuis is "ervaring opdoen", dikwijls met het
doel om later in een andere sector, met name bij de
kruisverenigingen een baan te kunnen vinden . Nadat aanvankelijk,
over de jaren 1976 tot en met 1980 het aantal HBO-verpleegkundigen
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toeneemt dat jaarlijks na afstuderen in een algemeen ziekenhuis een
baan vindt, treedt in 1981 door geringere plaatsingsmogelijkheden
een daling in van het aantal HBO-verpleegkundigen dat aangenomen
wordt .

Er is naar verhouding een groot aantal HBO-verpleegkundigen in een
psychiatrische instelling werkzaam . Het aantal HBO-verpleegkundigen
dat jaarlijks na afstuderen in deze sector een baan vindt, is in de
loop der jaren constant gebleven . De voorkeur van
HBO-verpleegkundigen voor deze sector en de plaatsingsmogelijkheden
zijn vrijwel gelijk . De HBO-verpleegkundigen geven voor hun voorkeur
voor psychiatrische instellingen uiteenlopende redenen op, zoals het
type hulpvraag in deze sector, de aard van de verpleging of de
werksituatie . Veelal worden de interesse in de problematiek, het
intensieve contact met de patient en de sociaal-agogische aspecten
van de verpleging genoemd .

De zwakzinnigenzorg en het verpleeghuis zijn kleine werkvelden voor
verpleegkundigen in het algemeen en voor HBO-verpleegkundigen wel
zeer in het bijzonder .
Het aantal HBO-verpleegkundigen dat jaarlijks na afstuderen in deze
sectoren een baan vindt, is in de loop der jaren constant gebleven .
De belangstelling van HBO-verpleegkundigen voor een baan in de
zwakzinnigenzorg is gering en vrijwel gelijk aan de
plaatsingsmogelijkheden . Voor het verpleeghuis is de belangstelling
geringer dan de plaatsingsmogelijkheden in deze sector .
Het aantal HBO-verpleegkundigen dat jaarlijks in de
ambulante geestelijke gezondheidszorg gaat werken is zeer gering . De
belangstelling van HBO-verpleegkundigen voor een baan in deze sector
is enigszins groter dan de plaatsingsmogelijkheden .

Wisseling van sector tijdens de loopbaan leidt enerzijds tot een
"verlies" aan HBO-verpleegkundigen in de intramurale
gezondheidszorg, anderzijds tot een "winst" aan HBO-verpleegkundigen
bij de kruisverenigingen .
De in de intramurale gezondheidszorg verkregen werkervaring
verbetert de plaatsingsmogelijkheid voor deze categorie
verpleegkundigen bij de kruisverenigingen .

3 . De plaatsingsmogelijkheden van pas afgestudeerde HBO-verpleegkundigen
zullen in de komende jaren eerder af- dan toenemen, tenzij in relatie
met het dagonderwijs de capaciteit van het in-service onderwijs wordt
afgestemd op de behoefte aan verplegend personeel in de gezondheidszorg .
De opnamecapaciteit van de kruisverenigingen is gezien de geringe omvang
van dit werkveld beperkt . Bij gelijkblijvende omstandigheden zullen de
plaatsingsmogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen ten opzichte van 1981
kleiner worden .
In 1981 trad een daling op in de aanname van HBO-verpleegkundigen in het
algemeen ziekenhuis .
Het aantal pas afgestudeerde HBO-verpleegkundigen dat jaarlijks door
psychiatrische instellingen, instituten voor zwakzinnigenzorg en
verpleeghuizen wordt aangenomen, is vanaf 1976 tot en met 1981 constant
gebleven .
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4 . De totaalindruk van de afstemming betreffende kennis en vaardigheden
tussen de HBO-V en de verschillende werkvelden direct na afstuderen
wordt, behoudens voor de verpleegtechnische vaardigheden, door een
meerderheid van HBO-verpleegkundigen en functionarissen in instellingen
voor gezondheidszorg als voldoende beoordeeld . Eveneens is een
meerderheid van de HBO-verpleegkundigen en functionarissen van mening
dat het niveau van de HBO-V op de functie van verpleegkundige in de
verschillende sectoren aansluit .

5 . Zowel naar de mening van HBO-verpleegkundigen als functionarissen in
instellingen voor gezondheidszorg zijn er echter aspecten van het
verpleegkundige beroep die meer aandacht behoeven tijdens de HBO-V .

Voor de voor de HBO-V grootste werkvelden betreft dit specifieke
aspecten als verpleegtechnische vaardigheden in het algemeen
ziekenhuis en verpleeghuis, psychiatrie in psychiatrische
instellingen en jeugdgezondheidszorg/kínderhygigne bij de
kruisverenigingen .
HBO-verpleegkundigen noemen daarnaast aspecten als praktische
vaardigheden, stages en organisatiekunde (met name in de intramurale
gezondheidszorg) en sociaal-agogische vaardigheden (met name in de
psychiatrische instellingen, zwakzinnigenzorg en bij de
kruisverenigingen) .

In alle sectoren zijn functionarissen in instellingen voor
gezondheidszorg in het algemeen van mening dat de stages langer
zouden moeten zijn en/of meer inhoud zouden dienen te krijgen, zodat
vooral verpleegtechnische en praktische vaardigheden geoefend kunnen
worden .

6 . Tweederde van de functionarissen in het algemeen ziekenhuis en de
psychiatrische instellingen vinden de lengte van de inwerkperiode van
HBO-verpleegkundigen acceptabel . Bij de kruisverenigingen en de overige
sectoren is de lengte van de inwerkperiode voor het merendeel van de
functionarissen acceptabel .
HBO-verpleegkundigen vervullen dikwijls verantwoordelijke diensten,
terwijl zij zich daartoe nog niet in staat voelen .
Door functionarissen, met name in de intramurale gezondheidszorg wordt
in het algemeen de behoefte van HBO-verpleegkundigen aan een begeleide
inwerkperiode in de eerste baan na afstuderen, onderschat .

Zowel de HBO-verpleegkundigen als de functionarissen noemen
uiteenlopende lengten van de inwerkperiode van de
HBO-verpleegkundigen . De inwerkperiode varieert van een periode
korter dan twee maanden tot een á anderhalf jaar in specifieke
sectoren.
Het merendeel van de HBO-verpleegkundigen in de intramurale
gezondheidszorg is van mening na drie á vier maanden ingewerkt te
zijn, het merendeel van de HBO-verpleegkundigen, werkzaam bij de
kruisvereniging, na vijf á zes maanden . De functionarissen in de
laatstgenoemde sector verschillen enigszins van mening met de
HBO-verpleegkundigen over de lengte van de inwerkperiode : ligt het
accent bij de HBO-verpleegkundigen op een inwerkperiode van een half
jaar, bij de functionarissen ligt het accent op een inwerkperiode
van één jaar .
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Ruim de helft van de HBO-verpleegkundigen, werkzaam in
psychiatrische instellingen, zwakzinnigenzorg en verpleeghuizen,
vervullen binnen twee maanden met enige regelmaat verantwoordelijke
diensten in de eerste baan, de overigen, werkzaam in deze sectoren,
later . In de algemene ziekenhuizen en bij de kruisverenigingen
vervult ruim eenderde van de HBO-verpleegkundigen binnen twee
maanden verantwoordelijke diensten, de overigen later .
De helft van de HBO-verpleegkundigen voelde zich in staat tot het
vervullen van verantwoordelijke diensten toen zij hiermee begonnen,
eenderde van de HBO-verpleegkundigen voelde zich er echter nog niet
toe in staat .

Slechts eenderde van de HBO-verpleegkundigen, werkzaam in de
intramurale gezondheidszorg, is tevreden over de organisatie van
inwerkperiode en begeleiding . In de extramurale gezondheidszorg is
ruim de helft van de HBO-verpleegkundigen tevreden hierover . De
HBO-verpleegkundigen in alle sectoren zijn van mening dat de
organisatie van inwerkperiode en begeleiding verbetering behoeft .

Er is een lichte tendens dat HBO-verpleegkundigen, die tevreden zijn
over de organisatie van inwerkperiode en begeleiding een kortere
inwerkperiode aangeven dan HBO-verpleegkundigen, die daar matig
tevreden of ontevreden over zijn .

Een verband tussen het aantal voorzieningen voor de inwerkperiode en
de lengte van de inwerkperiode van HBO-verpleegkundigen werd niet
aangetoond .

II Loopbaanontwikkeling

7 . Zowel HBO-verpleegkundigen werkzaam in de intramurale als in de
extramurale gezondheidszorg beginnen, een enkeling uitgezonderd, de
loopbaan in een functie in de basisverpleegkundige zorg .
Na verloop van tijd bekleden zij diverse andere functies, waaronder
leidinggevende functies en staffuncties .

In beide sectoren worden evenwel door HBO-verpleegkundigen de
carri@remogelijkheden in de basisverpleegkundige zorg, evenals die bij
de instelling/vereniging waar men werkt, als matig beoordeeld .

Het verblijf van HBO-verpleegkundigen in de eerste functie in de
basisverpleegkundige zorg is in de intramurale gezondheidszorg
aanzienlijk korter dan in de extramurale gezondheidszorg . In de
intramurale gezondheidszorg is na één jaar ruim de helft van de
HBO-verpleegkundigen uit de eerste functie vertrokken, in de
extramurale gezondheidszorg is dat 15% van de HBO-verpleegkundigen .

Ook de lengte van het dienstverband bij de eerste instelling na
afstuderen en de lengte van het verblijf in eenzelfde sector is in
de intramurale gezondheidszorg korter dan in de extramurale
gezondheidszorg .

De wens tot verandering van instelling, functie en met name van
sector, wordt door HBO-verpleegkundigen werkzaam in de intramurale
gezondheidszorg relatief vaker te kennen gegeven dan door
HBO-verpleegkundigen in de extramurale gezondheidszorg .
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8 . Het aanbod van vervolgopleidingen, cursussen en voortgezette opleidingen
sluit onvoldoende aan bij HBO-verpleegkundigen levende opleidingswensen .
Slechts eenderde van de HBO-verpleegkundigen vindt dat aanbod voldoende .

Er is onder HBO-verpleegkundigen belangstelling voor vervolg- of
voortgezette opleidingen . Dikwijls worden beroepsgerichte cursussen
of bijscholingen gevolgd . In het algemeen ziekenhuis worden vooral
specialistische vervolgopleidingen gevolgd . Het aantal
HBO-verpleegkundigen dat een docenten- of kaderopleiding volgde is
gering .

HBO-verpleegkundigen zijn dikwijls van mening dat specialistische
vervolgopleidingen, kaderopleidingen en docentenopleidingen een
gedeeltelijke doublure zijn van de HBO-V .

De door de instellingen gestelde eisen alvorens men een
vervolgopleiding kan gaan volgen, zijn veelal voor alle categorieen
verpleegkundigen gelijk . De functionarissen in de instellingen
verwijzen naar de toelatingseisen van de opleidingen zelf en men
noemt criteria als werkervaring, passend in het beleid van de
organisatie en plaatsingsmogelijkheden . In enkele ziekenhuizen
worden alsook bij enkele kruisverenigingen (op grond van een
regionale regeling) wel verschillende eisen gesteld : de
HBO-verpleegkundigen dienen voor het volgen van een vervolgopleiding
langer werkervaring te hebben dan respectievelijk in-service
opgeleiden en mgz-opgeleiden .
In de instellingen voor intramurale gezondheidszorg is ongeveer de
helft van de functionarissen van mening dat aanvullende opleiding
voor bepaalde functies noodzakelijk is . Men noemt :
- specialistische opleidingen voor zeer specialistische afdelingen ;
- kader- en managementopleidingen voor leidinggevende,functies .
Bij de kruisverenigingen verwijst men naar de functie-eisen volgens
de c .a .o . : voor hoofdwijkverpleegkundige en districtsverpleegkundige
de kaderopleiding en voor verpleegkundige algemene dienst de Hogere
Opleiding .
Zowel in de intramurale gezondheidszorg als bij de kruisverenigingen
staat de geschiktheid van de kaderopleiding voor
HBO-verpleegkundigen ter discussie .
De HBO-verpleegkundigen die een specialistische opleiding volgden,
vinden deze voldoende bijdragen tot een betere functievervulling,
echter in mindere mate voldoende bijdragen tot vergroting van de
carri@remogelijkheden .

9 . In instellingen voor gezondheidszorg zijn de denkbeelden over de plaats
van de HBO-verpleegkundige binnen het verpleegkundig personeelsbestand
niet uitgekristalliseerd .

De functionarissen in instellingen voor gezondheidszorg zien in alle
sectoren diverse mogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen, zowel
binnen de basisverpleegkundige zorg, het leidinggeven, de speciale
verpleegkunde als het onderwijs . Men plaatst echter veelal de
kanttekening dat er weinig functies zijn en dat de huidige
arbeidsmarktsituatie een zeer belemmerde factor is .
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Binnen de intramurale gezondheidszorg vindt eenderde en bij de
kruisverenigingen de helft van de functionarissen dat de
HBO-verpleegkundige zich wat betreft de geschiktheid voor met name
leidinggevende functies van anders opgeleide verpleegkundigen
onderscheidt . Degenen die van mening zijn, dat de
HBO-verpleegkundige zich onderscheidt van anders opgeleiden zeggen
dat HBO-verpleegkundigen qua theoretische achtergrond en door
kenmerken als inzicht in het eigen functioneren en omgaan met mensen
een basis voor het bekleden van functies hebben .
Dit betekent echter veelal niet dat men bij het bezetten van
leidinggevende functies en bij de invulling van het verpleegkundig
personeelsbestand voorkeur heeft voor een bepaalde categorie
verpleegkundigen . Vrijwel alle functionarissen, ook die vinden dat
de HBO-verpleegkundige zich qua geschiktheid van anderen
onderscheidt, stellen dat persoonlijke motivatie, capaciteiten,
ervaring en aansluitende opleiding de doorslag geven .

Zowel de functionarissen in de intramurale gezondheidszorg als in de
extramurale gezondheidszorg tonen zich veelal voorstander van een
gemêleerd verpleegkundig personeelsbestand, waarin voor verschillend
opgeleide verpleegkundigen plaats is . In psychiatrische instellingen
en zwakzinnigenzorg daarnaast veelal ook voor andere disciplines .

III Functioneren in werk en werksituatie

10 . Het functioneren van HBO-verpleegkundigen op basisniveau komt mede gelet
op de doelstelling van de HBO-V in de extramurale gezondheidszorg meer
tot haar recht dan in de intramurale gezondheidszorg .

Een verklaring voor het relatief korte verblijf van HBO-verpleegkundigen
in de basisverpleegkundige zorg in instellingen voor intramurale
gezondheidszorg in vergelijking met de extramurale gezondheidszorg dient
voor een belangrijk deel gevonden te worden in werk en werksituatie voor
verpleegkundigen .
Aanwijzingen hieromtrent kunnen aan het onderzoeksmateriaal ontleend
worden :

Er doen zich aanzienlijke verschillen voor tussen de extramurale
gezondheidszorg en de intramurale gezondheidszorg voor wat betreft
de ontplooiingsmogelijkheden, die HBO-verpleegkundigen in werk en
werksituatie ervaren .
De HBO-verpleegkundigen werkzaam bij de kruisverenigingen en in de
aggz zijn vaker tevreden over : de mogelijkheden de eigen opvattingen
over verpleging in praktijk te brengen, de toepassingsmogelijkheden
van methodisch handelen en de voorwaarden aanwezig in de
werksituatie om als HBO-verpleegkundige goed te kunnen functioneren .
Bovendien zijn zij vaker tevreden over de werkzaamheden die zij
uitvoeren en de aansluiting van het niveau van de HBO-V op deze
werkzaamheden .
Met name HBO-verpleegkundigen werkzaam in algemene ziekenhuizen en
verpleeghuizen zijn relatief minder vaak tevreden over bovengenoemde
aspecten .
De werkomstandigheden als zelfstandigheid binnen de functie, de -
vooralsnog - regelmatige diensten evenals de aard van de verpleging
maken de functie van wijkverpleegkundige en sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige aantrekkelijk .
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Zowel in de intramurale als in de extramurale gezondheidszorg worden
door HBO-verpleegkundigen de carriëremogelijkheden in de
basisverpleegkundige zorg, evenals die bij de instelling/vereniging
waar men werkt, als matig beoordeeld .
Ook het salarisniveau en overige arbeidsvoorwaarden worden,
uitgezonderd de aggz wat betreft het salarisniveau, zowel in de
intramurale als extramurale gezondheidszorg matig beoordeeld .
Gezien het positieve totaalbeeld wat de HBO-verpleegkundigen van de
extramurale gezondheidszorg schetsen, spelen deze zaken in deze
sector echter minder een rol .



4 .2 . AANBEVELINGEN

De aanbevelingen over de afstemming tussen HBO-V en beroepspraktijk zijn
erop gericht : knelpunten in de afstemming tussen HBO-V en beroepspraktijk
weg te nemen en de afgestudeerden van de HBO-V een duidelijke eigen plaats
bij de patigntenzorg te geven .

1 . In gezamenlijk overleg tussen HBO-V en velden van gezondheidszorg zal
nagegaan moeten worden, welke studie-onderdelen voor de
beroepsuitoefening in een bepaald veld tijdens de opleiding meer dan wel
minder aandacht behoeven .

Er moet namelijk tegemoet worden gekomen aan de zowel bij
HBO-verpleegkundigen als in de instellingen van gezondheidszorg gevoelde
behoefte aan theoretische verdieping en praktische vaardigheden, gericht
op het eigen werkveld, tijdens de opleiding .

De HBO-V kan daarbij beter inspelen op de in de verschillende velden
levende opleidingseisen, als de eisen waaraan HBO-verpleegkundigen voor
de beroepsuitoefening in een bepaald veld dienen te voldoen, duidelijk
worden geformuleerd .

. Over doelstellingen, organisatie en inhoud van de stages is overleg
nodig tussen HBO-V en instellingen van gezondheidszorg .
Dit zal tegemoet komen aan de wensen van het veld op dit punt .
Bij dit overleg zullen ondermeer de lengte van de stages en de
operationalisering van stagedoelstellingen in concrete taken aan de orde
dienen te komen .

3 . Binnen de HBO-V en in de velden van gezondheidszorg dient men
respectievelijk onderwijskundig en uit het oogpunt van de personele
bezetting op langere termijn, consequenties te verbinden aan de omvang
van de huidige en de te verwachte uitstroom van HBO-verpleegkundigen
naar de verschillende velden van de gezondheidszorg .

Enerzijds zal hierbij met name nagegaan moeten worden, of de relatief
geringe uitstroom van HBO-verpleegkundigen naar verpleeghuizen en
instellingen voor zwakzinnigenzorg consequenties dient te hebben voor de
structurering en inrichting van de opleiding HBO-V . Anderzijds dienen
deze velden uitspraken te doen over de plaatsingsmogelijkheden van
HBO-verpleegkundigen in relatie tot de zorgontwikkeling in deze
sectoren .

4 . Aan het relatief korte verblijf van HBO-verpleegkundigen in de
basisverpleegkundige zorg in de intramurale gezondheidszorg dient
aandacht geschonken te worden .
In overleg tussen HBO-V en velden van gezondheidszorg moet worden
nagegaan welke consequenties dit heeft voor de opleiding en voor de
personele voorziening op langere termijn .



5 . Er zal in aansluiting op de HBO-V binnen het reguliere onderwijs een
systeem van vervolgonderwijs, ondermeer van specialistische
vervolgopleidingen voor HBO-verpleegkundigen moeten worden opgezet . Dit
is nodig om te voorzien in de opleidingswensen van HBO-verpleegkundigen .
Een dergelijk systeem van vervolgopleidingen dient gekoppeld te zijn aan
functie-inhouden en een duidelijke functiestructuur in de instellingen
van gezondheidszorg .

6 . Voor de inpassing en het functioneren van HBO-verpleegkundigen voor
langere duur in de organisatie, dient met name in de instellingen voor
intramurale gezondheidszorg de nodige aandacht te worden geschonken aan :
- de opzet van een duidelijke functiestructuur met

niveauonderscheidingen voor de inzet en doorstroming van de op de
verschillende niveaus opgeleide verpleegkundigen .
Binnen deze functiestructuur zullen functies moeten worden aangegeven,
die in aansluiting op hun opleidingsniveau, door HBO-verpleegkundigen
kunnen worden vervuld ;

- een dergelijke functiestructuur is zowel nodig voor een eigen plaats
van HBO-verpleegkundigen binnen de pati@ntenzorg alsook noodzakelijk
voor de opzet van een passende beloningsstructuur ;

- de introductie van HBO-verpleegkundigen in de organisatie, in de vorm
van een begeleide inwerkperiode ;

- de loopbaanontwikkeling en -begeleiding van HBO-verpleegkundigen .

7 . Goede voorzieningen tijdens de inwerkperiode van HBO-verpleegkundigen
zijn noodzakelijk . Er zullen voor de intramurale gezondheidszorg bij
voorkeur landelijke richtlijnen moeten komen, die schriftelijk zijn
vastgelegd en die aspecten betreffen als lengte van de inwerkperiode, de
methodiek van inwerken, evaluatiepunten en begeleiding .
Binnen de landelijke richtlijnen kan door elke instelling afzonderlijk
een inwerkprogramma worden opgesteld, dat in de specifieke situatie van
de instelling past en uitvoerbaar is .

In dit verband moet in overleg tussen HBO-V en de desbetreffende velden
worden nagegaan, in hoeverre bepaalde kennis en vaardigheden tijdens de
opleiding dan wel tijdens de inwerkperiode dienen te worden bijgebracht .

8 . Voor de plaatsing van afgestudeerden uit het verpleegkundig dagonderwijs
dienen op korte termijn condities geschapen te worden, gezien de huidige
situatie op de arbeidsmarkt . om de ontwikkeling van het verpleegkundig
dagonderwijs niet in gevaar te laten komen en voor de afstemming van
aanbod en plaatsingsmogelijkheden van verschillend opgeleiden, is een
richtinggevend beleid over de afbouw van het in-service onderwijs in
relatie met de uitbouw van het dagonderwijs noodzakelijk .
Een planning op regionaal niveau waarbij in relatie met het dagonderwijs
de opleidingscapaciteit van het in-service onderwijs wordt afgestemd op
de behoefte aan verplegend personeel is in deze wenselijk .



5 . RESULTATEN VRAAGSTELLING 1

5 .1 . Samenvatting

Achtereenvolgens worden verschillende aspecten van de inzetbaarheid van
HBO-verpleegkundigen besproken :
- de spreiding van HBO-verpleegkundigen over de sectoren 0att de gezond-
heidszorg;

- de voorkeur van HBO-verpleegkundigen en de plaatsingsmogelijkheden in
de sectoren;

- het beleid in instellingen voor gezondheidszorg ten aanzien van de
plaatsingsmogelijkheden van HBO~verpleegkundigen ;

- de afstemming tussen opleiding en werkveld met betrekking tot de voor
de specifieke werkvelden benodigde kennis en vaardigheden ;

- de voorzieningen, die in instellingen voor gezondheidszorg getroffen
worden ten behoeve van de inwerkperiode van HBO-verpleegkundigen ;

- de lengte van de inwerkperiode van een HBO-verpleegkundige ;
~ de lengte van de inwerkperiode in relatie tot de voorzieningen die voor
deze inwerkperiode getroffen worden .

HBO-verpleegkundigen z ijn in alle sectoren werkzaam. Als zodanig is de
doelstelling van de HBO-V, betreffende de algemene inzetbaarheid van
haar afgestudeerden haalbaar gebleken .
In vergelijking met het verpleegkundig personeelsbestand in de verschil-
lende sectoren is de spreiding echter onevenwichtig . Een naar verhouding
groot aantal HBO-verpleegkundigen is bij een kruisvereniging werkzaam,
een relatief klein werkveld voor verpleegkundigen . Met name in 1981 is
het aantal HBO-verpleegkundigen dat na afstuderen een baan bij de kruis-
verenigingen vindt gestegen. Eveneens een relatief groot aantal werkt
bij een psychiatrische instelling . In het algemeen ziekenhuis, de zwak-
zinnigenzorg en het verpleeghuis is een geringer aantal HBO-verpZeegkundigen
werkzaam, dan men gezien de omvang van het verpZeegkundigenbestand in
deze werkvelden zou verwachten. Met name de zwakzinnigenzorg en het
verpleeghuis z ijn als werkveld voor HBO-verpleegkundigen van weinig belang .
Slechte respectievelijk 3% en 2% van de HBO-verpleegkundigen is in deze
sectoren werkzaam. Het aantal HBO-verpleegkundigen, dat jaarlijks in de
ambulante geestelijke gezondheidszorg een baan vindt is zeer ge-ring .

De voorkeur van HBO-verpleegkundigen en de plaatsingsmogelijkheden in
de verschillende sectoren stemmen niet geheel overeen .
De voorkeur voor een baan b ij een kruisvereniging is groter dan de
p7.aatsl,n;IsmogeZijkheden in deze sector .
De HBO-verpleegkundigen vinden het werk b ij een kruisvereniging onder
meer aantrekkelijk vanwege de mogelijkheid de patiënt in de thuissituatie
te verplegen, de patiëntgerichtheid van de verpleging, de verscheidenheid
van taken en de aanwezigheid van zowel somatische als sociaal-begeleidende
aspecten van de verpleging . Tevens vermeldt men zaken als de zelfstan-
digheid van de functie en regelmatige werktijden .
De voorkeur voor het algemeen ziekenhuis en het verpleeghuis is onder
I1130-verpZeegkundigen echter geringer dan de plaatsingsmogelijkheden in
deze sectoren . Bijna de helft van de HBO-verpleegkundigen met een voorkeur
voor het algemeen ziekenhuis bij afstuderen, motiveert deze voorkeur met
de wens ervaring op te doen, veelal met de bedoeling om later in een
andere sector te gaan werken .
Het aantal HBO-verpleegkundigen, dat jaarlijks bij een psychiatrische
instelling gaat werken, is -in de loop der jaren vrijwel gelijk gebleven .
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Voorkeur voor en plaatsingsmogelijkheden in deze sector stemmen overeen .
De respondenten baseren hun voorkeur voor de psychiatrische instellingen
op uiteenlopende redenen zoals het type hulpvraag, de aard van de ve .rpZe-
ging of de werksituatie in deze sector. Veelal worden de interesse in de
problematiek, het intensieve contact met de patiënt en de sociaal-
agogische aspecten van de verpleging genoemd .
De voorkeur voor en de plaatsingsmogelijkheden in de zwakzinnigenzorg
stemmen eveneens overeen .
De belangstelling voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg is
groter dan het aantal HBO-verpleegkundigen dat een baan in deze sector
vindt .
Over het algemeen vonden de HBO-verpleegkundigen na afstuderen gemakke-
lijk een baan, uitgezonderd de respondenten die in 1981 afstudeerden . De
huidige situatie op de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen is hier debet,
aan.

Uit de opvattingen van functionarissen in instellingen van gezondheids-
zorg over de samenstelling van het verpleegkundig personeelsbestand blijkt,
dat ook in de toekomst er in de verschillende sectoren plaatsingsmogelijk-
heden voor HBO-verpleegkundigen zullen zijn. Ruim de helft van de functio-
narissen in de ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en de zwakzin-
nigenzorg zegt in de toekomst - de situatie op de arbeidsmarkt voor-
behouden - meer HBO-verpleegkundigen te willen aannemen. Men stelt goede
ervaringen met HBO-verpleegkundigen te hebben en tevreden te zijn over
de kwaliteit van deze verpleegkundigen.
Het merendeel van de functionarissen b ij de kruisverenigingen zegt niet
aan te kunnen geven of men in de toekomst meer of minder HBO-verpleeg-
kundigen zal aannemen . Over het algemeen stelt men, dat zowel mgz-opge-
leiden als HBO-verpleegkundigen inzetbaar z ijn als wijkverpleegkundige .
De soZZicitatieprocedure zal dienen uit te wijzen welke verpleegkundige
het meest geschikt is om een vacature te bezetten .
Wat de overige sectoren betreft : de functionarissen in het verpleeghuis
en herstellingsoord willen in de toekomst eenzelfde aantal HBO-
verpleegkundigen in dienst hebben, vanwege het beperkt aantal vacatures
en de plaatsing van anders opgeleiden . De functionarissen van de afdeling
jeugdpsychiatrie van de gg en gd zeggen dat er zowel voor HBO-verpleeg-
kundigen als sociaal-psychiatrische verpleegkundigen plaats is . Het
standpunt van de functionarissen van de afdeling jeugdgezondheidszorg
komt hiermee overeen .
Een beleid aangaande de specifieke plaats van HBO-verpleegkundigen in het
verpZeegkuxcdig personeelsbestand is echter veelal niet uitgekristalliseerd .
Zoals ook uit bovenstaande blijkt, tonen zowel in de intramurale als in
de extramurale gezondheidszorg, functionarissen zich veelal voorstander
van een gemêleerd verpleegkundig personeelsbestand waar voor verschillend
opgeleide verpleegkundigen (en soms ook voor andere disciplines) plaats is .
Het merendeel van de functionarissen in de intramurale en in de extra-
murale gezondheidszorg heeft geen uitgesproken voorkeur voor de verschil-
lend opgeleide verpleegkundigen voor de vervulling van vacatures en
specifieke functies . Persoonlijke capaciteiten en ervaring zijn aldus
deze functionarissen van doorslaggevend belang . Een sollicitatieproce-
dure zal naar hun mening, de juiste kandidaat dienen aan te wijzen,
ongeacht de opleiding .
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De afstemming tussen de HBO-V en de verschillende werkvelden betreffende
kennis en vaardigheden wordt door een meerderheid van HBO-verpZeegkundigen
en functionarissen als voldoende beoordeeld . Op specifieke onderdelen
worden echter door beide categorieën kritische kanttekeningen geplaatst .
Zo wordt de aansluiting van verpleegtechnische vaardigheden op de eerste
functie door beide categorieën als matig beoordeeld .
Aspecten die naar de mening van de HBQ-verpleegkundigen vooral meer
aandacht zouden behoeven tijdens de opleiding zijn : verpleegtechnische
vaardigheden, sociaal-agogische vaardigheden, jeugdgezondheidszorg/
kinderhygiëne, organisatiekunde, praktische vaardigheden en stages . Deze
aspecten worden veelal eveneens door de functionarissen genoemd . In alle
sectoren zijn de functionarissem van mening dat de stages langer zouden
moeten zijn of meer inhoud zouden dienen te krijgen zodat praktische en
verpleegtechnische vaardigheden geoefend kunnen worden .

Slechte eenderde van de HBO-verpleegkundigen werkzaam in de intramurale
gezondheidszorg is tevreden over de organisatie van inwerkperiode en
begeleiding . In de extramurale gezondheidszorg is ruim de helft van de
HBO-verpleegkundigen tevreden hierover . De HBO-verpleegkundigen in de
intramurale evenals in de extramurale gezondheidszorg zijn van mening dat
de organisatie van inwerkperiode en begeleiding verbetering behoeft .

Tweederde van de functionarissen in het algemeen ziekenhuis en de
psychiatrische instellingen vinden de lengte van de inwerkperiode van de
HBO-venZeegkundige acceptabel. Bij de kruisverenigingen vinden alle
functionarissen de lengte van de inwerkperiode acceptabel . Ook in de
overige sectoren is de lengte van de inwerkperiode voor het merendeel van
de functionarissen acceptabel .
Zowel HBO-verpleegkundigen als de functionarissen noemen uiteenlopende
lengten van de inwerkperiode na afstuderen . De inwerkperiode varieert van
een periode korter dan twee maanden tot een jaar à anderhalf jaar in
specifieke sectoren. Het merendeel van de HBO-verpleegkundigen in de
verschillende sectoren is van mening na 3 a 4 maanden ingewerkt te zijn .

Er bleek geen verband te bestaan tussen het aantal voorzieningen en de
lengte van de inwerkperiode van de pas afgestudeerde HBO-verpleegkundige .
Wel is er een tendens dat respondenten die tevreden zijn over de organisa-
tie van inwerkperiode en begeleiding een kortere inwerkperiode hebben dan
respondenten die daar matig tevreden of ontevreden over zijn .

Ter beantwoording van vraagstelling I kan gesteld worden dat HBO-
verpleegkundigen in de verschillende sectoren inzetbaar zijn : zij zijn
in alle sectoren werkzaam; de afstemming van kennis en vaardigheden
tussen de opleiding en de afzonderlijke werkvelden ia acceptabel en ook
de lengte van de inwerkperiode is acceptabel . Er zijn echter niettemin
een aantal knelpunten gesignaleerd :
- de spreiding van HBO-verpleegkundigen over de verschillende sectoren
is onevenwichtig . Met name in de algemene ziekenhuizen, de zwakzin-
nigenzorg en het verpleeghuis is de HBO-verpleegkundige ondervertegen-
woordigd;

- de afstemming tussen HBO-V en werkvelden behoeft op een aantal speci-
fieke punten verbetering ;

- het beleid betreffende de plaatsingsmogelijkheden van HBO-
verpleegkundi-gen in de instellingen voor gezondheidszorg is veelal niet uitgekris-
talliseerd;

- de behoefte aan een begeleide inwerkperiode onder HBO-verpleegkundigen
is onderschat.
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5 .2 . De spreiding van HBO-verpleegkundigen over de gezondheidszorg

De HBO-verpleegkundigen is gevraagd wat hun huidige baan in de
gezondheidszorg dan wel andere tijdsbesteding is, teneinde vast te stellen
hoe de spreiding van HBO-verpleegkundigen over de voornaamste sectoren van
de gezondheidszorg is . De gegevens zijn vergeleken met de spreiding van
verpleegkundigen in het algemeen .

Het grootste aantal 11130-verpleegkundigen is bij een kruisvereniging
werkzaam, n .l . 35,2% van de respondenten . In het algemeen ziekenhuis is
24,1% van de respondenten werkzaam en 13,2% van de respondenten is bij een
psychiatrische instelling werkzaam . Bij de zwakzinnigenzorg, het
verpleeghuis en de ambulante geestelijke gezondheidszorg zijn relatief
weinig HBO-verpleegkundigen werkzaam, respectievelijk 2,8%, 1,9% en 1,8%
van de respondenten (zie tabel 5 .1 .) .
Ruim 20% van de HBO-verpleegkundigen heeft een andere baan of
tijdsbesteding of is niet (meer) werkzaam .

Tabel 5 .1 . De spreiding van de respondenten over de sectoren van de
gezondheidszorg .

pct .
0 10 20 30 40 100 baan of tijdsbesteding

'VVYv

24,18 algemeen ziekenhuis n= 233

I13,28 psychiatrische instelling n - 128

2,8% zwakzinnigenzorg n = 27

1,98 verpleeghuis n = 18

35,28 kruisvereniging n = 341

1,8% ambulante geestelijke gezondheidszorg n= 17

14,98 andere baan binnen de gezondheidszorg n= 47

1,9% andere baan buiten de gezondheidszorg n= 18

J2,78 andere opleiding binnen de gezondheidszorg n= 26
1,86 opleiding buiten de gezondheidszorg n= 17

0,9% buitenland, in gezondheidszorg werkzaam n - 9

0,2% buitenland, niet in gezondheidszorg werkzaam n= 2

0,68 militaire dienst n= 6

6,9% niet (meer) werkzaam n= 67

/1,28 onbekend n s 12

totaal n = 968
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Vergelijken we de spreiding van de respondenten met de spreiding van
verpleei,knndtt;eu In liet ril},~mcen over de voornaamsle sectoren (statist-Vel<
NZI en kruisvereniging 1980) dan blijkt, dat relatief veel respondenten bij
een kruisvereniging en zij het in mindere mate, bij een psychiatrische
instelling werken . Relatief weinig respondenten werken in het algemeen
ziekenhuis, de zwakzinnigenzorg en het verpleeghuis (zie tabel 5 .2 .) .

Tabel 5 .2 . Vergelijking tussen de spreiding van de respondenten en die
van verpleegkundigen in het algemeen over de voornaamste
sectoren van de gezondheidszorg .

Spreiding respondenten Spreiding verpleeg-
kundigen in het
algemeen

Sector n pct. n pct.

algemeen ziekenhuis 233 31,2% 29 .692 61,2%
psychiatrische instelling 128 17,1% 4 .982 10,3%
zwakzinnigenzorg 27 3,6% 6 .327 13,0%
verpleeghuis 18 2,4% 3 .558 7,3%
kruisvereniging 341 45,7% 3 .981 8,2%

747 100,0% 48 .540 100,0%

5 .3 . De voorkeur van HBO-verpleegkundigen en de plaatsingsmogelijkheden

De HBO-verpleegkundigen is gevraagd naar welke sectoren van de
gezondheidszorg na afstuderen hun voorkeur uitging en of ze deze voorkeur
konden realiseren in de eerste baan .
De HBO-verpleegkundigen is gevraagd :
- hun voorkeur voor een bepaalde sector van de gezondheidszorg te

motiveren ;
- of zij in de sector van hun voorkeur gesolliciteerd hebben ;
- of zij gemakkelijk een baan konden vinden na afstuderen ;
- na hoeveel tijd zij de eerste baan in de gezondheidszorg vonden .

In tabel 5 .3 . is voor het algemeen ziekenhuis aangegeven, hoeveel
HBO-verpleegkundigen na afstuderen voorkeur voor deze sector hadden . Ter
illustratie : in 1976 en 1977 samen, hadden 50 respondenten (dat is 29,9%
van het totaal aantal in die jaren afgestudeerde HBO-verpleegkundigen)
voorkeur voor een baan in het algemeen ziekenhuis . Van deze groep van 50
respondenten realiseerden er 47 (94,0% van deze groep respondenten met een
voorkeur voor het algemeen ziekenhuis) de voorkeur in de eerste baan . Er
zijn echter ook respondenten in het algemeen ziekenhuis gaan werken, zonder
daarvoor bij afstuderen een voorkeur te hebben uitgesproken . Het totaal
aantal respondenten dat in de eerste baan in een algemeen ziekenhuis is
gaan werken bedraagt nl . 59 (35,3% van het totaal aantal in 1976 en 1977
afgestudeerde HBO-verpleegkundigen) .
In figuur 5 .1 . is het aantal HBO-verpleegkundigen dat een voorkeur voor het
algemeen ziekenhuis had en het aantal dat er na afstuderen is gaan werken,
grafisch weergegeven .
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Algemeen ziekenhuis
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Figuur 5 .1 . De eerste baan in en voorkeur voor het algemeen ziekenhuis per
afstudeerjaar .

Tabel 5 .3 . Voorkeur, realiseren van de voorkeur en eerste baan in
het algemeen ziekenhuis voor verschillende afstudeerjaren .

afstudeerjaar
1976 en 1977 1978 en 1979 1980 1981

voorkeur 50 87 77 74
(pct . van de 29,9% 34,7% 31,3% 24,7%
totale groep HBO-
verpleegkundigen)

realiseren van 47 71 68 50
de voorkeur in 94,0% 81,6% 88,3% 67,6%
de eerste baan
(pct . van de HBO-
verpleegkundigen
met voorkeur)

eerste baan 59 95 96 72
(pct. van de 35,3% 37,8% 39,0% 24,0%

' totale groep HBO-
verpleegkundigen)
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De relatieve ondervertegenwoordiging van 11B0-verpleegkundigen in de
algemene ziekenhuizen wordt deels verkaard door de geringe belangstelling
van HBO-verpleegkundigen voor deze sector . Met uitzondering van het
afstudeerjaar 1981 is het aantal respondenten dat na afstuderen voorketir
voor deze sector heeft , lager (],in liet aantal dai er gaat
werken (zie tabel 5 .3 . en figuur 5 .1 .) .
In 1981 zijn de plaatsingsmogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen
verminderd . De instroom in het algemeen ziekenhuis daalt in dat jaar tot
24,0% van de respondenten . De voorkeur daalt ook naar 24,7% en is dan voor
het eerst hoger dan de instroom (zie tabel 5 .3 .) .
De voorkeur voor het algemeen ziekenhuis wordt relatief veel met "het
opdoen van ervaring" beargumenteerd (door 42,2% van deze respondenten) .
Sommigen voegen daaraan toe op grond van deze ervaring in een andere
sector, met name bij de kruisvereniging te willen gaan werken .
Verder vindt men de combinatie van medisch-technisch handelen en de
psycho-sociale aspecten van de verpleging aantrekkelijk . Anderen geven aan
juist belangstelling te hebben voor de "lichamelijke" zorg .
Piinder dan in andere sectoren wordt men door de aard van de verpleging en
de werksituatie in dit werkveld aangetrokken (zie tabel 5 .4 . ïn het
tabellenboek) .

Psychiatrische instellingen

pct .
HBO-VI ers
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0 -
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- - - = voorkeur

1976/1977 1978/1979 1980 1981
afstudeerjaar

Figuur 5 .2 . De eerste baan in en de voorkeur voor de psychiatrische instelling
per afstudeerjaar .
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Tabel 5 .5 . Voorkeur, realiseren van de voorkeur en eerste baan in
de psychiatrische instelling voor verschillende afstudeerjaren .

afstudeerjaar

1976 en 1977 1978 en 1979 1980 1981

voorkeur 41 49 52 40
24,6% 19,5% 21,1% 13,3%

realiseren van 32 30 36 24
de voorkeur in 78,0% 61,2% 69,2% 60,0%
de eerste baan

uitstroan 39 44 47 41
23,4% 17,5% 19,1% 13,7%

Vanaf 1976 en 1977 is er jaarlijks een procentuele daling in de instroom
van afgestudeerde respondenten in psychiatrische instellingen (zie tabel
5 .5 . en figuur 5 .2 .) . Maar in absolute aantallen blijft deze instroom door
de jaren heen constant, hetgeen erop duidt dat de psychiatrische
instellingen jaarlijks een min of meer vast aantal HBO-verpleegkundigen
opnemen .
Het aantal respondenten dat een voorkeur voor de psychiatrische instelling
uitspreekt en het aantal dat er gaat werken, is vrijwel gelijk . Echter, het
aantal respondenten dat de voorkeur realiseerde is vrij laag, zodat ook
hier evenals in het algemeen ziekenhuis respondenten werkzaam zijn, die in
eerste instantie geen voorkeur voor deze sector uitspreken .
De respondenten baseren hun voorkeur voor de psychiatrische instellingen op
uiteenlopende redenen . In totaal 31,5% van de redenen heeft betrekking op
het type hulpvraag, de aard van de verpleging of de werksituatie ; veelal
wordt hierbij de interesse in de problematiek, het intensieve contact met
de patilnt en de sociaal-agogische aspecten van de verpleging genoemd (zie
tabel 5 .4 . in het tabellenboek) .



Kruisvereniging
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Figuur 5 .3 . De eerste baan bij en de voorkeur voor de kruisvereniging per
afstudeerjaar .

Tabel 5 .6 . Voorkeur, realiseren van de voorkeur en eerste baan bij
de kruisvereniging voor verschillende afstudeerjaren .

afstudeerjaar
1976 en 1977 1978 en 1979 1980 1981

voorkeur 40 75 77 128
(pct . van de 24,0% 29,9% 31,3% 42,7%
totale groep HBO-
verpleegkundigen)

realiseren van 27 47 47 97
de voorkeur 67,5% 62,7% 61,0% 75,8%
(pct . van de HBO-
verpleegkundigen
met voorkeur)

uitstroom 30 51 49 112
(pct . van de 18,0% 20,3% 19,9% 37,3%
totale groep HBO-
verpleegkundigen)
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In de eerste afstudeerjaren 1976 en
in hun eerste baan bij het algemeen
psychiatrische instelling (23,4%)
(18,0%) .
In 1981 is deze
grootste aantal

1977 gaan er relatief meer respondenten
ziekenhuis (35,3%) en bij een

werken, dan bij een kruisvereniging

situatie veranderd en trekken de kruisverenigingen
van de in dat jaar afgestudeerde respondenten

Het percentage is dan vergeleken met 1976 en 1977 verdubbeld .

het
aan (37,3%) .

De belangstelling voor een baan bij een kruisvereniging is hoger
instroom in dit werkveld (zie tabel 5 .6 . en figuur 5 .3 .) .

dan de

Het werk bij een kruisvereniging vindt men veelal aantrekkelijk vanwege
mogelijkheid de patient in de thuissituatie te verplegen en de

de

pati@ntgerichtheid van de verpleging ; de verscheidenheid van taken en de
aanwezigheid van zowel somatische als sociaal-begeleidende aspecten van de
verpleging . Daarnaast vermeldt men zaken als : de zelfstandigheid van de
functie en de regelmatige werktijden (zie tabel 5 .4 . in het tabellenboek) .

De sector zwakzinnigenzorg behoort tot een van de kleinste werkvelden voor
HBO-verpleegkundigen . Jaarlijks gaan er slechts enkele respondenten in de
zwakzinnigenzorg werken .
Er is weinig verschil in instroom tussen de verschillende afstudeerjaren .
Van dé in totaal 40 respondenten met een voorkeur voor de zwakzinnigenzorg,
realiseerden 24 respondenten deze voorkeur . De instroom bedraagt in totaal
34 respondenten (zie voor nadere gegevens tabel 5 .7 . in het tabellenboek) .

Ook in het verpleeghuis gaan naar verhouding minder respondenten werken dan
gezien de grootte van het werkveld aannemelijk zou zijn .
Zoals bij het algemeen ziekenhuis is de instroom groter dan de voorkeur bij
afstuderen . Het totaal aantal respondenten dat een voorkeur voor het
verpleeghuis heeft uitgesproken bedraagt 10 en 6 realiseerden deze
voorkeur . De totale instroom in het verpleeghuis bedraagt echter 34
respondenten, zodat de respondenten die bij afstuderen geen uitgesproken
voorkeur voor het verpleeghuis hebben, een meerderheid vormen (zie voor
nadere gegevens tabel 5 .8 . in het tabellenboek) .

Jaarlijks gaat er slechts een enkele respondent in de aggz werken . De
belangstelling voor deze sector is echter groter . In totaal hadden 20
respondenten bij afstuderen een voorkeur voor deze sector en 4 respondenten
konden deze voorkeur realiseren . In totaal 7 respondenten vonden hun eerste
baan in de aggz (zie voor nadere gegevens tabel 5 .9 . in het tabellenboek) .

Realiseren van de voorkeur bij afstuderen
Bij vergelijking van de gegevens over de voorkeur van respondenten met die
van de instroom blijkt, dat in alle sectoren respondenten in de eerste baan
werkzaam zijn, die na afstuderen geen voorkeur voor de betreffende sector
uitspreken . Dit aantal is bij de kruisverenigingen vrij laag n .l . 7,9% van
de instroom (zie tabel 5 .10 . in het tabellenboek), bij het algemeen
ziekenhuis en psychiatrsiche instellingen ruim 20% . Bij de
zwakzinnigenzorg, het verpleeghuis en de aggz relatief hoog respectievelijk
32,4%, 64,7% en 28,6% van de instroom . In tabel 5 .11 . in het tabellenboek
is per sector aangegeven welk aantal respondenten na afstuderen
solliciteerde in het veld van voorkeur, in totaal 84,0% van alle
respondenten .
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Andere banen en tijdsbestedingen
Voor alle afstudeer .jaren tezamen spreken 36 respondenten geen voorkeur klit
voor een bepaalde sector .

Over alle afstudeerjaren bekleedden er 144 respondenten direct na
afstuderen andere functies en tijdsbestedingen voor het merendeel buiten de
gezondheidszorg (zie tabel 5 .12 . in het tabellenboek) .

School van herkomst
Er is ten aanzien van de instroom in de verschillende sectoren een
uitsplitsing gemaakt naar school van herkomst .
Er zijn enige accentverschillen tussen de verschillende scholen aan te
wijzen . Er zijn relatief veel respondenten afgestudeerd te Nijmegen,
Eindhoven en Sittard naar kruisverenigingen gegaan .
Bij respondenten afkomstig van Leusden, heeft het accent door de jaren heen
meer op het algemeen ziekenhuis en de psychiatrie gelegen .
Respondenten afkomstig van Amstelveen en Voorburg vonden zowel in het
algemeen ziekenhuis, de psychiatrie en bij de kruisverenigingen een baan
(zie tabel 5 .13 . in het tabellenboek waar ter illustratie de uitstroom per
school voor 1981 weergegeven) .

Het vinden van een baan
Over het algemeen hebben de respondenten weinig moeite gehad met het vinden
van een baan (zie tabel 5 .14 . in het tabellenboek voor de gegevens per
sector) . Er is wel enig verschil ten aanzien van de verschillende
afstudeerjaren . In 1981 is er een daling in het aantal respondenten dat
zegt gemakkelijk een baan te hebben gevonden (zie tabel 5 .15 . in het
tábellenboek) . Evenzo is er in de loop der jaren een daling in het aantal
respondenten dat de voorkeur realiseert in de eerste baan (zie de
eerdergenoemde tabellen 5 .3 ., 5 .5 ., 5 .6 . en 5 .7 ., 5 .8 . en 5 .9 .), De
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor verpleegkundigen zijn hier debet
aan .
Het merendeel van de respondenten (54,9%) vond binnen twee maanden na
afstuderen een baan . Per sector zijn er weinig verschillen (zie tabel 5 .16 .
in het tabellenboek) .



5 .4 . Het plaatsingsbeleid voor HBO-verpleegkundigen in instellingen
voor gezondheidszorg

De functionarissen in instellingen voor gezondheidszorg is gevraagd aan te
geven wat destijds de overwegingen waren om de eerste HBO-verpleegkundigen
aan te nemen en of men voldoende inzicht had in de capaciteiten en
mogelijkheden van de HBO-verpleegkundigen na afstuderen .
De functionarissen is tevens gevraagd of men met enige regelmaat stagiaires
van het verpleegkundig dagonderwijs plaatst en daarover afspraken maakt met
de opleidingsinstituten .
Inzicht in de huidige plaatsingsmogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen en
die op iets langere termijn bij de betreffende instellingen zijn ontleend
aan vragen over het beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van de vervulling
van vacatures en de ideeen over de samenstelling van het verpleegkundig
personeelsbestand in de toekomst . Deze onderwerpen worden nu
achtereenvolgens aan de hand van de gehouden interviews besproken .

De komst van de eerste HBO-verpleegkundigen

De overwegingen die ertoe geleid hebben, dat men de eerste
HBO-verpleegkundigen in dienst nam, zijn zowel in de intramurale als in de
extramurale gezondheidszorg deels pragmatisch van aard . Men geeft veelal
aan, dat er in het verleden een groot gebrek aan verpleegkundigen was, en
de eerste HBO-verpleegkundigen werden als bevoegde krachten via een normale
sollicitatieprocedure aangenomen .
Een tweede reden, die met name door de functionarissen in de psychiatrische
instellingen, de zwakzinnigeninrichtingen en de afdeling
jeugdgezondheidszorg van de gg en gd vermeld wordt, is dat men na positieve
ervaringen met stagiaires van de HBO-V ertoe overgegaan is, afgestudeerde
HBO-verpleegkundigen in dienst te nemen .
Daarnaast anticipeerde men op toekomstige ontwikkelingen in de
verpleegkundige opleidingen . Zowel in de intramurale als in de extramurale
gezondheidszorg, maar met name in de ziekenhuizen, zegt men dat de eerste
HBO-verpleegkundigen aangenomen zijn om : kennis te maken met de nieuwe
verpleegkundigen; de ontwikkelingen in de verpleging te volgen en te
stimuleren ; mee te werken aan de professionalisering van de nieuwe
opleidingen ; in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van
de verpleegkundige opleidingen .

Ongeveer de helft van de geinterviewde functionarissen in de diverse
sectoren zegt, dat zij destijds voldoende geinformeerd waren over wat de
HBO-verpleegkundige na afstuderen kan en niet kan . Als informatiebronnen
vermeldt men contacten met de scholen zoals overleg over het leerprogramma,
oriëntatiedagen, intern overleg of commissies ter voorbereiding van de
komst van de HBO-verpleegkundige . Schriftelijk informatiemateriaal ontving
men van de scholen en via tijdschriften . De Nationale kruisvereniging heeft
een model-introductieprogramma voor pas afgestudeerde verpleegkundigen mgz-
en HBO-verpleegkundigen uitgebracht . Daarnaast heeft men veelal via stages
kennisgemaakt met de HBO-verpleegkundige .
Degenen die aangeven dat zij onvoldoende gelnformeerd waren, vermelden soms
dat er aanvankelijk veel weerstand tegen de HBO-verpleegkundigen bestond en
dat de capaciteiten zowel overschat als onderschat werden . Enkele
functionarissen vermelden dat zij behoefte hebben aan meer contact met de
HBO-V opleidingen .
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Stagiaires van he t verpleegkundl.g dagonderwijs

Het merendeel van de in de diverse sectoren bezochte instellingen plaatst
regelmatig stagiaires van de 11B0-V en heeft hierover vaste afspral(en met
afzonderlijk(- scholc•n, llc•t betreft veelal afspraken over het aantal
stagiaires per jaar, de afdelingen waar zij geplaatst worden en de
begeleiding van de stagiaires .
Bij de kruisverenigingen vindt op provinciaal niveau het zogenaamd
regionaal stage-overleg plaats tussen de kruisverenigingen en de
opleidingsinstituten HBO-V, MBO-V en maatschappelijke gezondheidszorg
(mgz) . De stageplaatsen worden volgens een bepaalde verdeelsleutel over de
plaatselijke verenigingen verdeeld, waarbij het aantal stageplaatsen
afhankelijk is van het aantal formatieplaatsen voor wijkverpleegkundigen .

Er worden in de verschillende sectoren een aantal redenen genoemd voor het
plaatsen van HBO-V stagiaires : veelal wordt er door HBO-V instituten een
verzoek gedaan tot de plaatsing van stagiaires, dat wordt gehonoreerd ; men
plaatst stagiaires omdat men de HBO-verpleegkundigen inzetbaar acht in het
betreffende werkveld ; men wil toekomstige HBO-verpleegkundigen een kans
bieden tot het opdoen van praktijkervaring ; de HBO-V stagiaires worden
aangetrokken omdat zij specifieke kwaliteiten hebben en een stimulerende en
aanvullende invloed uitoefenen ; de stages bieden de mogelijkheid de
opleiding en de praktijk aan elkaar te toetsen ; aantrekken van HBO-V
stagiaires biedt de mogelijkheid het aantal praktijkbegeleiders uit te
breiden .

Slechts enkele instellingen plaatsen geen stagiaires van de HBO-V . Als
redenen geeft men dat er geen verzoek van de zijde van de scholen is
gekomen, dat er onvoldoende begeleidingsmogelijkheden zijn of om
organisatorische redenen .
Een aantal van deze instellingen voert echter wel overleg met scholen om in
de toekomst alsnog tot het plaatsen van stagiaires over te gaan .

Ofschoon er bij de instellingen in de intramurale gezondheidszorg naast
HBO-verpleegkundigen dikwijls tevens MBO-verpleegkundigen in dienst zijn,
hebben slechts enkele instellingen tevens stagiaires van de MBO-V .
De functionarissen in de ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en het
verpleeghuis zeggen veelal geen MBO-V stagiaires te hebben omdat er geen
school in de regio is en er zodoende nooit een verzoek tot plaatsing van
stagiaires gedaan is . Tevens merkt men echter op dat stagiaires een
belasting vormen voor de instelling, waardoor men een keuze heeft moeten
maken tussen de diverse opleidingen . Tenslotte stellen enkele
functionarissen dat de MBO-V nog niet voldoende uitgekristalliseerd is en
men de uitkomst van de landelijke discussie rond deze opleiding wil
afwachten .
Als reden voor het niet plaatsen van MBO-V stagiaires geeft men bij de
kruisverenigingen veelal aan dat sinds 1 juni 1981 het besluit
"erkenningsnormen kruisorganisaties" van het voormalig Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygi@ne van kracht geworden is, ten gevolge
waarvan MBO-verpleegkundigen die na 1 juni 1981 bij een kruisvereniging in
dienst getreden zijn niet als wijkverpleegkundigen erkend worden . Hierdoor
staan de stages van deze opleidingen eveneens ter discussie . Ook bij de
afdeling jeugdgezondheidszorg van de gg en gd stelt men dat de MBO-V niet
aansluit op het werkveld .
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De instellingen die wel MBO-V stagiaires hebben, doen dat veelal op grond
van dezelfde overwegingen die tot het plaatsen van HBO-V stagiaires
leidden . Een functionaris in een ziekenhuis voegt hieraan toe dat de
verschillend opgeleiden elkaar stimuleren .

Sollicitatieprocedure
De functionarissen in de instellingen is gevraagd of zij voor de vervulling
van vacatures voorkeur hebben voor HBO-verpleegkundigen die aan een
bepaalde school zijn afgestudeerd ; stage hebben gelopen bij de instelling
of basiseenheid waar zij solliciteren ; of in bepaalde sectoren of soorten
instellingen werkervaring hebben opgedaan .

Slechts een enkele functionaris heeft voorkeur voor HBO-verpleegkundigen
die aan een bepaalde school afgestudeerd zijn . Eén hoofd van de
verplegingsdienst in een ziekenhuis heeft voorkeur voor een bepaalde school
omdat deze school een meer gestructureerde aanpak heeft dan de andere . Een
tweede functionaris geeft de voorkeur aan sollicitanten van een school uit
de regio in verband met de reiskostenvergoeding .
Ongeveer de helft van alle gelnterviewde functionarissen prefereren HBO-V
kandidaten die in de eigen instelling of basiseenheid stage hebben gelopen .
In de ziekenhuizen spreekt tweederde van de functionarissen op
afdelingsniveau deze voorkeur uit . Als voordeel noemt men, dat de kandidaat
bekend is en het terrein heeft leren kennen . De overigen geven aan dat met
name de persoonlijke capaciteiten van de persoon die solliciteert van
belang zijn en of deze in het team of op de afdeling past .
In alle sectoren spreekt het merendeel van de functionarissen de voorkeur
uit voor HBO-verpleegkundigen die stage- of werkervaring hebben opgedaan in
de eigen sector . Met name bij de kruisverenigingen waardeert men tevens
werkervaring in andere sectoren, zoals het ziekenhuis, het verpleeghuis of
de andere sectoren .
Bij de afdeling jeugdgezondheidszorg van de gg en gd heeft men voorkeur
voor sollicitanten met ziekenhuiservaring, met name verloskunde . In het
verpleeghuis heeft men eveneens voorkeur voor kandidaten met
ziekenhuiservaring .

De samenstelling van het verpleegkundig personeelsbestand
De functionarissen is gevraagd of zij in de toekomst meer of minder
HBO-verpleegkundigen in dienst zouden willen nemen, welke categorieen
verpleegkundigen zij bij voorkeur aantrekken en welke ideeen zij hebben
over de samenstelling van het verpleegkundig personeelsbestand in de
toekomst . De antwoorden worden achtereenvolgens voor de intramurale en de
extramurale gezondheidszorg besproken .



Tntramnrale g ezondhE•i ds zorp
Vele functionarissen verwijzen naar de huidige situatie op de arbeidsmarkt .
Het aantal vacatures is momenteel minimaal . De instellingen die een eigen
in-service opleiding verzorgen, hebben een verplichting naar de leerlingen
toe en plaatsen daarom de eigen in-service opgeleiden met voorrang .
Wel zijn er in enkele ziekenhiiizen en psychiatrische instellingen
beleidsplannen een aantal vacatures te reserveren voor
HBO-verpleegkundigen .
In een ziekenhuis zullen in 1983 op 1000 verpleegkundigen vijf extra
formatieplaatsen voor HBO-verpleegkundigen gereserveerd worden . Zij worden
boventallig aangesteld en krijgen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd . Na één jaar moeten zij op een vacature solliciteren . In een
psychiatrische instelling zijn er plannen om 10% van de vacatures open te
stellen voor mensen van buiten af, waaronder HBO-verpleegkundigen .

Ruim de helft van de functionarissen in de ziekenhuizen, in de
psychiatrische instellingen en in de zwakzinnigenzorg zou - de situatie op
de arbeidsmarkt voorbehouden - in de toekomst meer HBO-verpleegkundigen
willen aannemen . Men benadrukt hierbij de goede ervaringen met
HBO-verpleegkundigen en de tevredenheid over de kwaliteit van deze
verpleegkundige . Zo geeft een afdelingshoofd in een ziekenhuis aan dat
HBO-verpleegkundigen zicht hebben op probleemsituaties en hoe zij daar zelf
in staan . Zij hebben zicht op verpleegsystemen en een andere benadering van
de groep . Een ander afdelingshoofd zegt dat zij breed ontwikkeld zijn ten
aanzien van sociale vaardigheden, interne relaties en vergadertechniek . In
de psychiatrische instellingen noemt men kwaliteiten als theoretisch
onderlegd, veelzijdige visie op werk, en ze ontwikkelen zich snel .
Enkele functionarissen in de ziekenhuizen en psychiatrische instellingen
zeggen in de toekomst meer HBO-verpleegkundigen te willen aannemen met het
oog op de toekomstige afbouw van de in-service opleiding .
In een zwakzinnigeninrichting is het met het oog op de afbouw van de
in-service opleiding een discussie gaande omtrent de rol van
verpleegkundigen bij de zorgverlening . Er is in deze instelling een proces
van organisatie-ontwikkeling gestart waarbij men het verpleegkundig
personeelsbestand wil invullen met 60% HBO-verpleegkundigen en 40%
MBO-verpleegkundigen . Men wil de verpleegkundige functies qua inhoud en
salaris aantrekkelijker maken voor HBO-verpleegkundigen . Voorwaarde is
echter wel, dat er bij de afbouw van de in-service opleiding een
alternatief is in de vorm van aanbod van opgeleiden van dagscholen . Daartoe
zal de zwakzinnigenzorg beter vorm gegeven dienen te worden binnen de
HBO-V .

De functionarissen in het verpleeghuis en herstellingsoord willen in de
toekomst hetzelfde aantal HBO-verpleegkundigen in dienst nemen . In het
verpleeghuis omdat er een beperkt aantal functies voor verpleegkundigen is
en omdat de praktische vaardigheden van HBO-verpleegkundigen minimaal zijn,
ofschoon de theoretische kennis goed is . In het herstellingsoord omdat er
voor verschillende opleidingen plaats is, elk met specifieke kwaliteiten :
in-service A opleiding voor verpleegtechnische vaardigheden, in-service B
voor inzicht in psychiatrie, HBO-V voor overzicht en fasering van zorg .
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De overige functionarissen in de intramurale gezondheidszorg (ongeveer de
helft) weten niet of zij in de toekomst meer of minder HBO-verpleegkundigen
willen aannemen . Men geeft aan dat er geen vacatures voor
HBO-verpleegkundigen gereserveerd worden en dat het beleid ten aanzien van
de in-service opleiding niet uitgesproken is . Men zegt dat er voor
verpleegkundigen van verschillende opleidingen plaats is en dat de
sollicitatieprocedure zal moeten uitwijzen wie de beste kandidaat is .
Enkele functionarissen plaatsen de kanttekening dat de HBO-verpleegkundige
een lange inwerkperiode nodig heeft, hetgeen belastend is voor de
begeleiding van deze verpleegkundige .

Gevraagd naar welke categorie verpleegkundigen bij de vervulling van
vacatures de voorkeur uitgaat, spreken slechts enkele functionarissen een
voorkeur voor HBO-verpleegkundigen uit .
Een functionaris in een academisch ziekenhuis zegt, dat de
HBO-verpleegkundige een redelijke inwerkperiode heeft, goede technieken aan
de dag legt bij de benadering van patignten en collega's en het werken in
groepen en dat daarbij de praktische zorg uitstekend is . De opleiding is
naar de mening van deze functionaris een kwaliteitsverbetering, het is
mogelijk met veel theorie en weinig stagemogelijkheden tot een goede
praktische zorg te komen .
Enkele functionarissen noemen specifieke kwaliteiten als een eigen kijk,
ruim denkend, de allroundheid van de HBO-verpleegkundige, die alle takken
van de gezondheidszorg heeft gezien .

Het merendeel van de functionarissen in de intramurale gezondheidszorg
heeft geen voorkeur voor een bepaalde categorie verpleegkundigen of men
heeft voorkeur voor in-service opgeleiden . Deze voorkeur voor de in"service
opgeleiden wordt veelal beargumenteerd met een beleidsuitspraak, de eigen
leerlingen met voorrang te plaatsen . Tevens wordt gesteld dat de
HBO-verpleegkundige te duur is vanwege het gebrek aan ervaring . Degenen die
geen voorkeur voor een bepaalde categorie verpleegkundigen uitspreken,
zeggen veelal dat de kandidaat op de afdeling of in het team moet passen of
ervaring dient te hebben en dat bij een sollicitatieprocedure de beste
kandidaat ongeacht de opleiding, gekozen zal worden .

De vraag over de samenstelling van het verpleegkundig personeelsbestand in
de toekomst bleek voor de functionarissen veelal moeilijk te beantwoorden .
Zowel in ziekenhuizen als in psychiatrische instellingen en
zwakzinnigeninrichtingen en het herstellingsoord toonden veel
functionarissen zich voorstander van een gemêleerd personeelsbestand waarin
voor diverse verpleegkundigen, zoals in-service opgeleiden, HBO-verpleeg-
kundigen en al dan niet MBO-verpleegkundigen en ziekenverzorgenden plaats
is . In de psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigeninrichtingen noemt men
tevens HBO-iw/MBO-iw en academici .
Als voordelen van deze gemêleerde samenstelling noemt men de wederzijdse
aanvulling van de diverse categorieen met betrekking tot theorie en
praktische vaardigheden en de wederzijds stimulerende werking, die uitgaat
van verschillend opgeleide verpleegkundigen . Tevens vermeldt men de
stimulerende werking die ervan de "all-round" opgeleide
11B0-verpleegkundigen uitgaat .
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Een andere reden is de mogelijkheden die een gemêleerd personeelsbestand
biedt voor de begeleiding van de 1113O-verpleegkundige, die deze gezien de
lange inwerkperiode behoeft .
Over de exacte samenstelling van een dergelijk personeelsbestand bestaan
verschillende opvattingen, waarbij het veelal moeilijk is aantallen of
percentages te geven . In de ziekenhuizen leggen de functionarissen op
afdelingsniveau met name de nadruk op de verhouding tussen de aantállen
gediplomeerden en leerlingen . Men noemt daarbij percentages als 60% of 50%
gediplomeerden en de rest leerlingen .
Daarnaast noemt men verhoudingen als 50% HBO-V of 50% in-service opgeleiden
of 3 of 4 HBO-verpleegkundigen op een team van 22 verpleegkundigen . Men
ruimt daarbij soms ook een plaats in voor MBO-verpleegkundigen en
ziekenverzorgenden . Twee ziekenhuizen stellen dat gezien de aard en het
niveau van de zorg MBO-verpleegkundigen niet plaatsbaar zijn .

Enkele andere opvattingen die geformuleerd werden zijn :
- een functionaris in een ziekenhuis wil met in-service opgeleiden en

HBO-verpleegkundigen werken en boventallige stagiaires van de
dagopleidingen . Op den duur zal bij afbouw van de in-service opleiding op
HBO-verpleegkundigen overgeschakeld worden ;

- In-service opgeleide verpleegkundigen, met als tweede keus
verpleegkundigen van de dagopleidingen ;

- twee andere functionarissen in de ziekenhuizen kunnen geen uitspraak doen
over de samenstelling van het personeelsbestand en het is niet aan de
orde zolang de eigen opleiding bestaat . Uitgaande van een afbouw van de
in-service opleiding, neigen deze respondenten ertoe geen
niveauverschillen in de verpleging aan te brengen en hetzij voor
HBO-niveau te kiezen, hetzij voor MBO, waarbij men de uitkomst van de
discussie rond de MBO-V afwacht ;

- een functionaris in een psychiatrische instelling stelt dat het
leerlingenstelsel de eerste 10 jaar gehandhaafd zal blijven . Bij afbouw
zal er zich een probleem voordoen, aangezien de HBO-verpleegkundige nu op
MBO-niveau wordt ingezet . De toekomst is daardoor niet te overzien .

- in een van de zwakzinnigeninrichtingen, is zoals eerder vermeld, een
discussie gaande rond de inzet van de verpleegkundigen van dagscholen
gezien de afbouw van de in-service opleiding . Daarbij streeft men er naar
zowel verpleegkundigen op HBO-niveau als op MBO-niveau op verschillende
functieniveaus in te zetten .

- in het verpleeghuis zegt men, dat voor de leidinggevende functies, waarin
de verpleegkundigen geplaatst worden, met name ervaring belangrijk is,
ongeacht de opleiding .

Extramurale gezondheidszorg
De gegevens betreffende de plaatsingsmogelijkheden voor
HBO-verpleegkundigen bij de kruisverenigingen vertonen eenzelfde beeld als
bij de instellingen voor intramurale gezondheidszorg .
Ook bij de kruisverenigingen zijn er momenteel weinig vacatures .
Ook hier zegt het merendeel van de functionarissen niet aan te kunnen geven
of men in de toekomst meer of minder HBO-verpleegkundigen zal aannemen en
naar welke categorie verpleegkundigen de voorkeur uitgaat bij vervulling
van vacatures . Over het algemeen stelt men, dat zowel mgz-opgeleiden als
HBO-verpleegkundigen inzetbaar zijn als wijkverpleegkunde . Krachtens de
erkenningsnormen kruisorganisaties van 1 juni 1981, zijn MBO-verpleeg-
kundigen niet als wijkverpleegkundige inzetbaar .
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De sollicitatieprocedure zal uit dienen te wijzen welke verpleegkundige het
meest geschikt is om de desbetreffende vacature te bezetten .
Men stelt hierbij wel dat de plaatsing van HBO-verpleegkundigen afhankelijk
is van de mogelijkheden tot introductie en begeleiding . Zo zal men bij het
bezetten van eenmansposten veelal de voorkeur geven aan mgz-opgeleiden .
Eveneens wijst men erop dat mgz-opgeleiden en HBO-verpleegkundigen elkaar
wederzijds aanvullen ; qua werkervaring enerzijds en qua theoretische
inbreng en sociale vaardigheden anderzijds . Men streeft veelal naar een
evenwicht tussen mgz-opgeleiden en HBO-verpleegkundigen .
Een aantal functionarissen geeft echter de voorkeur aan mgz-opgeleide
verpleegkundigen, vooral vanwege : de hogere leeftijd .
Zowel op provinciaal niveau als op het niveau van de basiseenheden is men
veelal voorstander van de inzet van beide categorie@n verpleegkundigen bij
de wijkverpleging . Men geeft diverse verhoudingen aan als : 60% HBO-V en 40%
mgz ; 40% HBO-V en 40% mgz en 10% wijkziekenverzorgenden ; 50% mgz en 50%
HBO-V etc .

Er bestaat onduidelijkheid over de inzetbaarheid van HBO-verpleegkundigen
als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige . In de "Erkenningsnormen voor
RIAGGS" ( Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg)
worden HBO-verpleegkundigen niet genoemd . De Nederlandse Vereniging voor
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (NVAGG) ziet als reguliere
opleidingsroute tot sociaal-psychiatrische verpleegkundige : de in-service
opleiding tot B-verpleegkundige gevolgd door de opleiding mgz (richting
ggz) . De HBO-verpleegkundigen binnen de aggz zijn op grond van additionele
formatieplaatsen tewerkgesteld .
De geinterviewde functionarissen bij de afdeling jeugdpsychiatrie van de gg
en gd kunnen niet aangegeven of zij in de toekomst meer
HBO-verpleegkundigen zouden willen aannemen . Men zegt dat vooral
persoonlijke kwaliteiten van belang zijn, er is geen voorkeur voor hetzij
HBO-verpleegkundigen, hetzij sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen . Bij de
vervulling van vacatures is zowel voor HBO-verpleegkundigen als
sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen plaats . De HBO-verpleegkundige heeft
een belangrijke theoretische inbreng, de sociaal-psychiatrische
verpleegkundige is beter opgeleid voor de praktische psychiatrie . Men heeft
met beide categorieen verpleegkundigen goede ervaringen .
Het standpunt van de functionarissen van de afdeling jeugdgezondheidszorg
is hiermee vergelijkbaar : persoonlijke kwaliteiten zijn van belang, bij de
vervulling van vacatures is zowel voor HBO-verpleegkundigen als voor
mgz-opgeleiden plaats . De HBO-verpleegkundigen zijn zelfstandiger en minder
op "doen" gericht . De mgz-opleiding biedt anderzijds een betere integratie
tussen theorie en praktijk . Ook hier wil men bij de samenstelling van het
personeelsbestand in de toekomst zowel HBO-verpleegkundigen als
mgz-opgeleiden opnemen .



5 .5 . De afstemming tussen opleiding en werkveld

Over de afstemming tussen opleiding en werkveld zijn zowel aan
HBO-verpleegkundigen als aan de functionarissen een aantal vragen gesteld .
De HBO-verpleegkundigen zijn vragen gesteld over :
- de totaalindruk van de afstemming tussen de opleiding en de praktijk van
de gezondheidszorg ;

- de aansluiting van de tijdens de opleiding verworven kennis en
vaardigheden op de eerste functie in de gezondheidszorg, daarbij is voor
de vaardigheden onderscheid gemaakt tussen verpleegtechnische en
sociaal-agogische vaardigheden ;

- aspecten van het beroep die meer of minder aandacht zouden behoeven
tijdens de opleiding ;

- de overeenstemming van het werk tijdens de inwerkperiode van de eerste
baan met de verwachtingen van de HBO-verpleegkundige ;

- de verwachtingen die functionarissen in de instelling waar zij na
afstuderen zijn gaan werken, hadden van de kennis en vaardigheden .

De functionarissen is gevraagd :
- de aansluiting van kennis en vaardigheden van een pas afgestudeerde

HBO-verpleegkundige bij de basisverpleegkundige zorg op afdeling en in
basiseenheid te beoordelen ;

- welke aspecten van het verpleegkundig beroep meer of minder aandacht
zouden behoeven tijdens de opleiding en of men overigens nog wensen heeft
ten aanzien van de afstemming tussen de opleiding en het werkveld ;

- te beoordelen of het niveau van de HBO-V aansluit bij de
basisverpleegkundige zorg op de de afdeling c .q . de functie van
wijkverpleegkundige en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige .

Zowel de 11B0-verpleegkundigen als de functionarissen is gevraagd of de
HBO-V geslaagd is in haar doelstelling van algemene inzetbaarheid .

Beoordeling afstemming door de totale groep HBO-verpleegkundigen
en functionarissen
Alvorens de antwoorden per sector toe te lichten, worden de antwoorden van
de totale groep HBO-verpleegkundigen en de functionarissen in instellingen
voor gezondheidszorg besproken .

Een meerderheid van de totale groep HBO-verpleegkundigen (71,6%) beoordeelt
de afstemming tussen opleiding en werkveld als voldoende (zie tabel 5 .17 .
in het tabellenboek) .
Met name de aansluiting van sociaal-agogische vaardigheden en ook de kennis
worden positief beoordeeld (respectievelijk 89,9% en 76,6% voldoende, zie
eveneens tabel 5 .17 . in het tabellenboek) . Het oordeel over de aansluiting
van verpleegtechnische vaardigheden op de eerste functie is echter
beduidend negatiever (57,5% voldoende) .
Wat betreft de verwachtingen die men in de instellingen van de kennis en
vaardigheden had, vindt ruim de helft van de respondenten deze
verwachtingen juist (61,2% vindt de verwachtingen t .a .v . kennis en
sociaal-agogische vaardigheden juist goed, 50,8% vindt de verwachtingen van
de verpleegtechnische vaardigheden juist goed (zie nogmaals tabel 5 .17 . in
het tabellenboek) . De overige respondenten vinden de verwachtingen van de
kennis veelal te hoog gesteld, de verwachtingen van de sociaal-agogische
vaardigheden veelal te laag en van de verpleegtechnische vaardigheden zowel
te hoog als te laag .
Een meerderheid van de HBO-verpleegkundigen, namelijk 727 (84,6%), vindt
dat een of meer aspecten van het verpleegkundig beroep meer aandacht
behoeven tijdens de opleiding (zie tabel 5 .18 . in het tabellenboek) .
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De meest genoemde aspecten zijn : verpleegtechnische vaardigheden (193
maal) ; sociaal-agogische vaardigheden (149 maal) ; jeugdgezondheidszorg/
kinderhygigne (187 maal) ; organisatiekunde (96 maal) en praktische
vaardigheden (182 maal) .
Een kleiner aantal respondenten, namelijk 241 (28,0%), noemt aspecten van
het verpleegkundig beroep die minder aandacht zouden behoeven tijdens de
opleiding (zie tabel 5 .19 . in het tabellenboek) . Men noemt
sociaal-agogische vaardigheden (69 maal) organisatiekunde (54 maal), de
sociale vakken (65 maal) en wis-, natuur- en scheikunde (38 maal) .

Nagegaan is of de afstemming tussen opleiding en werkveld anders beoordeeld
wordt door respondenten afkomstig van verschillende afstudeerjaren en
scholen .
Wat de totaalindruk van de afstemming tussen opleiding en werkveld betreft,
is er weinig verschil in oordeel tussen respondenten van verschillende
afstudeerjaren (zie tabel 5 .20 . in het tabellenboek) .
Respondenten van de scholen Eindhoven en Sittard, scholen met één
afstudeerjaar, beoordelen de afstemming relatief vaker dan gemiddeld als
voldoende (respectievelijk 86,7% en 94,3% voldoende ten opzichte van 71,7%
voor de totale groep respondenten, zie tabel 5 .21 . in het tabellenboek) .
De aansluiting van de kennis op de eerste functie wordt door respondenten
van verschillende afstudeerjaren gelijk beoordeeld (zie tabel 5 .22 . in het
tabellenboek) .
Deze aansluiting wordt door respondenten van de scholen Nijmegen, Sittard
en Voorburg relatief goed beoordeeld (respectievelijk 82,1% voldoende,
88,6% en 82,7 % ten opzichte van 76,7% voor de totale groep respondenten,
zie tabel 5 .23 . in het tabellenboek) .
De aansluiting van verpleegtechnische vaardigheden wordt door de
respondenten van verschillende afstudeerjaren op gelijke wijze beoordeeld
(zie tabel 5 .24 . in het tabellenboek) . Respondenten van de scholen Sittard
en Eindhoven oordelen hier naar verhouding gunstiger over (respectievelijk
91,4% en 73,3% voldoende ten opzichte van 57,5% voor de totale groep
respondenten, zie tabel 5 .25 . in het tabellenboek) .
De aansluiting van de sociaal-agogische vaardigheden op de eerste functie
worden door respondenten van verschillende afstudeerjaren en scholen op
overeenkomstige wijze beoordeeld (zie tabel 5 .26 . en 5 .27 . in het
tabellenboek) .

Er is geen verband tussen het al dan niet tijdens de opleiding stage hebben
gelopen in de instelling waar de respondenten na afstuderen zijn gaan
werken en hun beoordeling van aansluiting van kennis, verpleegtechnische en
sociaal-agogische vaardigheden op de eerste functie (zie tabel 5 .28 . in het
tabellenboek) . Evenmin is het al dan niet realiseren van de voorkeur na
afstuderen op deze beoordeling van invloed (zie tabel 5 .29 . in het
tabellenboek) .

Zowel in de intramurale als in de extramurale gezondheidszorg luidt bij het
merendl van de functionarissen op het niveau van de
verplegingsdienst/provinciaal niveau het totaaloordeel over de afstemming
tussen opleiding en werkveld voldoende . Slechts enkelen beoordelen de
afstemming als matig .
De functionarissen op afdelingsniveau/niveau basiseenheden vinden, enkele
uitzonderingen daargelaten, zowel de kennis als sociaal-agogische
vaardigheden voldoende . De aansluiting van verpleegtechnische vaardigheden
wordt evenals door de HBO-verpleegkundigen nogal eens als matig beoordeeld .
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Vele functionarissen op beide niveaus plaatsen op specifieke onderdelen
kanttekeningen bij de afstemming tussen opleiding en werkveld . Zie hiervoor
de beschrijving van de afstemming tussen opleiding en werkveld per sector .
In elk van de onderscheiden sectoren concludeert men, dat het niveau van de
opleiding HBO-V aansluit bij de basiszorg, . De HBO-verpleegkundigen zijn
theoretisch goed onderlegd, de routine moet nog geleerd worden . Veelal
wordt gezegd dat het niveau meer dan voldoende, hoog is .
In alle sectoren zeggen de functionarissen dat de HBO-V er voor wat dat
specifieke werkveld betreft in geslaagd is verpleegkundigen op te leiden,
die algemeen inzetbaar zijn . Men verwijst hierbij naar de geplaatste
kanttekeningen en de inwerkperiode .
Van de respondenten is 66,1% van mening dat de opleiding hierin geslaagd
is, 13,8% vindt dat de opleiding hierin matig geslaagd is en 4% dat de
opleiding hier onvoldoende in geslaagd is (zie tabel 5 .37 . in het
tabellenboek) .

Afstemming tussen opleiding en werkveld per sector

Algemeen ziekenhuis
Ruim de helft van de in deze sector werkzame respondenten (66,6%)
beoordeelt de afstemming tussen opleiding en werkveld in totaal voldoende .
Ze oordelen negatiever dan de gehele groep respondenten over de aansluiting
van verpleegtechnische vaardigheden op de eerste functie (47,4% van deze
respondenten vindt de aansluiting voldoende) . Zij vinden eveneens dat de
verwachtingen die functionarissen van de verpleegtechnische vaardigheden
van HBO-verpleegkundigen in de eerste baan hebben veelal te hoog (31,3%) of
te laag (23,5%) zijn . Slechts 39,0% van de HBO-verpleegkundigen beoordeelt
deze verwachtingen als juist .
Ook de verwachtingen die de functionarissen van de kennis van de
HBO-verpleegkundigen hebben, beoordelen zij dikwijls als te hoog gesteld
(29,4%) . Deze verwachtingen worden door 56,0% als juist beoordeeld .
De HBO-verpleegkundigen vinden, dat tijdens de opleiding meer aandacht aan
verpleegtechnische en praktische vaardigheden alsook aan organisatiekunde
besteed zou moeten worden . Zij noemen deze aspecten naar verhouding vaker
dan respondenten in andere sectoren, respectievelijk 24,8%, 24,5% en 18,6%
van deze respondenten (zie tabel 5 .30 . in het tabellenboek voor de vragen
over totaalindruk, aansluiting kennis en vaardigheden, overeenstemming werk
met verwachtingen en de verwachtingen bij de instellingen en tabel 5 .36 . in
het tabellenboek voor aspecten die meer aandacht behoeven tijdens de
opleiding) .

De functionarissen in de ziekenhuizen zijn van mening dat bij
HBO-verpleegkundigen de praktische oefening ontbreekt in :
- het leren combineren van de behoeften van de patient en het praktische
werk ;

- het samenwerken ;
- de verpleegtechnische en sociaal-agogische vaardigheden ;
- het dragen van verantwoordelijkheid over meer patiLnten .
Veelal wordt de wens geuit, de stages langer te maken . De stages zijn
volgens de functionarissen te kort en er wordt onvoldoende inhoud aan
gegeven . Tevens vindt men, dat het overleg met de scholen op
afdelingsniveau verbeterd zou kunnen worden . Het betreft hier zaken als
overleg over de visies op verpleging, de stages en de beoordeling van de
stages . Anderzijds zijn er functionarissen die vermelden intensieve
contacten met scholen te hebben, waar men zeer tevreden over is .

-55-



Aspecten die naar de mening van de functionarissen meer aandacht behoeven
tijdens de opleiding, zijn : verpleegkundige kennis ; informatie over
arbeidsvoorwaarden ; rechten en plichten van de verpleegkundige ; medisch
handelen door verpleegkundigen ; diensten, studiemogelijkheden ; gerichtheid
op de pati@nt, zijn ziek zijn en zijn beleving van het ziekenhuis ; inzicht
in de verwachtingen van het veld ; een realistische kijk en kennis van
specialismen .
Naast deze opmerkingen over de afstemming worden ook lovende uitspraken
gedaan over de kwaliteiten van de HBO-verpleegkundige . Ter illustratie :
"De HBO-verpleegkundige is theoretisch goed onderlegd, de sociale
vaardigheden en de visies op het beroep zijn boven normaal goed" ; "het zijn
uitstekende mensen voor leidinggevende functies" ; "binnen de opleiding zijn
alle elementen van de basiszorg aangegeven en men komt snel tot
specialistische zorg" ; "de opleiding betekent een niveauverbetering ten
aanzien van nazorg en visie op verpleegkundige zorg" .

Slechts enkele functionarissen kunnen aangeven of zich in de loop der jaren
veranderingen hebben voorgedaan in de afstemming tussen de HBO-V en
werkveld . Er worden enkele opmerkingen geplaatst : in het begin hadden de
HBO-verpleegkundigen een irregel beeld van de werksituatie, maar door
intensieve contacten met de scholen is daar aandacht aan besteed in het
onderwijs . Het werkveld is wat meer gewend geraakt aan de
HBO-verpleegkundigen . Men staat meer open voor de HBO-V, in het begin
vormden de HBO-verpleegkundigen veelal een bedreiging .

Psychiatrische instelling
De afstemming tussen opleiding en werkveld in het algemeen wordt door 69,0%
van de in deze sector werkzame respondenten als voldoende beoordeeld,
hetgeen vergelijkbaar is met het oordeel van respondenten werkzaam in het
algemeen ziekenhuis .
De aansluiting van de kennis en de sociaal-agogische vaardigheden op de
eerste functie wordt door een lager percentage HBO-verpleegkundigen dan in
het algemeen ziekenhuis als voldoende beoordeelt (respectievelijk 71,9 % en
82,5% voldoende), de aansluiting van verpleegtechnische vaardigheden door
een hoger percentage (64,9% voldoende) dan in het algemeen ziekenhuis .
De beoordeling van de verwachtingen in de instelling ten aanzien van kennis
en sociaal-agogische vaardigheden wordt, vergelijkbaar met de respondenten
in het algemeen ziekenhuis, door respectievelijk 54,4% en 62,6% van de
respondenten als juist beoordeeld . De verwachtingen ten aanzien van
verpleegtechnische vaardigheden worden door een hoger percentage
respondenten dan in het algemeen ziekenhuis als juist beoordeeld (59,1%) .
Aspecten die tijdens de opleiding meer aandacht zouden behoeven naar de
mening van de HBO-verpleegkundige zijn : psychiatrie (32,8%),
sociaal-agogische vaardigheden (20,5%), organisatiekunde (21,0%),
sociologie, psychologie en andragogiek (13,5%), zie tabel 5 .31 . en 5 .36 . in
het tabellenboek .

Evenals de functionarissen in het algemeen ziekenhuis zijn de
functionarissen in de psychiatrische instellingen van mening, dat de
praktische vaardigheden veelal ontbreken, de stages langer zouden moeten
zijn en men bovendien meer verantwoordelijkheid zou moeten dragen tijdens
de stages .
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volgens de functionarissen matig ontwikkeld . Men heeft zich de integratie
van de ziektebeelden nog niet eigen gemaakt . De HBO-verpleegkundigen leren
wel omgaan in de eigen groep, maar dit vermogen wordt niet geprojecteerd op
het eigen werkveld, de benadering van de psychiatrische patignt en het
samenwerken met collega's .
De kennis van psycho-pathologie en geriatrie zou meer aandacht behoeven
tijdens de opleiding . Tevens zou er kennis aanwezig moeten zijn over
religieuze aspecten in de omgang met oudere mensen .
Een functionaris spreekt de voorkeur uit voor een regionaal platform van
instituten en scholen waarbij informatie over en weer wordt gegeven .
Enkelen zeggen dat docenten soms te ver van de praktijk af staan .
Andere functionarissen zijn zeer tevreden over het contact met de scholen .
Bovendien worden de HBO-verpleegkundigen geprezen als slagvaardige mensen,
die zich vrij en ongedwongen kunnen bewegen . Tevens wordt gezegd dat de
sociale vaardigheden van HBO-verpleegkundigen deze categorie aantrekkelijk
maken voor de psychiatrie . De HBO-verpleegkundige kan "verbaliseren",
rapporteren, observeren en hij heeft een totaal mensbeeld .
Over veranderingen gedurende de jaren wordt gezegd, dat de contacten met de
scholen toegenomen zijn, de HBO-verpleegkundigen aanvankelijk een
bedreiging vormden, maar men meer met hen vertrouwd is geraakt .

Zwakzinnigenzorg
De uitspraken van deze groep HBO-verpleegkundigen en functionarissen zijn
moeilijk te beoordelen, omdat het hier kleine aantallen betreft . Voor de
leesbaarheid zijn hier toch percentages aangegeven .
Over het geheel genomen oordelen deze respondenten relatief positiever over
de afstemming tussen opleiding en werkveld dan in de andere sectoren . Zowel
wat de totaalindruk betreft (73,5% voldoende), als de afstemming van kennis
op de eerste functie (91,2% voldoende), verpleegtechnische (70,6%
voldoende) en sociaal-agogische vaardigheden (97,1% voldoende) . De
verwachtingen in de instelling van de kennis van de HBO-verpleegkundige
wordt door 64,7% als juist beoordeeld, van de verpleegtechnische
vaardigheden door 58,8% van de respondenten als juist, en van de
sociaal-agogische vaardigheden door 67,6% van de respondenten als juist
(zie tabel 5 .32 . in het tahellenboek) .
Aspecten van het verpleegkundig beroep die volgens de respondenten meer
aandacht zouden behoeven tijdens de opleiding, zijn met name :
sociaal-agogische vaardigheden, verpleegtechnische vaardigheden,
sociologie, psychologie en andragogiek .
Zij noemen deze aspecten naar verhouding vaker dan respondenten in andere
sectoren (zie tabel 5 .32 . in het tabellenboek) .

Naar de mening van de functionarissen krijgt de zwakzinnigenzorg
onvoldoende aandacht tijdens de opleiding, de stages zijn te kort en de
sociale vaardigheden zijn niet geheel afgestemd op de zwakzinnigenzorg,
waardoor de vertaling naar de praktijk bemoeilijkt wordt . Een functionaris
plaatst een vraagteken bij het feit of de uitvoerende zorg binnen de
zwakzinnigenzorg, de HBO-verpleegkundige voldoende heeft te bieden .

Verpleeghuis
De respondenten werkzaam in verpleeghuizen en de functionarissen betreffen
evenals bij de zwakzinnigenzorg een kleine groep .
De totaalindruk die de HBO-verpleegkundigen hebben van de afstemming tussen
HBO-V en verpleeghuizen is naar verhouding minder positief dan in andere
sectoren (55,9% voldoende) .
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De aansluiting van kennis, verpleegtechnische en sociaal-agogische
vaardigheden op de eerste functie wordt door respectievelijk 70,6%, 47,1%
en 85,3% van de respondenten als voldoende beoordeeld . De verwachtingen in
de instelling van de kennis, verpleegtechnische en sociaal-agogische
vaardigheden van HBO-verpleegkundigen worden door respectievelijk 55,9%,
35,3% en 47,1% van de respondenten als juist beoordeeld (zie tabel 5 .33 . in
het tabellenboek) . de HBO-verpleegkundigen zijn van mening, dat er in de
opleiding meer aandacht besteed zou dienen te worden aan verpleegtechnische
vaardigheden (26,5%), praktische vaardigheden (32,4%) en verpleegkundige
vakken (29,4%) (zie tabel 5 .36 . in het tabellenboek) .

Wat de meningen van de functionarissen betreft : in het herstellingsoord
stelt men dat meer aandacht besteed zou dienen te worden aan ziekteleer,
psychofarmaca en EHBO ; "wil men zich voor een ander soort psychiatrie sterk
maken, dan moet men in staat zijn met een psychiater te praten" .
Als positief worden de all-roundheid en zelfstandigheid van de
HBO-verpleegkundige aangemerkt, die goed tot uiting komen in
vergadertechniek en rapportage en het verwoorden van een visie .
Over de stages wordt gezegd dat er eisen moeten worden geformuleerd ten
aanzien van de lengte en invulling van de stages . Daarbij zou met name aan
verpleegtechnische aspecten aandacht dienen te worden besteed .
In het verpleeghuis wijst men op het ontbreken van praktische vaardigheden .
Men zegt dat de instellingen zich beter moeten informeren over de
HBO-verpleegkundige alvorens ze in dienst te nemen . De HBO-verpleegkundigen
hebben extra begeleiding nodig, anders struikelen ze .

Kruisverenigingen
De respondenten werkzaam bij een kruisvereniging oordelen naar verhouding
positief over de afstemming tussen opleiding en werkveld .
De afstemming in zijn geheel wordt door 79,8% van de respondenten als
voldoende beoordeeld .
De aansluiting van kennis, verpleegtechnische en sociaal-agogische
vaardigheden op de eerste functie wordt door respectievelijk 76,4%, 65,3%
en 90 ,1% als voldoende beoordeeld .
De verwachtingen in de instellingen van de kennis, verpleegtechnische en
sociaal-agogische vaardigheden van HBO-verpleegkundigen worden door
respectievelijk 71,1%, 60,3% en 67,4% als juist beoordeeld (zie tabel 5 .34 .
in het tabellenboek) .
Echter 77,3% van de respondenten zegt, dat jeugdgezondheidszorg/
kinderhygiéne meer aandacht behoeven tijdens de opleiding (zie tabel 5 .36 .
in het tabellenboek) .

Ook naar de mening van de functionarissen is de kennis van
jeugdgezondheidszorg/kinderhygigne alsook die van sociaal medische diensten
en bejaardenzorg onvoldoende . De verpleegtechnische vaardigheden zijn
onvoldoende geoefend, een inwerkperiode voor technische aspecten is
noodzakelijk . De stages zouden langer kunnen zijn .
Overige aspecten waar meer aandacht aan besteed zou dienen te worden :
het leren geven van groepsvoorlichting, het werken met een verpleegplan,
sociale kaart, administratieve aspecten, afstemming tussen opleiding en
werkveld voor wat betreft het gebruik van het wijkadministratiesysteem,
kennis van de structuur en organisatie van de kruisverenigingen .
Over de afstemming gedurende de jaren zegt men dat de kennis van de
kinderhygiLne niet verbeterd is . Overigens zijn er wel verbeteringen
opgetreden door contact met scholen, men is vertrouwd geraakt met de
HBO-verpleegkundige .
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Afdeling jeuf,dg>c.zonclhe i ds•r.or}.; gg e n gd
De functionarissen hij de gg en gd zeggen, dat de kennis van de
11110-verpleegkundige over het algemeen voldoende ts . Net toepassen van d e ze
kennis in de praktijk geeft echter problemen . Aspecten die tijdens de
opleiding meer aandacht behoeven zijn kennis van en praktische vaardigheden
op het gebied van : zwangerschap, bevalling, groei en ontwikkeling kinderen .
Daarnaast moeten de scholen zich op de hoogte stellen van wat er in de
verschillende werkvelden gebeurt . Vanuit het werkveld zou men lessen aan de
opleiding dienen te verzorgen . Langere stages zijn wenselijk .
Het is praktisch niet uitvoerbaar om de antwoorden van HBO-verpleegkundigen
werkzaam bij deze afdeling afzonderlijk uit de enquête te lichten .

De ambulante geestelijke gezondheidszorg
Het aantal respondenten werkzaam in de ambulante gezondheidszorg is zeer
gering, slechts 7 personen . De totaalindruk van deze respondenten van de
afstemming tussen opleiding en werkveld is voldoende (6 respondenten
voldoende, 1 matig) . Zo ook het oordeel over de aansluiting van
sociaal-agogische vaardigheden op de eerste functie (6 respondenten
voldoende, 1 matig) .
De aansluiting van de kennis op de eerste functie wordt door 3 respondenten
als voldoende, door 4 als matig beoordeeld en een respondent heeft de
betreffende vraag niet beantwoord .
De aansluiting van verpleegtechnische vaardigheden op de eerste functie
wordt door 4 respondenten als voldoende beoordeeld, door 2 als matig en een
respondent heeft deze vraag niet beantwoord .
De verwachtingen in de instelling van de kennis en verpleegtechnische
vaardigheden van HBO-verpleegkundigen worden door deze respondenten als
juist beoordeeld .
De verwachtingen van de sociaal-agogische vaardigheden worden door 3
respondenten als juist beoordeeld, 2 respondenten vinden de verwachtingen
te hoog, 1 te laag en 1 respondent heeft de vraag niet beantwoord (zie
tabel'5 .35 . in het tabellenboek) . Verpleegkundige vakken behoeven naar de
mening van deze respondenten meer aandacht tijdens de opleiding (zie tabel
5 .36 . in het tabellenboek) .

De functionarissen van de afdeling jeugdpsychiatrie van de gg en gd zeggen
dat de HBO-verpleegkundigen theoretisch goed geschoold zijn . Tiet omgaan met
mensen, het inschatten of gedrag al dan niet gestoord is, moet nog
ontwikkelen . De stages vindt men te kort, een direct contact met de klignt
is er niet . De stages zouden een half jaar moeten zijn .



5 .6 . De voorzieningen in instellingen voor de inwerkperiode
van HBO-verpleegkundigen

Zowel de HBO-verpleegkundigen als de functionarissen in de instellingen is
gevraagd of er in de organisatie voorzieningen worden getroffen voor de
introductie van HBO-verpleegkundigen in de eerste functie . Daarbij zijn
voor HBO-verpleegkundigen en de functionarissen op afdelingsniveau/niveau
basiseenheden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld :
- de organisatie van een speciaal op HBO-verpleegkundigen afgestemd

inwerkprogramma ;
- het onderling bespreken van de duur van de inwerkperiode, de leerdoelen

en de evaluatiecriteria ;
- de regelmaat waarmee evaluaties plaatsvinden ;
- het opvoeren van de te dragen verantwoordelijkheid tijdens de

inwerkperiode ;
- het rouleren over verschillende afdelingen of wijken tijdens de

inwerkperiode ;
- het gebruik van een lijst met handgrepen bij het inwerken .
Tevens zijn vragen gesteld over de begeleiding die de HBO-verpleegkundige
tijdens de inwerkperiode vanuit de instellingen ontvangt :
- op welke wijze de begeleiding plaatsvindt ;
- of er afspraken zijn over de persoon die de HBO-verpleegkundige zal
begeleiden ;

- gedurende welke periode na indiensttreding begeleiding plaatsvindt .
De functionarissen op het niveau van de verplegingsdienst/provinciaal
niveau is eveneens gevraagd of er een speciaal inwerkprogramma voor
HBO-verpleegkundigen is en, zo ja, hier een korte omschrijving van te
geven . Tevens is functionarissen op beide niveaus gevraagd aan welke
aspecten tijdens de inwerkperiode van de HBO-verpleegkundige met name
aandacht besteed wordt .
De HBO-verpleegkundigen is gevraagd of zij tevreden zijn over de
organisatie van inwerkperiode en begeleiding . De voorzieningen voor de
inwerkperiode zullen nu voor de voornaamste sectoren afzonderlijk worden
besproken .

Algemeen ziekenhuis
Binnen de intramurale gezondheidszorg worden in het algemeen ziekenhuis
relatief de meeste voorzieningen getroffen voor de inwerkperiode van
HBO-verpleegkundigen . In de loop der jaren wordt hier meer aandacht aan
geschonken .

Naar de mening van de HBO-verpleegkundigen is het niet gebruikelijk dat er
een speciaal inwerkprogramma voor HBO-verpleegkundigen georganiseerd wordt,
slechts 19,2% van de respondenten geeft aan dat hiervan sprake was .
In vijf van de bezochte ziekenhuizen zeggen functionarissen dat er een
speciaal inwerkprogramma voor HBO-verpleegkundigen (en soms ook voor
MBO-verpleegkundigen) georganiseerd wordt . In drie van deze ziekenhuizen,
waaronder een academisch ziekenhuis, omvat deze inwerkperiode één jaar .
Hieronder volgen korte omschrijvingen van deze op HBO-verpleegkundigen
afgestemde inwerkprogramma's .
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ziekenhuis 1
De HBO-verpleegkundigen worden gedurende één jaar de gelegenheid geboden,
praktische ervaring op te doen . Zij worden een half jaar op verschillende
klinieken geplaatst . De plaatsing gebeurt door middel van selectie en voorkeur .
Het programma wordt uitgebouwd op grond van ervaringen . Na het eerste half jaar
vervult de HBO-verpleegkundige oudste dienst en oudste nachtdienstd Na een jaar
wordt de HBO-verpleegkundige als volledig ingewerkt beschouwd .

ziekenhuis 2
Het inwerkprogramma is afgestemd op de afdeling, er is overleg tussen de
staf, praktijkbegeleiding en de HBO-verpleegkundige . Besproken wordt, welke
ervaring de HBO-verpleegkundige heeft, wat moeilijk bleek te zijn tijdens
de stages en het werkterrein wordt omschreven .
Er wordt in principe een programma voor een jaar opgezet . De begeleiding
vindt plaats door de praktijkbegeleider en deze neemt regelmatig contact op
met staf en verpleegkundige voor evaluatie .

ziekenhuis 3
Het inwerkprogramma beoogt de pas gediplomeerde HBO- of MBO-verpleegkundige
door middel van een begeleide inwerkperiode aanvullende functietraining te
verschaffen, zodat hij in de praktijk kan functioneren .
Gedurende het eerste jaar wordt de HBO-verpleegkundige 2x6 maanden op
chirurgie en interne geplaatst . Na afloop wordt in overleg bepaald, op
welke afdeling de HBO-verpleegkundige definitief wordt geplaatst . In
overleg wordt bepaald welke handelingen extra aandacht dienen te krijgen,
het O .P .O .-boekje dient hierbij als leidraad . Op de eerste afdeling
functioneert de HBO-verpleegkundige na zes maanden als nachtoudste . Er
vinden maandelijks evaluatiegesprekken plaats met hoofdverpleegkundige en
begeleid(st)er . Na zes maanden wordt de voortgang beoordeeld .

ziekenhuis 4
In dit academische ziekenhuis verzorgt men een praktijkplan voor pas
afgestudeerde HBO-verpleegkundigen . In september 1980 startte men dit
project voor de eerste keer met 7 HBO-verpleegkundigen . In 1981 werd het
project herhaald, hier namen 13 HBO-verpleegkundigen aan deel . Een derde
project in 1983 is in voorbereiding . Men heeft het praktijkplan gegvalueerd
en is tot de conclusie gekomen, dat de HBO-verpleegkundigen, na de
begeleide inwerkperiode, voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van de
directe patiLntenzorg .
Het HBO-V praktijkplan is bedoeld als een overbrugging tussen opleiding en
praktijkveld . Er wordt gedurende een periode van zes maanden - via directe
en indirecte werkbegeleiding - praktijkervaring opgedaan .
De HBO-verpleegkundige moet tijdens de begeleiding eigen leerdoelen kunnen
bepalen, c .q . aangeven .
De deelnemers worden gedurende zes maanden als extra medewerker ingedeeld
op hun voorkeursafdeling . Na afloop wordt ernaar gestreefd de
HBO-verpleegkundige op de voorkeursafdeling te plaatsen, afhankelijk van
het aantal vacatures .
Begeleiding vindt plaats door de directe werkbegeleider, daarnaast is er
een projectco8rdinator . Wekelijks vindt er een korte evaluatie plaats met
de werkbegeleider waarin de kwaliteit van de begeleiding en de
betrokkenheid van beide partijen op afdelingsniveau wordt bekeken .
Er vinden tevens twee maandelijkse evaluaties plaats, gekoppeld aan de
persoonlijke leerdoelen van de HBO-verpleegkundige . Elke twee weken worden
onder leiding van de projectco8rdinator de wederzijdse ervaringen op de
verschillende afdelingen uitgewisseld .
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ziekenhuis 5
In dit ziekenhuis had men aanvankelijk een programma waarbij de
HBO-verpleegkundige een half jaar op interne en een half jaar op chirurgie
geplaatst werd . Deze opzet leverde echter individuele problemen op met
HBO-verpleegkundigen, daarom is men met dit programma gestopt . Niettemin
wordt het in de toekomst mogelijk wel verplicht gesteld .

Voor wat betreft de overige negen ziekenhuizen :
Over het algemeen zijn de functionarissen vaker van mening dat er
voorzieningen voor de inwerkperiode van HBO-verpleegkundigen getroffen
worden, dan de HBO-verpleegkundigen zelf .
Tweederde van de functionarissen op afdelingsniveau en 32,5% van de
HBO-verpleegkundigen zeggen dat met de HBO-verpleegkundigen afspraken
gemaakt worden over de duur van de inwerkperiode (zie voor de antwoorden
van HBO-verpleegkundigen op vragen over voorzieningen voor de inwerkperiode
per sector tabel 5 .38 . in het tabellenboek) .
Afspraken over de persoon van wie men begeleiding zal krijgen, wordt
volgens de respondenten, met 42,7% van de respondenten gemaakt . Er worden
verschillende vormen van begeleiding genoemd : begeleiding door één
verpleegkundige (9,9%), door een staflid van de afdeling (9,9%), door een
praktijkbegeleider (5,0%), door verschillende personen afhankelijk van de
situatie (28,5%) of door willekeurige personen (14,2%) .
De functionarissen zeggen dat de begeleiding veelal plaatsvindt door het
meelopen met een gediplomeerde of ouderejaars leerling en begeleiding door
afdelingshoofd en hoofd opleiding of praktijkbegeleiding .
In antwoord op de vraag gedurende welke periode men begeleiding kreeg,
noemen HBO-verpleegkundigen perioden die varieren van korter dan twee
maanden tot één jaar . Het accent ligt op nul tot 2 maanden (51,7 % ), 21,1%
van de respondenten zegt zelfs geen enkele vorm van begeleiding te hebben
gekregen (zie tabel 5 .40 . in het tabellenboek) . Volgens de functionarissen
varieert de begeleiding van enkele weken tot een jaar . Accenten zijn
daarbij nul tot 2 maanden en 5 tot 6 maanden .

Alle functionarissen en 43,7% van de repondenten zeggen dat tijdens de
inwerkperiode regelmatig evaluaties plaatsvinden .
Zowel naar de mening van de HBO-verpleegkundigen (73,7%) als naar de mening
van de functionarissen wordt de verantwoordelijkheid geleidelijk opgevoerd .
Het is niet gebruikelijk tijdens de inwerkperiode een lijst met handgrepen
te gebruiken .
Volgens de functionarissen komen tijdens de inwerkperiode met name aan de
orde : de praktische/verpleegtechnische vaardigheden en de kennismaking met
de specifieke afdeling, collega's en patí@nten . Daarnaast komen aan de orde
de attitudevorming, het zich leren bewegen en thuisvoelen, en het dragen
van verantwoordelijkheid . Enkelen noemen daarenboven : specialistische
aspecten van de verpleging, autorisatie, en basiszorg .
Er is onder de HBO-verpleegkundigen onvrede over de organisatie van
inwerkperiode en begeleiding .
Minder dan de helft van de HBO-verpleegkundigen is tevreden over de
organisatie van de inwerkperiode (40,6%) en begeleiding (35,3%) . De
HBO-verpleegkundigen zijn van mening (71,5%) dat de organisatie van de
inwerkperiode verbetering behoeft (zie tabel 5 .39 . in het tabellenboek) .
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Aan de totale groep respondenten is gevraagd welke verbeteringen
noodzakelijk zouden zijn . Er dienen met name verbeteringen aangebracht te
worden aan de structuur van het inwerkprogramma (21,8%) en de begeleiding
(15,5%) (zie tabel 5 .41 . in het tabellenboek) .

Psychiatrische instelling
In de psychiatrische instellingen is de organisatie van een inwerkprogramma
voor HBO-verpleegkundige niet gebruikelijk .
Volgens 11,7% van de respondenten, werkzaam in de psychiatrie, wordt voor
HBO-verpleegkundigen een speciaal inwerkprogramma geboden (zie tabel 5 .38 .
in het tabellenboek voor de antwoorden van HBO-verpleegkundigen op vragen
over de voorzieningen tijdens de inwerkperiode) .
In twee van de bezochte instellingen is er een speciaal inwerkprogramma
voor HBO-verpleegkundigen . In een van de instellingen in de vorm van vaste
begeleiding, in de andere instelling wordt de inwerkperiode afgestemd op de
vaste werkplaats en het daar aanwezige personeel .
In een andere instelling wordt voor iedere nieuwe werknemer een tiendaags
inwerkprogramma op de afdeling verzorgd . De nieuwe werknemer wordt
geintroduceerd op de afdeling en werkt samen met een collega op . Daarna
zijn er kennismakingsdagen op andere afdelingen en activiteitentherapie in
de eerste twee maanden . Over een periode van vier maanden worden er
bijeenkomsten over de filosofie van de instelling georganiseerd .
In de overige instellingen worden er afspraken gemaakt over begeleiding en
evaluatie .
Het merendeel van de functionarissen en 27,5% van de HBO-verpleegkundigen
zeggen dat er afspraken gemaakt worden over de duur van de inwerkperiode .
Afspraken over de persoon van wie men begeleiding zal krijgen, wordt
volgens 46,8% van de respondenten gemaakt .
De HBO-verpleegkundigen zeggen dat de begeleiding plaatsvindt door : één
verpleegkundige (17,5%), door een staflid van de afdeling (11,1%), door
verschillende personen afhankelijk van de situatie (24,6%) of door
willekeurige personen (12,3%) . De functionarissen noemen vormen van
begeleiding door een gediplomeerde of teamlid, unithoofd,
praktijkbegeleider en door middel van teambesprekingen .
De HBO-verpleegkundigen noemen perioden van begeleiding varierend van
korter dan twee maanden tot 7 á 8 maanden . Het accent ligt op korter dan
twee maanden (49,7%), 22,8% van de respondenten zegt geen enkele vorm van
begeleiding te hebben gekregen (zie tabel 5 .40 . in het tabellenboek) .
Volgens de functionarissen varieert de periode van begeleiding eveneens van
enkele weken tot een half jaar met accenten op korter dan twee maanden op
afdelingsniveau en 5 tot 6 maanden volgens de functionarissen op het niveau
van de verplegingsdienst .
Alle functionarissen en 38,0% van de HBO-verpleegkundigen zeggen dat er
regelmatig evaluaties plaatsvinden .
Het merendeel van de functionarissen en de helft van de
HBO-verpleegkundigen (52,0%) is van mening dat de verantwoordelijkheid
tijdens de inwerkperiode geleidelijk wordt opgevoerd .
Aspecten die volgens de functionarissen gedurende inwerkperiode van de
HBO-verpleegkundigen speciaal aandacht krijgen zijn : het functioneren van
de afdeling en kennismaking met de organisatie, omgang met patiénten,
algemene afspraken en verantwoordelijkheid, het functioneren binnen de
groep en de attitudevorming .
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Slechts 37,4% van de HBO-verpleegkundigen is tevreden over de wijze waarop
de inwerkperiode wordt georganiseerd en 34,5% vindt de begeleiding die men
tijdens de inwerkperiode kreeg, goed .
Volgens 67,8% van de respondenten dienen verbeteringen aangebracht te
worden in de organisatie van inwerkperiode en begeleiding (zie tabel 5 .39 .
in het tabellenboek) .

Kruisverenigingen
Bij de kruisverenigingen worden meer voorzieningen getroffen voor de
inwerkperiode van HBO-verpleegkundigen, dan in de zojuist beschreven
sectoren .
Meer dan de helft van de HBO-verpleegkundigen (62,4%) zegt dat er in de
basiseenheid een speciaal inwerkprogramma voor HBO-verpleegkundigen is
georganiseerd .
De Nationale kruisvereniging heeft een zogenaamd "model-introduc-
tieprogramma voor pas afgestudeerde verpleegkundigen mgz en HBO-V als
wijkverpleegkundigen" . Het programma is bedoeld als richtlijn voor
inwerkperiode en begeleiding . Tijdens de interviews zeggen veel
functionarissen hierin op de eigen situatie aansluitende aanpassingen aan
te brengen of een eigen inwerkprogramma op te stellen . In veel
basiseenheden was een schriftelijk programma aanwezig . Hierin wordt de
inwerkperiode veelal gefaseerd omschreven : curatieve zorg, preventieve
zorg, positieve zorg, administratie en diensten . Aspecten die tijdens de
inwerkperiode aan de orde dienen te komen, evaluatiecriteria en richtlijnen
voor begeleiding zijn eveneens aangegeven .
Men geeft veelal aan, dat de aandachtspunten van de inwerkprogramma's
gevolgd worden . Daarnaast vermeldt men diverse eigen aandachtspunten als ;
verpleegtechnische vaardigheden, het curatieve bestand, jeugdgezondheids-
zorg ; liet ar.angnan en afbouwen van relaties en duidelijkheid in contacten,
inzicht krijgen over het geheel en in ziektebeelden en complicaties, het
werken met een verpleegplan, het zelfstandig functioneren .
Het merendeel van de functionarissen en 64,9% van de HBO-verpleegkundigen
zeggen dat afspraken gemaakt worden over de duur van de inwerkperiode (zie
tabel 5 .38 . in het tabellenboek voor de antwoorden van HBO-verpleegkundigen
op vragen over voorzieningen in de inwerkperiode) .
Afspraken over de persoon van wie men begeleiding zal krijgen worden
volgens 85,7% van de HBO-verpleegkundigen gemaakt . Zowel volgens de
informatie van de HBO-verpleegkundigen als die van de functionarissen,
gebeurt de directe werkbegeleiding door een collega . Daarnaast vinden
begeleidingsgesprekken met de hoofdwijkverpleegkundige plaats en
begeleiding door de districtsverpleegkundige op specifieke terreinen .
De periode van begeleiding varieert volgens de HBO-verpleegkundigen van
korter dan 2 maanden tot een jaar, het accent ligt daarbij op korter dan
twee maanden (37,2%) (zie tabel 5 .40 . in het tabellenboek) . Naar de mening
van de HBO-verpleegkundigen kreeg 6 .2% geen enkele vorm van begeleiding .
Volgens de functionarissen varieert de periode van begeleiding van 3
maanden tot een jaar . Accenten liggen op één jaar volgens de
functionarissen op provinciaal niveau en op 3 á 4 maanden volgens de
functionarissen in de basiseenheden .
Het merendeel van de functionarissen en 82,6% van de respondenten zeggen
dat er regelmatig evaluaties plaatsvinden . Tevens wordt zowel naar de
mening van de functionarissen als naar de mening van de HBO-verpleeg-
kundigen (66,5%) de verantwoordelijkheid geleidelijk opgevoerd .
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Een relatief groot aantal HBO-verpleegkundigen, groter dan in de
intramurale gezondheidszorg, is tevreden over de organisatie van de
inwerkperiode (62,8%) en begeleiding (64,0%) (zie tabel 5 .39 . in het
tabellenboek) . Niettemin dienen naar de mening van HBO-verpleegkundigen
verbeteringen aangebracht te worden in de organisatie van inwerkperiode en
begeleiding (55,0%) (zie tabel 5 .39 . in het tabellenboek) .

Overige sectoren
In de zwakzinnigenzorg is het zowel naar de mening van de functionarissen
als die van de respondenten niet gebruikelijk dat er een speciaal
inwerkprogramma voor HBO-verpleegkundigen georganiseerd wordt .
De functionarissen in de twee zwakzinnigeninrichtingen geven aan dat er een
origntatieperiode voor nieuwe medewerkers is . Tijdens deze periode wordt
volgens de functionarissen aandacht besteed aan de organisatie,
samenwerkings- en overlegstructuren, afspraken, diensten, kennismaken met
de groep bewoners en het vinden van de eigen plaats in het team .
Slechts een gering aantal respondenten (14,7%) zegt dat er afspraken
gemaakt werden over de duur van de inwerkperiode . Volgens eenderde van de
HBO-verpleegkundigen vinden regelmatig evaluaties plaats (35,3%) en volgens
32,4% worden afspraken gemaakt over de persoon van wie men begeleiding zal
krijgen .
Van respondenten werkzaam in de zwakzinnigenzorg is 44,1% tevreden over de
organisatie van de inwerkperiode en 29,4% over de begeleiding .
Verbeteringen aan de organisatie van inwerkperiode en begeleiding dienen
volgens 64,7% van de respondenten plaats te vinden (zie de eerdergenoemde
tabellen 5 .38 ., 5 .39 ., 5 .40 . en 5 .41 . in het tabellenboek) .

Volgens 17,6% van de respondenten in verpleeghuizen wordt een speciaal
inwerkprogramma georganiseerd . Zowel de functionarissen in het
herstellingsoord als in het verpleeghuis geven aan dat er geen speciaal
inwerkprogramma voor HBO-verpleegkundigen is . In het verpleeghuis wordt wel
extra aandacht besteed aan begeleiding en evaluatie . Volgens deze
functionarissen wordt tijdens de inwerkperiode van de HBO-verpleegkundigen
met name aandacht besteed aan : inzicht in de organisatorische opzet,
zelfstandig werken, specifieke vorm van gesprekken, leren doelstellingen te
formuleren en praktische vaardigheden .
Volgens eenderde van de HBO-verpleegkundigen (29,4%) worden afspraken
gemaakt over de duur van de inwerkperiode ; vinden eveneens volgens 29,4%
van de respondenten regelmatig evaluaties plaats en wordt volgens 35,3% van
de respondenten afspraken gemaakt over de persoon die hen zal begeleiden .
Eenderde van de respondenten is tevreden over de organisatie van de
inwerkperiode (26,5%), over de begeleiding is 29,4% tevreden . Volgens 55,9%
van de respondenten dienen er verbeteringen aangebracht te worden in de
organisatie van inwerkperiode en begeleiding (zie tabel 5 .38 ., 5 .39 ., 5 .40 .
en 5 .41 . in het tabellenboek) .



In de ambulante geestelijke gezondheidszorg is geen speciaal
Inwerkprogramma voor F1RD-verpl eegkrind i gen . Bij de
afdelingjeii};(li)sychiri tric - va n de f;f, en } ;d vlildt volpens de
de begeleiding plaats door een mentor of door het team .
Als periode van begeleiding geeft men ongeveer een half jaar aan .
De helft van de HBO-verpleegkundigen werkzaam in de aggz, zegt dat er
afspraken gemaakt worden over de duur van de inwerkperiode en dat er
regelmatig evaluaties plaatsvinden .
Nagenoeg alle HBO-verpleegkundigen geven aan dat er afspraken gemaakt
worden over de persoon die begeleiding geeft . Ongeveer de helft van de
respondenten is tevreden over de organisatie van inwerkperiode en
begeleiding . De respondenten zijn van mening dat verbeteringen op dit punt
noodzakelijk zijn (zie tabel 5 .38 ., 5 .39 ., 5 .40 . en 5 .41 . in het
tabellenboek) .
Bij de afdeling jeugdgezondheidszorg van de gg en gd wordt volgens de
functionarissen gebruik gemaakt van een speciale klapper voor
verpleegkundigen en door de afdeling opgestelde criteria . Begeleiding vindt
plaats door een medewerker en wekelijks door een rayonverpleegkundige
gedurende de periode van één jaar .



5 .7 . De lengte van de inwerkperiode

Om Inziciit te krt jgen in d e lengte van do Inwerkperlode, Is (Ie
HBO-verpleegkundigen en de functionarissen gevraagd na hoeveel tijd de
HBO-verpleegkundige ingewerkt is, en of deze periode naar de mening van de
functionarissen acceptabel is . De HBO-verpleegkundigen is tevens gevraagd
of hun mening over de lengte van de inwerkperiode overeenstemt met die van
de functionarissen in de instellingen .
Een tweede indicatie betreffende de lengte van de inwerkperiode is ontleend
aan vragen voor beide categorieen over de periode waarna de
HBO-verpleegkundige met enige regelmaat verantwoordelijke diensten vervult .
De functionarissen is eveneens gevraagd of er verschillen zijn in het
functioneren van de HBO-verpleegkundige en anders opgeleide
verpleegkundigen tijdens de inwerkperiode . Deze gegevens zullen nu voor de
verschillende sectoren besproken worden .

Algemeen ziekenhuis
In figuur 5 .4 . is weergegeven hoelang de inwerkperiode in het algemeen
ziekenhuis is, naar de mening van de respondenten (zie eveneens tabel 5 .42 .
in het tabellenboek) .
De lengte van de inwerkperiode varieert volgens hun van korter dan 22
maanden tot een jaar . Volgens de functionarissen varieert de inwerkperiode
van 3 maanden tot anderhalf jaar . Het grootste aantal respondenten zegt na
3 tot 4 maanden (37,2%) te zijn ingewerkt .'
Tweederde van de functionarissen vindt de lengte van de inwerkperiode
acceptabel . Degenen die zeggen dat de lengte van de inwerkperiode niet
acceptabel is, tekenen aan dat de HBO-verpleegkundige weliswaar
gediplomeerd is, doch pas na verloop van tijd als gediplomeerde inzetbaar
is .
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Figuur 5 .4 . De lengte van de inwerkperiode in het algemeen ziekenhuis volgens
HBO-verpleegkundigen werkzaam in dit werkveld .
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Volgens 53,9% van de HBO-verpleegkundigen stemt hun mening over de lengte
van de inwerkperiode overeen met die van de functionarissen in de
instelling . Echter 30,7% zegt, dat de functionarissen de inwerkperiode
korter beoordeelden (zie tabel 5 .43 . en 5 .44 . in het tabellenboek) .

De periode waarna men met enige regelmaat verantwoordelijke diensten gaat
vervullen, varieert volgens de HBO-verpleegkundigen van korter dan 2
maanden tot een jaar volgens de functionarissen tot anderhalf jaar (zie
tabel 5 .45 . in het tabellenboek) . HBO-verpleegkundigen noemen met name de
periode tussen de 0 en 4 maanden .
Ongeveer de helft van de HBO-verpleegkundigen voelde zich in staat tot het
vervullen van verantwoordelijke diensten toen zij hiermee begonnen (54,5%)
(zie tabel 5 .46 . in het tabellenboek) . Echter 37,5% van de respondenten
vervulde verantwoordelijke diensten terwijl zij zich daartoe nog niet in
staat voelden .
Er zijn naar de mening van de functionarissen enige verschillen in het
functioneren van HBO-verpleegkundigen en anders opgeleiden tijdens de
inwerkperiode . In tegenstelling tot de in-service opgeleide moet de
HBO-verpleegkundige nog kennis maken met de gang van zaken en de
verpleegtechnische vaardigheden zijn in mindere mate ontwikkeld .
Een vergelijking met de MBO-verpleegkundige is veelal niet aan de orde .
Bovendien stelt men dat individuele kenmerken een sterke rol spelen . Als
verschillen worden aangemerkt dat de lengte van de inwerkperiode anders is,
de MBO-verpleegkundige kwetsbaarder is en praktischer is ingesteld .

Psychiatrische instelling
In figuur 5 .5 . is weergegeven hoelang, naar de mening van de
HBO-verpleegkundigen, de lengte van de inwerkperiode is (zie eveneens tabel
5 .42 . in het tabellenboek) .
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Figuur 5 .5 . De lengte van de inwerkperiode in de psychiatrische instelling
volgens HBO-verpleegkundigen werkzaam in dit werkveld,
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De lengte van de inwerkperiode varieert volgens zowel de
HBO-verpleegkundigen als de functionarissen tussen een periode van korter
dan 2 maanden tot een jaar (zie tabel 5 .42 . in het tabellenboek) .
HBO-verpleegkundigen noemen met name de periode tussen korter dan 2 maanden
en een half jaar .
Tweederde van de functionarissen vindt de inwerkperiode van de
HBO-verpleegkundige acceptabel . Eenderde van de functionarissen vindt de
inwerkperiode te lang .
Volgens 49,7% van de HBO-verpleegkundigen stemt hun mening over de lengte
van de inwerkperiode overeen met de mening van de functionarissen, 36,8%
zegt, dat de functionarissen de inwerkperiode korter beoordeelden dan
zijzelf (zie tabel 5 .44 . in het tabellenboek) .
De periode waarna HBO-verpleegkundigen met enige regelmaat
verantwoordelijke diensten vervullen, varieert volgens hen van een periode
korter dan 2 maanden (60,8%) tot een half jaar (7,0%) (zie tabel 5 .45 . in
het tabellenboek) . De meningen van de functionarissen stemmen hiermee
overeen . Ook in dit werkveld voelde de helft van de HBO-verpleegkundigen
(50,9%) zich in staat tot het vervullen van verantwoordelijke diensten toen
zij deze gingen vervullen (zie tabel 5 .46 . in het tabellenboek) .
De functionarissen noemen als verschilpunt tussen HBO-verpleegkundigen en
in-service opgeleiden eveneens, dat HBO-verpleegkundigen kennis moeten
maken met de gang van zaken . Men legt er de nadruk op dat met name inzicht
en karakter belangrijk zijn, ongeacht de opleiding .

Kruisverenigingen
In figuur 5 .6 . is weergegeven wat de lengte van de inwerkperiode bij een
kruisvereniging is, naar de mening van de HBO-verpleegkundigen .
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Figuur 5 .6 . Lengte van d e inwerkperiode bij de kruisverenigingen naar de
mening van de HBO-verpleegkundigen werkzaam in dit werkveld .
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De lengte van de inwerkperiode varieert volgens de respondenten van een
periode korter dan 2 maanden tot anderhalf jaar, volgens de functionarissen
tot één jaar .
Het accent ligt volgens de HBO-verpleegkundigen op een half jaar (33,1%)
(zie tabel 5 .42 . in het tabellenboek) en volgens de functionarissen op één
jaar . Alle functionarissen vinden de lengte van de inwerkperiode
acceptabel .
Zoals bij het algemeen ziekenhuis en de psychiatrische instelling stemt
volgens de helft van de HBO-verpleegkundigen (47,9%) de mening van de
functionarissen over de lengte van de inwerkperiode overeen met die van de
HBO-verpleegkundigen zelfs . Volgens 29,8% van de HBO-verpleegkundigen
beoordelen de functionarissen de inwerkperiode korter dan zijzelf (zie
tabel 5 .44 . in het tabellenboek) .
HBO-verpleegkundigen vervullen naar hun eigen mening na een periode
variérend van korter dan 2 maanden (42,6%) tot 8 maanden (3,3 % ) met enige
regelmaat verantwoordelijke diensten (zie tabel 5 .45 . in het tabellenboek) .
Volgens de functionarissen varieert deze periode van 2 maanden tot een half
jaar .
Ruim de helft (58,7%) van de HBO-verpleegkundigen voelde zich ook in staat
om verantwoordelijke diensten te vervullen, 33,0% was er nog niet aan toe
(zie tabel 5 .45 . in het tabellenboek) .
Als verschilpunt tussen HBO-verpleegkundigen en mgz-opgeleiden noemen de
functionarissen de verpleegtechnische vaardigheden die bij laatstgenoemde
categorie groter zijn . Een vergelijking met MBO-verpleegkundigen is niet
aan de orde .

Overige sectoren
Voor de overige sectoren wordt volstaan met het vermelden van enkele
gegevens over de lengte van de inwerkperiode, zie voor de overige gegevens
de al eerder genoemde tabellen 5 .42 . tot en met 5 .45 . in het tabellenboek .

In de zwakzinnigenzorg en het verpleeghuis varieert de inwerkperiode
volgens de respondenten en de functionarissen van korter dan 2 maanden tot
een half jaar .
De functionarissen in beide sectoren achten deze inwerkperiode acceptabel .

De inwerkperiode van respondenten werkzaam in de ambulante geestelijke
gezondheidszorg varieert volgens hen van een periode korter dan 2 maanden
tot een jaar . De functionarissen bij de afdeling jeugdpsychiatrie noemen
een inwerkperiode van een jaar en zij vinden deze acceptabel .
Volgens de functionarissen van de afdeling jeugdgezondheidszorg bij de gg
en gd is de inwerkperiode van de HBO-verpleegkundige een half jaar tot een
jaar en zij vinden dat acceptabel .



5 .8 . Voorzieningen voor de inwerkperiode in relatie tot de lengte
van de inwerkperiode

Om na te gaan in hoeverre de voorzieningen voor de inwerkperiode van
invloed zijn op de lengte van de inwerkperiode van pas afgestudeerde
HBO-verpleegkundigen, zijn de volgende bewerkingen toegepast : er is een
"schaal van voorzieningen voor de inwerkperiode" geconstrueerd . Deze schaal
betreft de volgende onderwerpen : de aanwezigheid van een speciaal
inwerkprogramma voor HBO-verpleegkundigen, al dan niet schriftelijk
vastgelegd ; afspraken over de duur van de inwerkperiode ; bespreken van
leerdoelen en evaluatiecriteria ; het regelmatig plaatsvinden van evaluaties
en afspraken over begeleiding . Een betrouwbaarheidsanalyse van deze schaal
is voor de intramurale (zie tabel 5 .47 . in het tabellenboek) en de
extramurale gezondheidszorg (zie tabel 5 .48 . in het tabellenboek)
afzonderlijk uitgevoerd .
Deze schaal is vervolgens gerelateerd aan de lengte van de inwerkperiode
volgens de HBO-verpleegkundigen . Dit is eveneens gebeurd voor de
verschillende sectoren en scholen .
De tevredenheid van HBO-verpleegkundigen over de organisatie van
inwerkperiode en begeleiding is voor de intramurale en extramurale
gezondheidszorg afzonderlijk gerelateerd aan de lengte van de inwerkperiode
en aan de lengte van de eerste functie .

Een verband tussen het aantal voorzieningen voor de inwerkperiode en de
lengte van de inwerkperiode werd niet aangetoond . Dit verband is er ook
niet voor respondenten afkomstig van verschillende scholen en sectoren (zie
tabel 5 .49 . in het tabellenboek) .
Er is wel een lichte tendens dat respondenten die tevreden zijn over de
organisatie van inwerkperiode en begeleiding sneller ingewerkt zijn dan
respondenten die matig tevreden of ontevreden zijn . Ter illustratie : van de
respondenten die tevreden zijn, zegt 31,1% na twee maanden ingewerkt te
zijn, van degenen die matig tevreden zijn 22,6% en van degenen die
ontevreden zijn 18,3% (zie tabel 5 .50 . in het tabellenboek) . Dit geldt
zowel voor de intramurale (zie tabel 5 .51 . in het tabellenboek) als de
extramurale gezondheidszorg (zie tabel 5 .52 . in het tabellenboek) . Er is
geen verband tussen tevredenheid over de organisatie van inwerkperiode en
begeleiding en de lengte van de eerste functie (zie tabel 5 .53 . in het
tabellenboek evenals tabel 5 .54 . en 5 .55 . voor de intramurale en
extramurale gezondheidszorg afzonderlijk) .



HOOFDSTUK 6
RESULTATEN VRAAGSTELLING 2

6 .1 . Samenvatting

Achtereenvolgens komen aan de orde :
- de carriëreperspectieven en -mogelijkheden van HBO-verpleegkundigen ;
- de mogelijkheid tot het volgen van specialistische en andere vervolg-

of voortgezette opleidingen voor HBO-verpleegkundigen ;
- het beleid in instellingen voor gezondheidszorg ten aanzien van

carriëre- en specialisatiemogelijkheden van HBO-verpleegkundigen ;
- de duurzame inzetbaarheid van HBO-verpleegkundigen in de gezondheidszorg ;
- de mogelijke relatie tussen carriëreperspectieven van HBO-

verpleeg-kundigen en duurzame inzetbaarheid .

Het merendeel van de respondenten, enkele uitzonderingen daargelaten,
begint de loopbaan in de gezondheidszorg in een functie binnen de basis-
verpleegkundige zorg .
Uit gegevens over de loopbaanontwikkeling blijkt, dat zij na verloop
van tijd ook leidinggevende functies, staffuncties en diverse andere
functies gaan bekleden . In de intramurale gezondheidszorg betreft dit
laatste functies als die van praktijkcodrdinator, docent verpleegkunde
en sociotherapeut . In de extramurale gezondheidszorg zijn dit functies
als districtsverpleegkundige, jeugdverpleegkundige, bedrijfsverpZeegkun-
dige en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige .
Binnen instellingen voor gezondheidszorg ziet men in alle sectoren diverse
mogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen, zowel binnen de basisverpleeg-
kundige zorg, het leidinggeven, de speciële verpleegkunde als het onder-
wijs. Bij het bezetten van leidinggevende functies en de invulling van
het verpleegkundig personeelsbestand heeft men echter veelal geen voor-
keur voor een bepaalde categorie verpleegkundigen .
In de intramurale gezondheidszorg meent ongeveer eenderde van de
functionarissen dat de HBO-verpleegkundige zich wat de geschiktheid
voor leidinggevende functies van anders opgeleide verpleegkundigen onder-
scheidt . Bij de kruisverenigingen is dat de helft van de functionarissen .
Bij de gg en gd vindt men dat de HBO-verpleegkundige zich in dit opzicht
niet van anderen onderscheidt .
Zowel de functionarissen die vinden dat de HBO-verpleegkundige zich qua
geschiktheid voor leidinggevende functies onderscheidt van anderen, als
degenen die dat niet vinden, stellen dat persoonlijke motivatie, capaci-
teiten, ervaring en aansluitende opleiding, de doorslag geven .

Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de wijze waarop de
loopbaan na afstuderen is verlopen, met name de respondenten die in de
extramurale gezondheidszorg werkzaam z ijn.
Over de carriëremogelijkheden op specifieke gebieden als de basisverpleeg-
kundige zorg, het leidinggeven, de speciëZe verpleegkunde en het onder-
wijs zijn de meningen echter verdeeld . Ook de carriëremogeZijkheden bij
de instellingen/vereniging waar men werkt, worden nogal eens als matig of
onvoldoende beoordeeld.

Voornamelijk in algemene ziekenhuizen en psychiatrische instellingen
worden door HBO-verpleegkundigen voortgezette opleidingen of vervolg-
opleidingen gevolgd .
Ruim een kwart van de respondenten, werkzaam in algemene ziekenhuizen,
volgde een specialistische vervolgopleiding . Het betreft met name de
opleidingen voor intensive care en coronary care, de kinderaantekening en
de cursus oncologie . Ruim 10% van de respondenten, werkzaam in psychia-
trsiche instellingen, volgden opleidingen als creatieve therapie, socio-
therapie en gezinstherapie .
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Van degenen die een specialistische opleiding volgden, meent ruim twee-
derde dat deze voldoende bijdraagt tot een betere functievervuZZing .
Over de bijdrage tot functieverhoging is het oordeel negatiever; ruim
eenderde (I-it Voldoendn .
liet aantal respondenten dat een kacteropGeiding of een clocsentenopLeiding
volgde is naar verhouding gering .
Het aanbod van vervolgopleidingen sluit onvoldoende aan op de bij de
HBO-verpleegkundigen levende opleidingswensen (36,7% van de respondenten
vindt het aanbod onvoldoende) en ook over de aansluiting tussen de
verschillende opleidingen en de HBO-V bestaat onvrede .
De eisen waaraan verpleegkundigen vanuit de instellingen moeten voldoen
alvorens zij een vervolgopleiding kunnen gaan volgen, zijn veelal voor
alle categorieën verpleegkundigen gelijk. De functionarissen verwijzen
naar de toelatingseisen van de opleidingen zelf en men noemt criteria
als werkervaring, passen in het beleid van de organisatie en plaatsings-
mogelijkheden .
HBO-verpleegkundigen dienen veelal aanvullende opleidingen te volgen
alvorens voor bepaalde functies in aanmerking te komen . Men noemt
specialistische opleidingen voor zeer specialistische afdelingen in
ziekenhuizen en aanvullende cursussen, of kader en managementopleidingen
voor leidinggevende functies . De antwoorden van de functionarissen zijn
echter op dit punt niet altijd eensluidend .

Wat de duurzame inzetbaarheid van HBO-verpleegkundigen binnen de basis-
verpleegkundige zorg betreft : in de algemene ziekenhuizen, psychiatrische
instellingen en de zwakzinnigenzorg vertrekt de helft van de respondenten
binnen één jaar uit de eerste functie . In de verpleeghuizen is dat zelfs
het merendeel van de respondenten . Bij de kruisverenigingen en de aggz
vertrekt daarentegen slechts respectievelijk 15% en 34% binnen één jaar
uit de eerste functie . Voor het merendeel van de respondenten behelst
dit vertrek uit de eerste functie tevens het vertrek b ij de eerste in-
stelling .
Eenvijfde van de totale groep respondenten (19,0%) is gedurende de loop-
baan naar een andere sector overgestapt, en 14% van de respondenten
vertrok uit het beroep . Een en ander leidde tot een "verlies" aan HBO-
verpleegkundigen in de intramurale gezondheidszorg . Dit verlies bedraagt
27,8% van de oorspronkelijke instroom . Deze groep respondenten vond
met name bij de kruisverenigingen een baan, het aantal HBO-verpleegkundigen
in deze sector groeide nl . met 40,5% van de oorspronkelijke instroom .

Er is bij de HBO-verpleegkundige een sterke wens tot verandering van
instelling, functie of sector aanwezig .
Respondenten die de carriëremogelijkheden bij de instelling of vereniging
waar men werkt, als matig of onvoldoende beschouwen, uiten (iets) vaker
de wens om van instelling, functie of sector te veranderen dan degenen
die de carriëremogelijkheden als voldoende beoordelen . De gepercipieerde
carriëremogelijkheden bieden echter geen voldoende verklaring voor de
wens tot verandering .
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6 .2 . De ca'rrigreperspectieven en -mogelijkheden van HBO-verpleegkundigen

Teneinde vast te stellen of er doorstroming plaatsvindt naar
leidinggevende . staffuncties en andere functies is de HBO-verpleegkundige
gevraagd welke functie zij aan het begin van de loopbaan bekleedden en
welke de huidige functie is .
Om na te gaan of de respondenten tevreden zijn over de
carri@reperspectieven en -mogelijkheden zijn een aantal vragen gesteld .
Deze betreffen :
- de wijze waarop hun loopbaan zich na afstuderen heeft ontwikkeld ;
- de mogelijkheden tot functieverhoging op verschillende terreinen ;
- de carri@remogelijkheden in de komende drie jaren binnen de instelling of
bij de vereniging waar zij werken .

Soort functies
Het merendeel van de respondenten, enkele uitzonderingen daargelaten,
begint de loopbaan in een functie in de basisverpleegkundige zorg (zie
tabel 6 .1 . in het tabellenboek) .
Zowel respondenten van de eerste als van de latere afstudeerjaren bekleden
na verloop van tijd leidinggevende en staffuncties . De respondenten van de
eerste afstudeerjaren zijn, zoals begrijpelijk, in meerdere mate
doorgestroomd naar leidinggevende en andere functies . Van de respondenten
die in 1976 en 1977 afstudeerden is nog 46,7% in de basiszorg werkzaam (zie
tabel 6 .2 .) . Van de respondenten van het afstudeerjaar 1981 is 90,0% in de
basiszorg werkzaam .

Tabel 6 .2 . Aard van de huidige functie van HBO-verpleegkundigen per afstudeer-
jaar (indien huidige baan in de gezondheidszorg is) .

aard huidige functie
afstudeerjaar basiszorg leiding/staf anders onbekend totaal

1976 en 1977 56 34 30 0 120
46,7% 28,3% 25,0% 0,0% 100,0%

1978 en 1979 154 31 23 0 208
74,0% 14,9% 11,1% 0,0% 100,0%

1980 185 14 18 0 217
85,3% 6,5% 8,3% 0,0% 100,0%

1981 241 8 15 1 265
90,9% 3,0% 5,7% 0,4% 100,0 %

totaal 636 B8 86 1 810
78,4% 10,9% 10,6% 0,1% 100,0%
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Onder de categorie "anders" worden verschillende functies vermeld . Voor de
intramurale gezondheidszorg zijn dit tuncties als praktijkcoBrdinatorr en docent
verpleegkiinde . Respondenten, werkzaam In psychtntrtsche instellingen, normen dv
functie van sUCi_otllerapeut . In de maatschappelijke gezondheidszorg worden
functies genoemd als districtsverpleegkundige, schoolverpleegkundige,
jeugdverpleegkundige, bedrijfsverpleegkundige .
In de ambulante geestelijke gezondheidszorg wordt onder de categorie "anders" de
functie van sociaal-psychiatrisch verpleegkundige genoemd .

Doorstroming naar leidinggevende en staffuncties lijkt met name in de
intramurale gezondheidszorg plaats te vinden . In de intramurale gezondheidszorg
is ongeveer 15% van de respondenten in leidinggevende of staffuncties werkzaam,
bij de kruisverenigingen is dat ruim 4% . Echter bij de kruisverenigingen is een
groot aantal pas kort afgestudeerde HBO-verpleegkundigen werkzaam, hetgeen een
verklaring biedt voor het verschil in doorstroming . Respondenten, werkzaam in
een verpleeghuis bekleden naar verhouding veel leidinggevende en staffuncties
(zie tabel 6 .3 .) .

Tabel 6 .3 . Aard huidige functie HBO-verpleegkundigen per sector van de
gezondheidszorg (indien huidige baan in gezondheidszorg)

aard huidige functie
sector huidige
baan basiszorg leiding/staf anders totaal

algemeen 178 39 16 233
ziekenhuis 76,4% 16,7% 6,9 % 100,0%

psychiatrische 92 18 18 128

instelling 71,9% 14,1% 14,1% 100,0%

zwakzinnigen- 20 4 3 27
zorg 74,1% 14,8% 11,1% 100,0%

verpleeghuis 5 10 3 18
27,8% 55,6 h 16,7% 100,0 %

kruisvereniging 313 14 13 341
91,8% 4,1% 3,8% 100,0%

aggz 3 - 14 17
17,6% - 82,4% 100,0%

anders 25 3 19 47
53,2% 6,4% 40,4% 100,0 %

totaal 636 88 86 811
79,4% 10,9% 10,6% 100,0%
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In elk van deze sectoren bekleden respondenten van alle afstudeerjaren
leidinggevende en staffuncties (zie tabel 6 .4 . in het tabellenboek) . Met
name in het verpleeghuis ook respondenten van het afstudeerjaar 1981 .
Er stromen naar verhouding meer mannelijke respondenten door naar
leidinggevende en staffuncties (16,0%) dan vrouwelijke respondenten (5,2%)
zie tabel 6 .5 . in het tabellenboek .

Tevredenheid loopbaanontwikkeling
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de wijze waarop de
loopbaan zich na afstuderen heeft ontwikkeld, met name respondenten die in
de extramurale gezondheidszorg werkzaam zijn (zie tabel 6 .6 .) .

Tabel 6 .6 . Tevredenheid over de ontwikkeling van de loopbaan na afstuderen
per huidig werkveld van de HBO-verpleegkundige (alle respondenten) .

Tevredenheid
loopbaan-
wikkeling

huidig werkveld
geen
antwoord A B z V W AGGZ anders totaal

tevreden 4 180 95 21 14 295 15 98 722
33,3 % 77,3% 74,2% 77,8% 77,8% 86,5% 88,2% 51,0%

matig 2 35 21 3 2 27 2 28 120
16,7% 15,0% 16,4% 11,1% 11,1% 7,9% 11,8% 12,0%

ontevreden 0 8 9 2 0 5 0 14 38
0 3,4% 7,0% 7,4% 0 1,5% 0 7,3%

geen mening 0 6 3 0 1 6 0 2 18
0 2,6% 2,3% 0 5,6% 1,8% 0 1,0%

geen antwoord 6 4 0 1 1 0 0 50 70
50,0% 1,7% 0 3,7% 5,6% 2.38 0 26,0%

totaal 12 233 128 27 18 341 17 192 968
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dit oordeel wordt door de totale groep respondenten uitgesproken, het jaar
waarin zij afgestudeerd zijn (zie tabel 6 .7 . in het tabellenboek), of de
aard van de functie die zij bekleden (zie tabel 6 .8 . in het tabellenboek)
spelen hierbij geen rol .
Mannen zijn echter iets vaker ontevreden over de loopbaanontwikkeling na
afstuderen dan vrouwen (zie tabel 6 .9 . in het tabellenboek) .
Over de mogelijkheid tot functieverhoging op specifieke terreinen zijn de
meningen verdeeld .
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Van de totalee groep respondenten acht 53,2% de mogelijkheden tot
functieverhoging binnen de basisverpleegkundige zorg in voldoende mate
aanwezig, 25,6% beoordeelt deze als matig of onvoldoende .
Er zijn wat dit betreft enige verschillen tussen de diverse sectoren aan te
wijzen . Het naar verhouding hoogste aantal tevredenen over de mogelijkheden
tot functieverhoging vinden we in de verpleeghuizen en de algemene
ziekenhuizen . De respondenten die bij een kruisvereniging werkzaam zijn,
nemen een tussenpositie in . Het naar verhouding laagste aantal tevredene n
zijn in psychiatrische instellingen en de zwakzinnigenzorg werkzaam (zie
tabel 6 .10 .) .

Tabel 6 .10 . Beoordeling van de mogelijkheden tot functieverhoging voor
HBO-verpleegkundigen binnen de basisverpleegkundige zorg per
sector van de gezondheidszorg (alle respondenten) .

beoordeling van huidige werkveld
de mogelijkheden
tot functiever-
hoging in de
basisverpleeg- geen
kundige zorg antwoord A B Z V W AGGZ anders totaal

voldoende 2 149 68 12 13 191 11 69 515
16,7% 63,9% 53,1% 44,4% 72,2% 56,0% 64,7% 35,9% 53,2%

matig 3 31 26 4 0 45 2 19 130
25,0% 13,3% 20,3% 14,8% 0 13,2% 11,8% 9,9% 13,4%

onvoldoende 1 24 22 5 2 43 1 20 118
8,38 10,3% 17,2% 18,5% 11,1% 12,6% 5,9i 10,4% 12,2%

geen mening 0 20 8 3 2 42 3 32 110

0 8,6% 6,3% 11,1% 11,1% 12,3% 17,6% 16,7% 11,4%

geen antwoord 6 9 4 3 1 20 0 52 95

50,0% 3,9% 3,1% 11,1% 5,6% 5,9% 0 27,1% 9,8%

totaal 12 233 128 27 18 341 17 192 968

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100 %

Respondenten uit de eerste afstudeerjaren 1976 en 1977 die gedurende hun
loopbaan in de basiszorg werkzaam zijn gebleven, oordelen positiever over
de mogelijkheden tot functieverhoging in de basisverpleegkundige zorg dan
jaargenoten die in leidinggevende en staffuncties of andere functies
werkzaam zijn (zie tabel 6 .11 .) . Bij respondenten uit latere afstudeerjaren
doet dit verschil zich niet voor .
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Een en ander kan duiden op een verschil in ambitie en perspectief .

Tabel 6 .11 . Aantal respondenten dat de mogelijkheden tot functieverhoging
binnen de basisverpleegkundige zorg als voldoende beoordeeld per
huidige functie en afstudeerjaar (in deze tabel is alleen
het aantal respondenten dat de mogelijkheden als voldoende
beoordeelde, per functie en afstudeerjaar opgenomen) .

De mogelijkheid tot functieverhoging in de basisverpleegkundige zorg is voldoende :

huidige functie
afstudeerjaar basiszorg staf/leiding- anders totaal

gevend

1976 en 1977 39 16 14 69
69,6% 47,1% 46,7%

1978 en 1979 86 17 16 119
55,8! 54,8% 69,6%

1980 -103 9 7 119
55,7% 63,3% 38,9%

1981 149 7 10 166
61,8% 87,5% 66,7%

totaal 377 49 47 473

In tabel 6 .12 . is het oordeel van de totale groep respondenten over de
carrigremogelijkheden binnen de speciale verpleegkunde, het leidinggeven en
het onderwijs weergegeven . De meningen zijn, zoals over de
carrigremogelijkheden in de basisverpleegkundige zorg, verdeeld .



Tabel 6 .12 . Beoordeling van mogelijkheid tot functieverhoging op
verschillende terreinen (alle respondenten) .

De basisverpleegkundige zorg De speciale verpleegkunde

voldoende 515 53,2% voldoende 324 33,5%
matig 130 13,4% matig 175 18,1 %
onvoldoende 118 12,2% onvoldoende 112 11,6%
geen mening 110 11,4% geen mening 259 26,98
geen antwoord 95 9,8% geen antwoord 98 10,1%

Het leidinggeven Het onderwijs

voldoende 428 44,2% voldoende 194 20,0%
matig 159 16,4% matig 157 16,2%
onvoldoende 99 10,2% onvoldoende 122 12,6%
geen mening 181 18,7% geen mening 379 39,2%
geen antwoord 101 10,4% geen antwoord 116 12,0%

De carri@remogelijkheden op het gebied van het leidinggeven worden door de
respondenten die zelf een leidinggevende functie bekleden hetzelfde
beoordeeld als door de totale groep respondenten (zie tabel 6 .13 . in het
tabellenboek) .
Ook over de mogelijkheden tot functieverhoging in de speciale verpleegkunde
is het oordeel van respondenten die een specialistische opleiding volgden
vergelijkbaar met dat van de totale groep respondenten (zie tabel 6 .14 . In
het tabellenboek) .

Over de carriLremogelijkheden in de komende drie jaar bij de instelling of
vereniging waar men werkt, zijn de meningen verdeeld, 32,3% van alle
respondenten beoordeelt deze mogelijkheden als voldoende, 36,9% als matig
of onvoldoende, de overigen hebben deze vraag niet beantwoord of hadden
geen mening .
Er zijn weinig verschillen tussen de verschillende sectoren . Respondenten
werkzaam binnen zwakzinnigenzorg en ambulante geestelijke gezondheidszorg
laten zich wat vaker dan gemiddeld, positief uit over deze
carrigremogelijkheden (zie tabel 6 .15 .) .



Tabel 6 .15 . Beoordeling van de mogelijkheden tot functieverhoging bij de
instelling/vereniging waar men werkt, i n de komende 3 jaar
per sector van de gezondheidszorg (alle respondenten) .

beoordeling huidige werkveld
carrieremoge- geen
lijkheden antwoord A 8 Z V W AGGZ anders totaal

voldoende 3 87 40 15 7 134 10 17 313
25,0% 37,3% 31,3! 55,6% 38,98 39,3% 58,8% 8,9% 32,3%

matig 2 61 32 6 2 88 1 21 213
16,7% 26,2% 25,0% 22,2% 11,1% 25,8% 5,9% 10,9% 22,0%

onvoldoende 0 43 34 2 5 45 2 13 144
0 18,5% 26,6% 7,4% 27,88 13,2% 11,8% 6,8% 14,9%

geen mening 0 36 18 3 3 66 3 15 144
0 15,5% 14,1% 11,1% 16,7 % 19,4% 17,6% 7,8i 14,9%

geen antwoord 7 6 4 1 1 8 1 126 154
58,38 2,6% 3,1% 3,7% 5,6% 2,3% 5,9% 65,6% 15,98

totaal 12 233 128 27 18 341 17 192 968
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De aard van de functie, het afstudeerjaar en het geslacht van de
respondenten is niet van invloed op de beoordeling van de
carri@remogelijkheden in de komende drie jaar (zie achtereenvolgens tabel
6 .16 . en 6 .17 en 6 .18 . in het tabellenboek) .
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6 .3 . De specialisatiemogelijkheden van HBO-verpleegkundigen

Nagegaan is in hoeverre HBO-verpleegkundigen belangstelling hebben voor
vervolgopleidingen en voortgezeCte opleidïn} ;c•n . liïe~rhf_j i5 ondersche [d
gemaakt in specialistische opleidingen, kaderopleidingen,
docentenopleidingen en andere opleidingen . De HBO-verpleegkundigen is
gevraagd welke van deze opleidingen zij reeds volgden en of men in de
nabije toekomst een opleiding wenst te gaan volgen .
Gevraagd is in hoeverre vervolgopleidingen, met name specialistische
opleidingen uitzicht bieden op een hogere functie of leiden tot een betere
functievervulling en in hoeverre de verschillende opleidingen aansluiten op
de HBO-V en de bij HBO-verpleegkundigen levende opleidingswensen .

Van de totale groep respondenten volgden er 117 een specialistische
vervolgopleiding .
De respondenten, werkzaam in algemene ziekenhuizen, volgden relatief vaak
een specialistische vervolgopleiding, n .l . 27,0% (zie tabel 6 .19 . in het
tabellenboek) . Zij volgden met name de opleiding voor intensive en coronary
care (27 maal), haalden de kinderaantekening (14 maal) en volgden de cursus
oncologie (9 maal) . De respondenten in de psychiatrische instellingen
(10,2%) volgden opleidingen als creatieve therapie, sociotherapie en
gezinstherapie (in totaal 8 maal) .
Een geringer aantal respondenten volgde een kaderopleiding (21 in totaal)
en een aantal volgde een docentenopleiding (35) . Het merendeel van de
opleidingen betreft echter anderssoortige opleidingen, voor een groot deel
beroepsgerichte cursussen en bijscholingen (zie tabel 6 .20 .) .

Tabel 6 .20 . Specialistische vervolgopleidingen/cursussen en voortgezette
opleidingen die gevolgd zijn .

Gevolgde opleiding aantal pct . totaal
aantal respondenten

specialistische vervolgopleiding 117 12,1%

kaderopleiding 21 2,2%

docentenopleiding 35 3,6%

anders 140 14,5%
beroepsgerichte cursus/ 64
bijscholing
algemeen vormende oplei- 3
ding
m.o . pedagogiek 23
opleiding buiten hat _ 5
vakgebied
universitaire opleiding 16
anders 29
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De wens in de nabije toekomst een vervolgopleiding of voortgezette
opleiding te volgen is bij de respondenten in alle sectoren sterk aanwezig
(zie tabel 6 .21 . en tabel 6 .22 . in het tabellenboek) .
De belangstelling gaat veelal uit naar kaderopleidingen en specialistische
vervolgopleidingen . Met name respondenten die leidinggevende of
staffuncties bekleden, spreken de wens uit een vervolgopleiding te gaan
volgen (zie tabel 6 .23 . in het tabellenboek) .
De respondenten die een vervolgopleiding wensen te volgen, ambigren zowel
functies in het eigen werkveld, veelal leidinggevende functies (zie tabel
6 .24 . in het tabellenboek), maar ook functies in andere sectoren (zie tabel
6 .25 . en 6 .26 . in het tabellenboek) .
Mannelijke respondenten spreken iets vaker de wens uit een vervolgopleiding
te volgen dan vrouwelijke respondenten (zie tabel 6 .27 . in het
tabellenboek) .

De aansluiting van vervolgopleidingen en voortgezette opleidingen
op de HBO-V
In tabel 6 .28 . is voor de totale groep respondenten het oordeel weergegeven
over de aansluiting tussen de HBO-V en de verschillende vervolgopleidingen
en voortgezette opleidingen .
Over specialistische vervolgopleidingen, kaderopleidingen en
docentenopleidingen wordt veelal het oordeel gegeven dat deze opleidingen
een gedeeltelijke doublure zijn van de HBO-V . Positiever is het oordeel
over de aansluiting van de hogere opleiding richting management en richting
opleiding en het wetenschappelijk onderwijs op de HBO-V .



Tabel 6 .28 . Beoordeling van de aansluiting tussen een aantal opleidingen
en de HBO-V volgens HBO-verpleegkundigen .

bcvoraeiing Specia- Kader- Kader- Hogere Docen- Hogere Nieuwe Weten-
van de aan- listi- oplei- oplet- oplei- tenop- oplet- Lera- schap-
sl.niting sche ding iing ding leiding ding renop- pelijk

vervolg-t .b .v. t .b .v . rich- t.b.v . rich- leiding onder-
oplei- extra- intra- ting inser- ting op- wijs
dingen murale murale manage- vice leiding
binnen gezond- gezond- ment onder-
de in- heids- heids- wijs/
stel- zorg zorg prak-
lingen tijkbe-

gelei-
ding

Deze vervolg- 78 34 18 118 41 107 42 117
opleidingen 8,1% 3,5% 1,9% 12,2% 4,2% 11,1% 4,3% 12,1%
zijn afgestemd
op de opleiding
HBO-V

Het niveau van 12 2 1 11 4 7 4 18
de vervolgoplei- 1,2% 0,2% 0,1% 1,1% 0,4% 0,7% 0,4% 1,9%
dingen is te hoog

Deze vervolgop- 144 253 198 123 124 99 49 43
leidingen zijn 14,9% 26,1% 20,5% 12,7% 12,8% 10,2% 5,1% 4,4%
een gedeeltelij-
ke doublure van
de opleiding
HBO-V

Deze vervolgop- i 37 51 5 14 6 3 1
leidingen zijn 0,7% 3,86 5,3% 0,5% 1,4% 0,6% 0,3% 0,1%
een doublure van
de opleiding
HBO-V

Het niveau van 30 21 37 5 48 6 6 5
de vervolgoplei- 3,1% 2,2% 3,8% 0,5% 5,0% 0,6% 0,6% 0,5%
ding is te laag

Geen mening 399 305 316 374 396 406 515 445
41,2% 31,5% 32,6% 38,6% 40,9% 41,9% 53,2% 46,0%

Geen antwoord 298 316 347 332 341 337 349 339
30,8% 32,6% 35,8% 34,3% 35,2% 34,8% 36,1% 35,0%

968 968 968 968 968 968 968 968
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Degenen die specialistische vervolgopleidingen volgden, vinden veelal dat
deze een gedeeltelijke doublure zijn van de HBO-V (18,8%) of dat het niveau
te laag is (18,8%) (zie tabel 6 .29 . in het tabellenboek) .

Het aantal respondenten dat een van de overige opleidingen volgde is per
afzonderlijke opleiding zo gering dat hun oordeel niet afzonderlijk wordt
weergegeven .

Degenen die een specialistische opleiding volgden zijn over het algemeen
wel van oordeel dat een dergelijke opleiding voldoende bijdraagt tot een
betere functievervulling (68,4% voldoende) . Over de bijdrage van een
specialistische opleiding tot de carriLre is het oordeel minder gunstig
(39,3% voldoende) (zie tabellen 6 .30 . en 6 .31 . in het tabellenboek) .
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Het oordeel over de aansluiting van het aanbod van vervolgopleidingen op de
opleidingswensen is negatief . Slechts 24,8% van de respondenten vindt dat
het aanbod van opleidingen op de opleidingswensen aansluit (zie tabel
6 .32 .) .

Tabel 6 .32 . Oordeel van de totale groep respondenten over de aansluiting
van het huidige aanbod van vervolgopleidingen en cursussen
op de opleidingswensen .

Sluit het huidige aanbod van vervolg- ja 240 24,9%
opleidingen/cursussen en voortgezette nee 355 36,7%
opleidingen aan op uw opleidingswensen geen antwoord 373 38,5%

968 100,0%

Toelichting :
Er is te weinig aanbod 76 7,9%
Te weinig op de praktijk aansluitend 13 1,3%
Te weinig op de HBO-V aansluitend 156 16,1%
Anders 61 6,3%
Geen toelichting 662 68,4%



6 .4 . Het beleid in instellingen voor gezondheidszorg ten aanzien van de
carri@re- en opleidingsmogelijkheden van HBO-verpleegkundigen

Tijdens de interviews met functionarissen in instellingen voor
gezondheidszorg zijn de volgende vragen aan de orde gesteld :
- worden HBO-verpleegkundigen na afstuderen voor dezelfde functies

aangenomen en in dezelfde rang ingeschaald als de andere categorieen pas
afgestudeerde verpleegkundigen?

- voor welk type functies acht men de HBO-verpleegkundige na enige jaren
werkervaring het meest geschikt en hoe beoordeelt men de
ontplooiingsmogelijkheden van HBO-verpleegkundigen in leidinggevende en
specialistische functies alsmede in functies binnen het onderwijs?

- onderscheidt de HBO-verpleegkundige zich wat betreft de geschiktheid voor
functies van andere categorie@n verpleegkundigen en houdt men rekening
met het type functies dat de verschillende categorieën verpleegkundigen
gaan bekleden?

- zijn de eisen die aan verpleegkundigen gesteld worden, alvorens zij een
vervolgopleiding gaan volgen, voor alle categorieën verpleegkundigen
gelijk en zijn er functies waarvoor HBO-verpleegkundigen pas in
aanmerking komen, indien zij een aanvullende opleiding hebben gevolgd .

Deze onderwerpen worden achtereenvolgens besproken .

Soort functies
In alle sectoren worden pas afgestudeerde HBO-verpleegkundigen voor
dezelfde functies aangetrokken en in dezelfde rang ingeschaald als anders
opgeleide verpleegkundigen direct na afstuderen, uitgezonderd de
MBO-verpleegkundigen bij de kruisvereniging . Men merkt op dat de
HBO-verpleegkundigen eerst werkervaring in de basiszorg moeten opdoen,
alvorens de geschiktheid voor andere functies beoordeeld kan worden . Een
functionaris zegt dat pas afgestudeerde HBO-verpleegkundigen in het
ziekenhuis niet op specialistische afdelingen geplaatst worden .

In antwoord op de vraag voor welk type functies men de HBO-verpleegkundige
na enige jaren werkervaring het meest geschikt acht, zeggen de
functionarissen veelal dat dit afhankelijk is van persoonlijke capaciteiten
en ervaring . Ruim de helft van de functionarissen in de diverse sectoren
voegt hier echter aan toe dat er naast functies in de basiszorg
ontplooiingsmogelijkheden binnen diverse andere functies zijn . Men tekent
wel aan dat er veelal weinig functies zijn en dat de huidige
arbeidsmarktsituatie een zeer belemmerde factor is .
In de ziekenhuizen worden verschillende mogelijkheden genoemd : naast een
functie in de basisverpleegkundige zorg, in leidinggevende functies zoals
die van teamoudste, middenkader functies met doorgroeimogelijkheden naar
hogere functies . In de ziekenhuizen ziet men over het algemeen ook
mogelijkheden tot een goede functievervulling in de speci@le verpleegkunde,
mits een aanvullende opleiding is gevolgd, persoonlijke voorkeur,
praktijkervaring en plaatsingsmogelijkheden aanwezig zijn . Ook binnen het
verpleegkundig onderwijs ziet men, zij het in mindere mate mogelijkheden .
Een docentenopleiding is noodzakelijk . Ook praktijkbegeleiding en het geven
van klinische lessen worden genoemd .
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In de psychiatrische instellingen worden functies genoemd als
sociotherapeut, teamoudste, eerste verpleegkundige, subhoofd, hoofd met
doorgroeimogelijkheden naar paviljoenshoofd en praktijkbegeleiding .
Bij de kruisverenigingen noemt men naast de functie van wijkverpleegkundige
functies als hoofdwijkverpleegkundige en in mindere mate de functie van
districtsverpleegkundige en verpleegkundige algemene dienst . Wat het
onderwijs betreft geeft men niet zozeer specifieke functies aan, maar
mogelijke taken binnen de functie van wijkverpleegkundige, zoals
gezondheidsvoorlichting en opvoeding, moedercursussen, voorlichting aan
bejaarden .
In de twee instellingen voor zwakzinnigenzorg noemt men
middenkaderfuncties . Een functionaris zegt dat er binnen zijn instelling
geen specifieke functies voor HBO-verpleegkundigen zijn . Beperkte
carri@remogelijkheden hebben in het verleden geleid tot het vertrek van
HBO-verpleegkundigen . In de toekomst zal een niveau tussen de groepen en
het paviljoenshoofd gevoegd worden . Voor functies op dit niveau komen met
name HBO-verpleegkundigen in aanmerking . Tevens wordt vermeld dat er voor
afgestudeerden van verschillende soorten opleidingen plaats is binnen de
zwakzinnigenzorg gezien de uiteenlopende aard van de werkvelden zoals :
pupillenzorg, fase-tehuizen en begeleide kamerbewoning .
In het verpleeghuis noemt men leidinggevende functies zoals hoofd van een
afdeling . Men zal echter niet, zoals in het verleden is gebeurd, pas
afgestudeerde HBO-verpleegkundigen op een leidinggevende functie plaatsen
(daar dit een te sterke belasting vormt) . In het herstellingsoord noemt men
eveneens leidinggevende functies, mits ervaring aanwezig is . In de toekomst
gaat men in deze instelling meer groepsgericht werken, waarbij nieuwe
functie-onderscheidingen zullen ontstaan : HBO-verpleegkundigen en
B-opgeleiden voor het groepswerk en in-service opgeleide verpleegkundigen
voor verpleegtechnische aspecten .
Wat betreft de gg en gd : binnen de afdeling jeugdpsychiatrie noemt men
leidinggevende functies als mogelijkheid ; binnen de jeugdgezondheidszorg
worden geen specifieke functies aangegegeven . De organisatie heeft de
HBO-verpleegkundige wat dit betreft weinig te bieden en het is afhankelijk
van persoonlijke eigenschappen .
Zowel in de intramurale als in de extramurale gezondheidszorg zegt men
veelal dat gerichte bijscholing noodzakelijk is voor diverse functies .

In de intramurale gezondheidszorg meent ongeveer eenderde van de
functionarissen dat de HBO-verpleegkundige zich wat de geschiktheid voor
met name leidinggevende functies betreft, onderscheidt van anders opgeleide
verpleegkundigen . Bij de kruisverenigingen is de helft van de
functionarissen deze mening toegedaan . Zowel bij de afdeling
jeugdgezondheidszorg als de afdeling jeugdpsychiatrie van de GG en GD vindt
men dat de HBO-verpleegkundige zich op dit punt niet onderscheidt van
anders opgeleiden .
Degenen die vinden dat HBO-verpleegkundigen zich wel onderscheiden van
anders opgeleiden zeggen, dat de HBO-verpleegkundige gezien zijn
theoretische vorming en door kenmerken als inzicht in het eigen
functioneren en omgaan met mensen een basis heeft voor het bekleden van
leidinggevende functies .
Bovenstaande betekent echter niet dat men bij het bezetten van functies en
bij de samenstelling van het verpleegkundig personeelsbestand voorkeur
heeft voor een bepaalde categorie verpleegkundigen . Persoonlijke motivatie,
capaciteiten, ervaring en een geschikte opleiding zijn doorslaggevende
factoren .
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Binnen de intramurale gezondheidszorg spreken enkele functionarissen de
voorkeur uit voor bepaalde verpleegkundigen op specifieke functies, zoals :
B-verpleegkundigen met aanvullende stafopleiding op leidinggevende functies
binnen de psychiatrie ; HBO-verpleegkundigen voor de functie van teamoudste
en eerste verpleegkundige in het ziekenhuis . Een functionaris zegt dat de
speciale verpleging veel mogelijkheden biedt voor de HBO-verpleegkundige .
Binnen de zwakzinnigenzorg wordt verwezen naar het al eerder omschreven
proces van organisatieontwikkeling, waarbij men voorkeur heeft voor
HBO-niveau op leidinggevende functies . In het herstellingsoord wil men,
zoals reeds is opgemerkt, overgaan tot functie-onderscheiding .
Bij de kruisvereniging zegt de helft van de functionarissen op provinciaal
niveau en slechts een enkeling op het niveau van de basiseenheden rekening
te houden met de inzet van diverse categorieën verpleegkundigen bij de
samenstelling van het personeelsbestand in de toekomst :
- men wil zowel HBO-verpleegkundigen als mgz-opgeleiden plaatsen vanwege de
wederzijdse aanvulling qua praktische werkervaring enerzijds en
theoretische inbreng en sociale vaardigheden anderzijds ;

- men wacht de ontwikkelingen binnen de eerste lijn, met name het proces
van differentiatie binnen de wijkverpleging af ;

- twee functionarissen achten de HBO-verpleegkundige bij uitstek geschikt
voor leidinggevende functies . Een andere functionaris is voorstander van
het dagonderwijs, maar tekent daarbij aan, dat bij de invoering van een
nieuwe opleiding sanering van bestaande opleidingen noodzakelijk is .

Vervolgopleidingen
De eisen waaraan de verschillende categoriegn verpleegkundigen moeten
voldoen alvorens zij een vervolgopleiding kunnen gaan volgen, zijn veelal
voor alle categorieen gelijk . Men verwijst naar de toelatingseisen van de
opleidingen zelf en noemt criteria als werkervaring, in de ziekenhuizen
veelal een jaar en bij de kruisverenigingen twee jaar . Daarnaast moet de
opleiding in het beleid van de organisatie passen en er moeten
plaatsingsmogelijkheden zijn . Soms wordt hier aan toegevoegd dat er met
name voor het volgen van een kaderopleiding een functie beschikbaar moet
zijn .
Er zijn ook instellingen waar wel verschillende eisen aan de diverse
categorieLn verpleegkundigen gesteld worden . In vier ziekenhuizen zegt men
dat de HBO-verpleegkundigen één jaar gediplomeerd dienen te zijn alvorens
zij een vervolgopleiding kunnen gaan volgen . De in-service opgeleiden
kunnen daar eerder aan beginnen .
Bij de kruisverenigingen maken enkele functionarissen onderscheid tussen
HBO-verpleegkundigen en mgz-opgeleiden ; alvorens een vervolgopleiding te
beginnen dient een mgz-opgeleide twee jaar werkervaring te hebben opgedaan
en een HBO-verpleegkundige drie jaar . Dit is een regionale regeling .

Op het niveau van de verplegingsdienst zegt het merendeel van de
functionarissen in de ziekenhuizen dat de HBO-verpleegkundige een
aanvullende opleiding dient te volgen om voor bepaalde functies in
aanmerking te komen . Men noemt :
- specialistische opleiding voor specialistische afdelingen .
- aanvullende cursussen en opleidingen voor de functie van teamoudste,

zoals : werken in groepen, conflict hanteren, management .
- kader- en managementopleidingen voor leidinggevende functies .
Op afdelingsniveau zeggen functionarissen veelal dat er geen aanvullende
eisen gesteld worden, dat het niet aan de orde is of dat zij niet op de
hoogte zijn .
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Zowel op het niveau van de verplegingsdienst als op afdelingsniveau vinden
functionarissen veelal de kaderopleiding niet geschikt voor de
HBO-verpleegkundige, daar deze opleiding volgens hun een gedeeltelijke
doublure van de HBO-V is .
In de psychiatrische instellingen zegt de helft van de functionarissen dat
voor bepaalde functies aanvullende opleiding noodzakelijk is : voortgezette
opleiding voor unit-hoofd en stafopleiding voor afdelingshoofd .
Een functionaris zegt dat voor afdelingshoofd een aanvullende opleiding
nodig is, maar het probleem is, vast te stellen welke vervolgopleiding voor
een HBO-verpleegkundige gegigend is ; kaderopleiding of hogere opleiding
management .
Bij de kruisverenigingen verwijst men naar de functiegisen volgens de
c .a .o . Voor hoofdwijkverpleegkundige en districtsverpleegkundige is de
kaderopleiding vereist en voor verpleegkundige algemene dienst de hogere
opleiding management .
Voor HBO-verpleegkundigen staan deze opleidingen echter ter discussie, de
kaderopleiding wordt door een aantal als niet geschikt voor
HBO-verpleegkundigen beschouwd, men denkt dat de hogere opleiding meer in
aanmerking komt .
Wat de overige sectoren betreft : een functionaris in de zwakzinnigenzorg
zegt dat voor de functie van paviljoenshoofd de hogere opleiding management
een vereiste is . Bij het verpleeghuis en herstellingsoord worden geen
aanvullende opleidingseisen gesteld voor functies . Bij de afdeling
jeugdpsychiatrie van de gg en gd eveneens niet . Bij de afdeling
jeugdgezondheidszorg wordt voor leidingggevende functies wel een
aanvullende opleiding vereist .



6 .5 . Duurzame inzetbaarhe id van HBO-verplecgkundigen

Indicaties omtrent de duurzame inzetbaarheid van 111i0-verpleegkundigen
binnen de gezondheidszorg worden ontleend aan vragen over de
loopbaanontwikkeling van HBO-verpleegkundigen, deze zijn :
- de lengte van de eerste functie binnen de gezondheidszorg ;
- de lengte van het dienstverband bij de eerste instelling, c .q . eerste

baan ;
- de lengte van het verblijf in de verschillende sectoren van de

gezondheidszorg ;
- de mate waarin gedurende de loopbaan van sector in de gezondheidszorg

gewisseld wordt ;
- de mate waarin vertrek uit de gezondheidszorg plaatsvindt .
Tevens worden indicaties omtrent de duurzame inzetbaarheid ontleend worden
aan de wens tot verandering die bij deze categorie verpleegkundigen
aanwezig is : de wens tot verandering van functie, instelling, sector van de
gezondheidszorg of beroep .

De HBO-verpleegkundige functioneert, een enkele uitzondering daargelaten,
in de eerste functie in de basisverpleegkundige zorg ( zie tabel 6 .1 . in het
tabellenboek) . Daarom i s voor de verschillende sectoren nagegaan gedurende
welke periode de HBO-verpleegkundige in de eerste functie werkzaam blijft .

op grond van de beschikbare gegevens is berekend wat de kans is dat de
HBO-verpleegkundige na verloop van tijd nog in de eerste functie werkzaam
is .
Een en ander is in figuur 6 .1 . weergegeven . Op de horizontale as zijn de
maanden weergegeven, op de verticale as het percentage respondenten dat na
indiensttreding na verloop van maanden nog in functie is .
De ambulante geestelijke gezondheidszorg is in deze figuur niet
afzonderlijk weergegeven, daar het aantal respondenten te gering is . Zie
eveneens tabel 6 .33 ., waarin deze percentages per sector voor 12 maanden en
24 maanden aangegeven zijn .



pct . resp .
in eerste
functie

80% 11
j1 .. \ :

70%

1

40%

30%

20%

10%

- = algemeen ziekenhuis
= psychiatrische instelling

--= zwakzinnigenzorg
-•-= verpleeghuis
n+= kruisvereniging

L
L

0s1
0 8 16 24 32 40 48 56 64 12

aantal maanden
Figuur 6.1 . Percentage respondenten dat na het verloop van tijd nog i n de eerste

functie werkzaam is, per sector van de gezondheidszorg .



Tabel 6 .33 . Percentage respondenten dat na respectievelijk 12 en 24 maanden
nog in de eerste functie werkzaam is, per sector van de gezond-
heidszorg .

sector van de
gezondheidszorg

aantal in eerste nog in eerste
functie functie na 12

maanden

nog Ln eerste
functie na 24
maanden

A 317 46,7% 20,2%
B 169 51,6% 40,1%
Z 34 44,38 23,6%
V 33 18,9% 6,3%
W 229 85,3% 71,4%
AGGZ 6 66,7% 66,7%

Wat betreft de lengte van de eerste functie doen zich aanmerkelijke
verschillen voor tussen de intramurale en de extramurale gezondheidszorg .
Alleen respondenten werkzaam in de extramurale gezondheidszorg verblijven
minimaal twee jaar in de eerste functie .
In de intramurale gezondheidszorg is ruim de helft van de respondenten
reeds na een jaar uit de eerste functie vertrokken .
Wat dit betreft is er weinig verschil tussen respondenten van verschillende
afstudeerjaren (zie figuur 6 .2 . en tabel 6 .34 . in het tabellenboek) .
Een aantal respondenten, die uit de eerste functie vertrekt bekleedt een
tweede functie of meer functies in dezelfde instelling (zie tabel 6 .35 . in

het tabellenboek) . Voor het merendeel van de respondenten betekent het
vertrek uit de eerste functie echter tevens het vertrek bij de eerste
instelling . Berekend is, wat de kans is dat de HBO-verpleegkundige na
verloop van tijd nog bij de eerste instelling werkzaam is . Het blijkt dat,
zoals te verwachten, het verblijf bij de eerste instelling langer is dan
het verblijf in de eerste functie (zie figuur 6 .3 . en tabel 6 .36 . in het
tabellenboek) .
Na drie jaar is bij het algemeen ziekenhuis nog 36,7% van de respondenten
bij de eerste instelling (c .q . in de eerste baan) werkzaam, bij de
psychiatrische instellingen 40,7% en bij de kruisverenigingen 78,9% .
Ook hier zijn geen verschillen tussen respondenten, afkomstig van
verschillende afstudeerjaren (zie figuur 6 .4 . en tabel 6 .37 . in het
tabellenboek) .

Wat het verblijf in dezelfde sector van de gezondheidszorg betreft, hier
werd eveneens de kans berekend, dat de HBO-verpleegkundige na verloop van
tijd nog in dezelfde sector werkzaam is : na drie jaar is nog 42,9% van de
respondenten die na afstuderen bij een algemeen ziekenhuis gingen werken in
deze sector werkzaam, bij psychiatrische instellingen is dat 45,0% en bij
kruisverenigingen 80,9% (zie figuur 6 .5 . en tabel 6 .38 . in het
tabellenboek) en figuur 6 .6 . en tabel 6 .39 . voor het verblijf in eenzelfde
sector per afstudeerjaar .
Wat de overige sectoren, zwakzinnigenzorg, verpleeghuizen en AGGZ betreft :
de aantallen zijn erg klein, maar zowel wat de lengte van de eerste
functie, baan, als verblijf in eenzelfde sector betreft is het verblijf van
de respondenten in de zwakzinnigenzorg en verpleeghuizen het kortste in de
intramurale gezondheidszorg ; het verblijf van de respondenten in de AGGZ is
relatief lang .
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Er zijn 327 respondenten (33,8%) gedurende de loopbaan van sector gewisseld
of uit het beroep vertrokken : de overstap naar een andere sector is door
192 respondenten gemaakt (19,0%) . het vertrek uit het beroep door 135
respondenten (13,9%) . Onder stap uit het beroep wordt verstaan : een andere
baan of tijdsbesteding, zoals geheel andere baan in of buiten de
gezondheidszorg, buitenland, militaire dienst en niet meer werkzaam .
In figuur 6 .7 . is voor 327 respondenten die van sector of beroep wisselden
aangegeven tussen welke sectoren de wisselingen plaatsvonden . Ter
illustratie : het grootste aantal wisselingen (de hoogste kolom in figuur
6 .7 .) vond plaats onder respondenten die de eerste baan in het algemeen
ziekenhuis bekleedden en vervolgens bij een kruisvereniging gingen werken
(17,1% van de wisselingen) . Zie eveneens tabel 6 .40 . in het tabellenboek .

EERSTE BAAN

Ni
0

Figuur 6 .7 . Vergelijking tussen de eerste baan en de huidige baan, indien
men gedurende de loopbaan van sector of baan/tijdsbesteding
gewisseld is (n = 327) .

HUIDIGE BAAN

9
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'russen alle sectoren vonden wisselingen plaats . l:en aantal respondent e n

keert zelfs na een vertrek weer terug in de sector waar men aanvankelijk de
loopbaan begonnen is (zie figuur 6 .7 . de kolommen waarbij zowel de eerste
als de huidige baan in dezelfde sector is) .

Wanneer wij de sectoren onderling vergelijken, blijkt dat de respondenten
die hun loopbaan in het verpleeghuis en de zwakzinnigenzorg beginnen, naar
verhouding het veelvuldigst naar een andere sector of baan/tijdsbesteding
Vertrekken (vanuit het verpleeghuis vertrekt 73,5% van de respondenten die

daar in hun eerste baan begonnen, gedurende de loopbaan, vanuit de
zwakzinnigenzorg 52,9%) . Het percentage respondenten dat uit het algemeen
ziekenhuis en de psychiatrische instellingen vertrok is ongeveer even hoog
( algemeen ziekenhuis 38,7% ; psychiatrische instellingen 38,0%) .
Bij de kruisverenigingen vertrekken naar verhouding weinig respondenten

(3,7%) .
Per sector is op grond van deze gegevens een "winst- en verliesrekening"

gemaakt, zie tabel 6 .41 .

Tabel 6 .41 . Vergelijking tussen de instroom in de eerste baan en huidige
spreiding per sector .

instroom na
afstuderen spreiding groei verlies pct . van instroom

algemeen zieken-
huis

323 233 90 27,9%

psychiatrische
instelling

171 128 43 25,2%

zwakzinnigenzorg 34 27 7 20,6%

verpleeghuis 34 18 16 47,1% 1
111

kruisvereniging 242 340 98 940,5

anders 144 190 46 31,98

De wisseling tussen sectoren betekent voor de intramurale gezondheidszorg
een "verlies" aan HBO-verpleegkundigen en voor de kruisverenigingen
"winst" . Er zijn tussen de respondenten voor de verschillende
afstudeerjaren geen grote verschillen in het aantal respondenten dat van
sector wisselt . Uitgezonderd 1981, deze respondenten zijn echter nog
relatief kort afgestudeerd, zie tabel 6 .42 . in het tabellenboek .
Onder de respondenten die van sector gewisseld zijn gedurende de loopbaan,
bevindt zich een relatief groot aantal respondenten dat na afstuderen de
voorkeur niet realiseerde (zie tabel 6 .43 .) .
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Tabel 6 .43 . Realiseren voorkeur na afstuderen en wisseling van sector
gedurende de loopbaan of stap uit beroep .

wisseling realiseren voorkeur direct na afstuderen

niet vast- ja nee totaal
gesteld

geen 76 459 99 634
71,7% 75,6% 39,8% 65,5%

sector 14 70 114 198
13.2% 11,5% 44,7% 20,5%

beroep 16 78 42 136
15,1% 12,9% 16,5% 14,0%

totaal 106 607 255 968
11,0% 62,7% 26,3% 100,0%

Van de 198 personen die van sector veranderden, zijn er 84 (42,4%) door de
wisseling in liet veld van hun oorspronkelijke voorkeur gaan werken . Gezien
de geslaagde overschakeling i's het begrijpelijk dat deze groep naar
verhouding vaker tevreden is over de loopbaanontwikkeling na afstuderen
(83,3% tevreden ten opzichte van 74,6% gemiddeld voor alle respondenten) en
over de doelstelling van de HBO-V inzake de algemene inzetbaarheid ; 79,2%
van deze groep wisselaars acht de opleiding voldoende in haar doelstelling
geslaagd ten opzichte van 66,1% gemiddeld (zie hiervoor respectievelijk
tabel 6 .44 . en tabel 6 .45 . in het tabellenboek) .
,Echter degenen die uit het beroep stapten, oordelen naar verhouding
negatief over de loopbaanontwikkeling na afstuderen in vergelijking met de
,totale groep respondenten (65,9% tevreden) en de mate waarin de
doelstelling van algemene inzetbaarheid geslaagd is (43,0% voldoende) .
Zowel respondenten die van sector wisselden, als degenen die uit het beroep
stapten, motiveerden hun voorkeur voor een sector direct na afstuderen
vaker met het "opdoen van ervaring" dan degenen die niet wisselden (zie
tabel 6 .46 in het tabellenboek) .



De wens tot verandering
In tabel 6 .47 is voor verschillende sectoren de wens tot verandering van de
respondenten aangegeven . De wens tot verandering van afdeling of wijk
binnen de huidige werksituatie is in alle sectoren aanwezig . Met name
respondenten in de zwakzinnigenzorg (44,5%) en het algemeen ziekenhuis
(38,2%) spreken deze wens uit . Respondenten bij de kruisverenigingen in
mindere mate (12,0%) .
De wens tot verandering van instelling of vereniging is in alle sectoren
sterk aanwezig . In de intramurale gezondheidszorg echter sterker dan in de
extramurale gezondheidszorg (A 40,8%, B 47,7%, Z 51,9%, V 44,4%, W 36,4% en
AGGZ 29,4%) .
De wens tot verandering van functie is het grootst bij respondenten in de
algemene ziekenhuizen (45,1%) en de zwakzinnigenzorg (48,1%) . Het merendeel
van deze respondenten ambieert een leidinggevende functie, maar ook de
functies van praktijkbegeleider en in het algemeen ziekenhuis worden
specialistische functies genoemd .
De wens tot verandering van sector is vooral in de intramurale
gezondheidszorg aanwezig . De voorkeur gaat met name uit naar de
kruisverenigingen .

Tabel 6 .47 . Wens tot verandering per sector .

wens tot verandering

huidige baan afdeling instelling functie veld beroep

algemeen 89 95 105 108 55
ziekenhuis 38,2% 40,8% 45,1% 46,4% 23,6%

psychiatrische 34 61 45 48 45
instelling 26,6% 47,7% 35,2% 37,5% 35,2%

zwakzinnigen- 12 14 13 14 9
zorg 44,5% 51,9% 48,1% 51,9% 33,3%

verpleeghuis 4 8 6 10 4
27,2ï 44,4% 30,3% 55,6% 22,2 %

kruisvereni- 41 124 88 65 72
ging 12,0% 36,4% 25,8% 19,0% 21,1%

aggz 1 5 2 1 6
8,9% 13,5% 11,5% 12,5% 10,9%

onbekend 3 3 2 1 2

totaal 201 336 283 271 214
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De wens tot verandering van sector is aanwezig bij respondenten van alle
afstudeerjaren (zie tabel 6 .48 . in het tabellenboek) . Wat betreft de wens
tot verandering van afdeling, instelling of beroep zijn er geen verschillen
tussen de afstudeerjaren . De wens tot verandering van functie is bij
respondenten van de eerste afstudeerjaren in sterkere mate aanwezig (1976
en 1977 45,0%) dan bij respondenten van de latere afstudeerjaren (1981
25,7%) . De wens tot verandering van sector is bij respondenten van de
eerdere afstudeerjaren minder aanwezig (1976 en 1977 16,7%) dan bij
respondenten van latere afstudeerjaren (1981 38,5%) .

In tabel 6 .49 . in het tabellenboek is aangegeven hoe de respondenten hun
aanstellingsmogelijkheden in diverse sectoren beoordelen . Respondenten
werkzaam in het algemeen ziekenhuis zien de beste aanstellingsmogelijkheden
in de eigen sector (63,9%) . Eveneens zien zij goede
aanstellingsmogelijkheden in verpleeghuizen (41,6%) en bij
kruisverenigingen (38,2%) .
Respondenten werkzaam in psychiatrische instellingen zien naast de beste
aanstellingsmogelijkheden in de eigen sector (85,2%) eveneens goede
mogelijkheden in de AGGZ (31,3%) en zwakzinnigenzorg (28,1%) . Respondenten
werkzaam bij een kruisvereniging zien naast de beste
aanstellingsmogelijkheden in de eigen sector (85,3%) goede mogelijkheden in
de verpleeghuizen (31,1%) . Zie voor de gegevens betreffende de overige
sectoren genoemde tabel .



6 .6 . De relatie tussen carrigreperspectieven en duurzame inzetbaarheid

Aanwijzigingen omtrent de veronderstelde relatie tussen
carrigremogelijkheden voor HBO-verpleegkundigen en de duurzame
inzetbaarheid zijn op de volgende wijze verkregen : de vragen over de wens
tot verandering van instelling of functie en sector zijn gerelateerd aan de
beoordeling van de carri@remogelijkheden bij de instelling/vereniging waar
HBO-verpleegkundigen werken, evenals de huidige functie die zij bekleden .

Zij die de carrigremogelijkheden bij de instelling of vereniging waar men
werkt, als matig of onvoldoende beschouwen, uiten iets vaker de wens om
hetzij van instelling, van functie of sector te veranderen dan degenen die
de carrigremogelijkheden als voldoende beoordelen, zie tabel 6 .50 . (en voor
meer uitgebreide gegevens tabel 6 .51 . in het tabellenboek) .

Tabel 6 .50 . Relatie tussen de beoordeling van de carrieremogelijkheden
bij de instelling/vereniging waar men werkt en de wens tot
verandering (gepercenteerd naar wens tot verandering) .

Wens tot veran- beoordeling carrieremogelijkheden
dering van

voldoende matig onvoldoende

instelling/vere- 115 89 68
niging 38,06 43,6% 48,2%

functie 98 84 62
32,5% 41,2% 44,0%

sector 79 68 70
26,1% 33,3% 49,6%

De wens tot verandering is bij respondenten die een staf- of leidinggevende
functie bekleden sterker aanwezig dan bij respondenten die een functie in
de basiszorg bekleden (zie tabel 6 .52 . en voor meer uitgebreide gegevens
tabel 6 .53 . in het tabellenboek) .



Tabel 6 .52 . Relatie tussen wens tot verandering van instelling/functie, of
sector en de huidige functie (er is gepercenteerd naar huidige
functie) .

wens tot veran- Huidige functie
dering van

basiszorg staf/leiding anders

instelling 252 41 27
39,6% 46,6% 31,4%

functie 208 38 27
32,7% 43,2% 31,4%

sector 218 29 15
34,3% 33,0% 17,4%

De respondenten wensen met name bij een andere instelling te gaan werken en
een andere functie te bekleden, in mindere mate is bij hen de wens tot
verandering van sector aanwezig .

Eerder zagen wij dat respondenten werkzaam in de basiszorg,
leidinggevende/staffuncties en andere functies de carrigremogelijkheden in
de komende drie jaar op gelijke wijze beoordelen (zie tabel 6 .16 . in het
tabellenboek) . Deze wens tot verandering die bij leidinggevenden sterker
aanwezig is, kan zodoende niet verklaard worden door een verschil in de
beoordeling van de carrigremogelijkheden bij de instelling/vereniging waar
men werkt . Waarschijnlijker is het, dat er een verschil in ambitie tussen
deze groepen respondenten bestaat .
Uit de gegevens over de loopbaanontwikkeling van HBO-verpleegkundigen bleek
dat het verblijf in de intramurale gezondheidszorg relatief kort is, in
vergelijking met de duur van het verblijf in de extramurale
gezondheidszorg . Inzicht in factoren die de duurzame inzetbaarheid van
HBO-verpleegkundigen beYnvloeden zijn zodoende met name voor de intramurale
gezondheidszorg van belang . Het besluit tot vertrek uit functie, baan of
sector zal op verschillende argumenten gestoeld zijn : naast aspecten die de
werksituatie betreffen (zie hoofdstuk 7) zijn bijvoorbeeld ook persoonlijke
en sociale motieven van belang . De carrigreperspectieven van
HBO-verpleegkundigen is een van de factoren die naast andere de duurzame
inzetbaarheid van HBO-verpleegkundigen belnvloedt .



7 . Rf:SULTATF.N VRAAGSTELLING 3

7 .1 . Samenvatting

Achtereenvolgens zullen besproken worden :
- de tevredcnlaci(1 van 11130-vcrpGee;lkunctigen over, werk, en werksituatie ;
- de tevredenheid van functionarissen in instellingen voor gezondheidszorg

over het functioneren van HBO-verpleegkundigen ;
- het methodisch handelen in werk en werksituatie en de ontplooiings-
mogelijkheden;

- de relatie tussen tevredenheid over werk en werksituatie en ontplooi-
ingsmogelijkheden enerz ijds en de wens tot verandering van instelling,
functie of sector bij HBO-verpleegkundigen anderzijds .

Een meerderheid van de respondenten is tevreden over de huidige
werkzaamheden . Respondenten in de extramurale gezondheidszorg zijn hier
relatief vaker tevreden over dan respondenten in de intramurale gezond-
heidszorg.
Over de sociaal-psychologische aspecten in de werksituatie - zoals de
werksfeer en de relatie met meerderen, collega's en vertegenwoordigers
van andere disciplines - z ijn de respondenten in alle sectoren over het
algemeen tevreden .
Minder tevreden zijn zij over organisatiekundige en instrumentele aspecten
betreffende de werksituatie . Ongeveer de helft van de totale groep res-
pondenten is over deze aspecten tevreden . Respondenten in de extramurale
gezondheidszorg zijn hier relatief vaker tevreden over dan respondenten
in de intramurale gezondheidszorg .
In verschillende sectoren plaatsen respondenten met name kanttekeningen
bij de werkwijze op de afdeling of in de basiseenheid . Door respondenten
in de algemene ziekenhuizen wordt veelal de kwaliteit van de werkbespre-
kingen matig bevonden .
De samenwerking met andere disciplines wordt vooral door respondenten
werkzaam bij kruisverenigingen minder positief beoordeeld .
Met name respondenten in de verpleeghuizen uiten ontevredenheid over de
wijze waarop de informatieverzameling ten behoeve van de patiënt en de
patiëntenbesprekingen plaatsvinden .
Over de instrumentele aspecten, zoals het salarisniveau en andere
arbeidsvoorwaarden zijn de respondenten het minst tevreden, met name
de respondenten in de intramurale gezondheidszorg .

In de extramurale gezondheidszorg met name vinden de HBO-verpZeegkundigen
het mogelijk de eigen opvattingen over verpleging in praktijk te brengen .
In de intramurale gezondheidszorg is het aantal respondenten dat zegt de
opvattingen in praktijk te kunnen brengen relatief geringer.
Eenzelfde verschil tussen extramurale en intramurale gezondheidszorg
doet zich voor bij de beoordeling van voorwaarden in de huidige werk-
situatie om als HBO-verpleegkundige goed te kunnen functioneren. Deze
worden in de extramurale gezondheidszorg relatief vaker gunstig beoordeeld .

In alle sectoren zijn de geinterviewde functionarissen in de instellingen
tevreden over het functioneren van de HBO-verpleegkundigen na inwerk-
periode. Behoudens enkele kanttekeningen is men van mening dat voor de
intramurale gezondheidszorg HBO-verpleegkundigen en in-service opgeleiden
en voor de extramurale gezondheidszorg HBO-verpleegkundigen en mgz-
opgeleiden na inwerkperiode op overeenkomstige wijze functioneren. Een
vergelijking met MBO-verpleegkundigen was veelal niet aan de orde, daar
deze verpleegkundigen op een groot aantal van de bezochte afdelingen en
eenheden niet werkzaam zijn .
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Zowel de respondenten als de functionarissen achten methodisch verpleeg-
kundig handelen van belang in de werksituatie . Over de voorbereiding op
een aantal aspecten van methodisch handelen door de HBO-V z ijn de meningen
van beide categorieën echter verdeeld . Zo laten de respondenten in de
drie voornaamste sectoren - het algemeen ziekenhuis, de psychiatrische
instelling en de kruisvereniging - zich minder positief uit over de
voorbereiding van de HBO-V op de verp Zeegtechnische vaardigheden, het
organiseren en plannen van de werkzaamheden, de theoretische kennis
en inzicht in de verwijsmogelijkheden . De functionarissen noemen even-
eens aspecten als verpleegtechnische vaardigheden en organisatie en
planning van de werkzaamheden . Bovendien zijn de HBO-verpleegkundigen
naar hun mening matig voorbereid op zelfstandig w erken en het dragen
van verantwoordelijkheid . De HBO-verpleegkundigen zijn wel van mening
dat -ij goed voorbereid ijn or) de beoefenirkg van sociaal-agogische
i~aam.firheden; het observer~n van de behoeften van de pat,ir'>nt, het
bevorderen van de zelfzorg en het stimuleren van het verpGeeykuridige
beroep .
Over de toepassingsmogelijkheden van methodisch verpleegkundig handelen
in de praktijk zijn de HBO-verpleegkundigen minder tevreden .
Met name aspecten als het opstellen van en het werken met een verpleeg-
plan, het formuleren van verpZeegkundige doelstellingen en het stimuleren
van het verpleegkundig beroep komen naar hun mening onvoldoende aan bod.

Onvrede over aspecten in de werksituatie is evenals onvoldoende carriëre-
mogelijkheden een van de mogelijke redenen voor de wens tot verandering
van functie, instelling of sector .
Zowel bij respondenten die tevreden z ijn over de huidige werkzaamheden,
werksituatie en ontplooiingsmogelijkheden als bij respondenten die daar
relatief ontevreden over zijn, is de wens tot verandering aanwezig . Bij
respondenten die relatief ontevreden zijn, is deze wens in sterkere mate
aanwezig . Dit geldt met name voor de wens tot verandering van sector .



7 .2 . De tevredenheid van HBO-verpleegkundigen over werk en werksituatie

Aan de verpleegkundige heroepspraktl_jk zijn taakinhoucjeli_jke,
organisatorische ( organisatiekundige en sociaal-psychologische) en
instrumentele aspecten onderscheiden .

Taakinhoudelijke aspecten
Aan de HBO-verpleegkundigen is gevraagd hoeveel aandacht er in de huidige
werksituatie aan diverse taakinhoudelijke aspecten besteed wordt en hoeveel
aandacht hieraan volgens hun besteed zou moeten worden . Daartoe is een
onderverdeling gemaakt in verpleegtechnische, sociaal-begeleidende,
verzorgende, huishoudelijke en administratieve taakaspecten . Tevens is aan
de HBO-verpleegkundige gevraagd : of hij tevreden is met de huidige
werkzaamheden, of het niveau van de HBO-V aansluit op de huidige
werkzaamheden en hoe de te dragen verantwoordelijkheid ervaren wordt .

Volgens het merendeel van de totale groep HBO-verpleegkundigen wordt in de
werksituatie de meeste aandacht geschonken aan sociaal-begeleidende
taakaspecten . Vervolgens aan respectievelijk verzorgende,
verpleegtechnische, administratieve en huishoudelijke taakaspecten . In
figuur 7 .1 . is voor de totale groep respondenten per taakaspect de
overeenstemming weergegeven tussen de aandacht die er in de werksituatie
aan besteed wordt en de aandacht die men eraan zou willen besteden .
Van de totale groep respondenten zouden 209 respondenten, (26,1%) met name
aan de sociaal-begeleidende aspecten meer aandacht wensen te geven en 163
respondenten, (20,5%) minder aandacht aan het verzorgend aspect .
Ten aanzien van verpleegtechnische, huishoudelijke en administratieve
aspecten zijn er zowel respondenten die meer aandacht aan deze aspecten
zouden willen besteden, als respondenten die minder aandacht nodig achten
(zie tabel 7 .2 . in het tabellenboek) .
Er zijn accentverschillen tussen de voornaamste sectoren met betrekking tot
de aandacht die men in de huidige werksituatie aan de verschillende
taakaspecten besteedt . Zo worden in het algemeen ziekenhuis op de
verpleegtechnische aspecten meer de nadruk gelegd, in psychiatrische
instellingen en bij de kruisverenigingen zijn dit de sociaal-begeleidende
aspecten (zie tabel 7 .1 . in het tabellenboek) .
Wat betreft de aandacht die men aan de diverse aspecten zou willen besteden
zijn de antwoorden van de respondenten per sector vergelijkbaar met die van
de totale groep (zie tabel 7 .1 . in het tabellenboek) .
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Figuur 7 .1 . Overeenstemming tussen de aandacht die er in de huidige werk-
situatie aan diverse aspecten besteed wordt en die men er aan

wenst te besteden .

Een meerderheid van de respondenten is tevreden over de huidige
werkzaamheden (in totaal 77,3% tevreden) . Er zijn verschillen tussen de
extramurale en de intramurale gezondheidszorg . De respondenten werkzaam in
de extramurale gezondheidszorg zijn vaker tevreden over de huidige
werkzaamheden (kruisverenigingen 86,5% tevreden, AGGZ 88,2% tevreden) dan
in de intramurale gezondheidszorg (algemeen ziekenhuis 68,7% tevreden,
psychiatrische instelling 71,9% tevreden, zwakzinnigenzorg 77,8% tevreden
en verpleeghuis 55,6% tevreden) . Met name de respondenten werkzaam in een
verpleeghuis zijn naar verhouding het minst tevreden over de huidige
werkzaamheden (zie tabel 7 .3 . in het tabellenboek) .
Tevens vindt een meerderheid van de totale groep respondenten dat het
niveau van de HBO-V op de huidige werkzaamheden aansluit (73,6% zegt dat
het niveau aansluit ; 5,5% vindt het niveau van de opleiding te laag ; 12,5%
vindt het niveau van de opleiding te hoog) .
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De respondenten, werkzaam bij een kruisvereniging zijn naar verhouding
vaker tevreden over de aansluiting tussen opleiding en huidige
werkzaamheden (83,0%) dan respondenten in de intramurale gezondheidszorg .
Respondenten werkzaam in algemene ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn
relatief het minst tevreden (respectievelijk 68,7% en 55,6% tevreden, zie
tabel 7 .4 . in het tabellenboek) .
liet dragen van verantwoordelijkheid in de huidige werksituatie valt de
helft van de respondenten zwaar (51,0%) . Tussen de sectoren zijn de
verschillen niet groot, met uitzondering van de AGGZ waar 70,6% van de
respondenten de te dragen verantwoordelijkheid als zwaar beoordeelt (zie
tabel 7 .5 . in het tabellenboek) .

Organisatorische aspecten

Organisatiekundige aspecten
De HBO-verpleegkundigen is gevraagd of zij tevreden zijn over : de wijze van
leidinggeven in de huidige werksituatie, de overdracht van diensten, de
afstemming van taken en de gang van zaken in het algemeen in de huidige
werksituatie .

Ruim de helft van alle respondenten is tevreden over de wijze waarop in de
huidige werksituatie leiding wordt gegeven (57,7%) (zie tabel 7 .6 . in het
tabellenboek) . Respondenten werkzaam in de zwakzinnigenzorg zijn naar
verhouding hierover het meest tevreden (81,5% tevreden) . Tussen de overige
sectoren zijn de verschiller in tevredenheid niet groot .
Over de wijze waarop de overdracht van diensten plaatsvindt, uiten
respondenten die bij een kruisvereniging werkzaam zijn meer tevredenheid
(79,2% tevreden) dan respondenten in de intramurale gezondheidszorg
(algemeen ziekenhuis 67,0% tevreden, psychiatrische instelling 68,0%
tevreden, zwakzinnigenzorg 59,3% tevreden, verpleeghuis 38,9% tevreden en
AGGZ 52,9% tevreden, zie tabel 7 .7 . in het tabellenboek) . Met name
respondenten werkzaam in verpleeghuizen zijn naar verhouding ontevreden .
Ook over de afstemming van taken in de huidige werksituatie zijn de
respondenten die bij een kruisvereniging werken naar verhouding vaker
tevreden (77,1%) dan respondenten in de intramurale gezondheidszorg
(algemeen ziekenhuis 60,9% tevreden, psychiatrische instelling 65,6% ,
zwakzinnigenzorg 70,4% , verpleeghuis 50,0% en AGGZ 70,6% tevreden, zie
tabel 7 .8 . in het tabellenboek) .
Ruim de helft van de respondenten is tevreden over de gang van zaken in de
huidige werksituatie . In de AGGZ, de zwakzinnigenzorg en bij de
kruisverenigingen zien we relatief het hoogste aantal tevredenen
(respectievelijk 82,4%, 77,8% en 74,2% tevreden) .
Relatief minder tevreden zijn respondenten werkzaam bij psychiatrische
instellingen, ziekenhuizen en verpleeghuizen (respectievelijk 63,3%, 56,2%
en 55,6% tevreden, zie tabel 7 . 9 . in het tabellenboek) .

Samenvattend, respondenten in de extramurale gezondheidszorg zijn, met name
bij de kruisverenigingen maar ook in de AGGZ, meer tevreden over
bovengenoemde aspecten dan respondenten in de andere sectoren, de
zwakzinnigenzorg uitgezonderd .
De aard van de werksituatie, vooral zelfstandigheid van de functie van
wijkverpleegkundige, zal hierbij van invloed zijn .
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Sociaal-psychologische aspecten
De HBO-verpleegkundigen is gevraagd, hoe zij de werksfeer en de relaties
met meerderen, collega's en vertegenwoordigers van andere disciplines in de
huidige werksituatie beoordelen .

Over het algemeen is men, met uitzondering van de kruisverenigingen, meer
tevreden over sociaal-psychologische aspecten in de werksituatie, dan over
de organisatiekundige .
Over de werksfeer is 78,8% van alle respondenten tevreden (zie tabel 7 .10 .
in het tabellenboek) . Over de relatie met meerderen is 77 .4% van de
respondenten tevreden (zie tabel 7 .11 . in het tabellenboek) . De relatie met
collega's wordt door 91,0% van de respondenten als naar tevredenheid
beoordeeld (zie tabel 7 .12 . in het tabellenboek), de relatie met andere
disciplines door 63,1% van de respondenten (zie tabel 7 .13 . in het
tabellenboek) .
Er zijn weinig verschillen tussen de sectoren . In de zwakzinnigenzorg is
het aantal tevredenen over sociaal-begeleidende aspecten relatief hoog .
De werksfeer wordt in de AGGZ (64,7% tevreden) en in het algemeen
ziekenhuis (70,8%) iets minder vaak positief beoordeeld dan in de overige
sectoren .
De relatie met andere disciplines wordt door respondenten werkzaam bij een
kruisvereniging naar verhouding minder gunstig beoordeeld 53,4% tevreden,
zie tabel 7 .10 . t/m 7 .13 . in het tabellenboek) .

Instrumentele aspecten
De HBO-verpleegkundigen is gevraagd : of zij tevreden zijn over het huidige
salarisniveau in aansluiting op het niveau van de HBO-V, of zij tevreden
zijn over andere arbeidsvoorwaarden zoals vakantieregelingen en
onregelmatige diensten .

De respondenten zijn relatief ontevreden over het salarisniveau in
aansluiting op het opleidingsniveau : 46,4% van de respondenten vindt dat
het salarisniveau aansluit bij de opleiding, 31,2% van de respondenten
vindt het matig en 17,6% slecht aansluiten (zie tabel 7 .14 . in het
tabellenboek) .
Vooral respondenten werkzaam in de intramurale gezondheidszorg zijn
ontevreden over het salarisniveau (algemeen ziekenhuis 36,9% tevreden,
psychiatrische instelling 34,4% tevreden, zwakzinnigenzorg 44,4% tevreden,
verpleeghuis 38,9% tevreden, kruisvereniging 54,3% tevreden en AGGZ 88',2%
tevreden) .

Hetzelfde beeld komt naar voren bij de beoordeling van de overige
arbeidsvoorwaarden : 44,8% van de respondenten is hier tevreden over, 38,6 %
matig tevreden en 14,1% is ontevreden . Ook hier is het aantal ontevredenen
relatief het hoogst in de intramurale gezondheidszorg (zie tabel 7 .15 . in
het tabellenboek) .



De tevredenheid over werk en werksituatie per afstudeerjaar
gr is geen verschil tussen respondenten van verschillende afstudeerjaren
met betrekking tot de mate waarin zij tevreden zijn over de huidige
werkzaamheden (zie tabel 7 .16 . in het tabellenboek) .
Over de tevredenheidsvragen betreffende organisatiekundige,
sociaal-psychologische en instrumentele aspecten zijn "somscores" berekend .
Dit is het aantal keren dat een respondent antwoordt tevreden te zijn op
vragen over een aspect . Deze somscores zijn voor elk van de aspecten,
organisatiekundige, sociaal-psychologische en instrumentele, afzonderlijk
berekend en gerelateerd aan het jaar van afstuderen .
Ieder van de genoemde aspecten worden door respondenten van verschillende
afstudeerjaren op overeenkomstige wijze beoordeeld (zie respectievelijk
tabel 7 .17 ., tabel 7 .18 . en tabel 7 .19 . in het tabellenboek) .



7 .3 . Functionarissen in instellingen voor gezondheidszorg over
het functioneren van de HBO-verpleegkundigen

De functionarissen op het niveau van de verplegingsdienst in de intramurale
gezondheidszorg en op provinciaal niveau in de extramurale gezondheidszorg
is gevraagd of zij tevreden zijn over de wijze waarop de
HBO-verpleegkundige de verschillende verpleegkundige taken na de
inwerkperiode uitvoert .
lieer gedetailleerde vragen zijn aan de functionarissen op afdelingsniveau
in de intramurale gezondheidszorg en op niveau van de basiseenheden in de
extramurale gezondheidszorg gesteld . Naast eerder genoemde verpleegkundige
taken is voor de kruisverenigingen "preventief werken" toegevoegd .
Hen is gevraagd of zij tevreden of ontevreden zijn over de wijze waarop de
HBO-verpleegkundige na de inwerkperiode deze taken uitvoert .
Tevens zijn deze functionarissen vragen gesteld over :
het samenwerken met collega's, de omgang met de patignt, contacten met
meerderen, verantwoordelijkheid dragen, zelfstandig werken, de
overeenstemming tussen HBO-verpleegkundigen en andere categorieen
verpleegkundigen over de manier waarop er verpleegd wordt .
Aan alle functionarissen is de vraag gesteld of er ten aanzien van
bovengenoemde aspecten na de inwerkperiode verschillen zijn aan te wijzen
tussen het functioneren van HBO-verpleegkundigen en anders opgeleide
verpleegkundigen .

Zowel de functionarissen van de verplegingsdienst/provinciaal niveau als de
functionarissen op afdelingsniveau/niveau basiseenheden zijn tevreden over
het functioneren van de HBO-verpleegkundige na inwerkperiode . Slechts
enkele functionarissen beoordelen een aantal aspecten van dit functioneren
als matig . Functionarissen in het verpleeghuis bijvoorbeeld blijven ook na
inwerkperiode de verpleegtechnische vaardigheden bij de HBO-verpleegkundige
missen .
Functionarissen geven aan dat de opvattingen over verpleging tussen
HBO-verpleegkundigen en anders opgeleiden zo nu en dan uiteenlopen .
Enkele uitspraken van functionarissen daarover zijn in :

Ziekenhuizen .
"De aandachtspunten liggen anders, zij hebben geduld met de patient en
werken gedetailleerd . Dat is goed voor de afdeling, stimulerend . De
HBO-verpleegkundigen kunnen hun zaken goed verwoorden" .
"HBO-verpleegkundigen functioneren anders in de relatie naar anderen
toe . Ze leven zich meer in de situatie van de patignt in en hanteren
gemakkelijker gevoelens naar de patient toe ."

Psychiatrische instellingen .
"Zij hebben een andere kijk op patigntenzorg, zijn idealistischer over
de mogelijkheden die je met een groep patignten hebt . Ze kunnen de
agogische aspecten vaak niet kwijt, dat leidt tot teleurstellingen" .
"Zij hebben een andere kijk op de situatie, grondiger, iets minder
conservatief ."



Kruisverenigingen .
"De HBO-verpleegkundige is erg zakelijk ingesteld, springt niet in op
signalen die niet rechtstreeks, via een hulpvraag geformuleerd worden,
maar waarvan de andere verpleegkundigen vinden dat er toch op
ingespeeld moet worden ."
"De TíBO-verpleegkundige is meer bewust bezig, door methodisch te
werken en het exploreren van de hulpvraag ."
"Er zijn meningsverschillen ten aanzien van de zelfstandigheid van de
patiLnt, ten gevolge van een gebrek aan ziekte-inzicht . Ze
distanti@ren zich teveel ."

Behoudens deze kanttekeningen zegt men in de intramurale gezondheidszorg
dat HBO-verpleegkundigen en in-service opgeleiden en in de wijkverpleging
mgz-opgeleiden na de inwerkperiode min of meer op dezelfde wijze
functioneren .
Als verschilpunt wordt nog de grotere praktische vaardigheden en het
ziekte-inzicht van de laatst genoemde categorie@n verpleegkundigen genoemd .
Een vergelijking met de MBO-verpleegkundige is minder aan de orde . Op de
door ons bezochte afdelingen in de intramurale gezondheidszorg werken
weinig MBO-verpleegkundigen en in de extramurale gezondheidszorg zijn
MBO-verpleegkundigen slechts sporadisch werkzaam . De verschillen die men
aanwijst hebben betrekking op verschil in theoretische achtergrond en de
lengte van de inwerkperiode, die voor de MBO-verpleegkundige langer is .



7 .4 . Het methodisch verpleegkundig handelen in werk en werksituatie

Onder methodisch handelen wordt verstaan : het doelgericht, systematisch,
procesmatig verplegen . Over het methodisch verpleegkundig handelen zijn de
volgende vragen aan de HBO-verpleegkundigen gesteld :
- wordt in de huidige werksituatie bij de opname van de patient een

schriftelijke verpleegkundige anamnese gemaakt (informatie bevattende
over de lichamelijke en psychische gesteldheid van de patignt, eventueel
belangrijke gewoonten van de patient en sociale omstandigheden) ;

- wordt in de huidige werksituatie procesmatig gewerkt met een verpleegplan
(onder een verpleegplan wordt verstaan een plan dat per pati@nt voor een
afgebakende periode, bijvoorbeeld een dag, week of maand, een overzicht
van alle voor de patient te verrichten activiteiten bevat) ;

- met welke regelmaat vinden pati@ntenbesprekingen plaats, waarbij de
verpleging van de patignt besproken wordt ;

- met welke regelmaat vinden werkbesprekingen plaats, waarbij de
organisatorische gang van zaken in de werksituatie besproken wordt ;

- zijn er bij pati@ntenbesprekingen andere disciplines aanwezig zoals
artsen, paramedici, maatschappelijk werk(st)er, gezinszorg .

Over ieder van de genoemde onderwerpen zijn vervolgens tevredenheidsvragen
aan de IIBO-verpleegkundigen gesteld, te weten : wordt in de huidige
werksituatie voldoende informatie ten behoeve van de verpleging van de
patient vastgelegd ; wordt de verpleging van de pati@nt voldoende besproken ;
wordt voldoende overleg gevoerd met vertegenwoordigers van andere
disciplines zoals artsen, paramedici, maatschappelijk werk(st)er,
gezinszorg ; maken artsen in voldoende mate gebruik van de door de
verpleging verzamelde gegevens en wordt de organisatorische gang van zaken
voldoende besproken .
Tevens zijn een aantal vragen gesteld over de ontplooiingsmogelijkheden .
Onder ontplooiingsmogelijkheid wordt verstaan : de mogelijkheid binnen de
functie vorm te geven aan het verpleegkundig beroep . Hierover zijn de
volgende vragen gesteld : de overeenstemming van de opvattingen over
verpleging van de HBO-verpleegkundige met die van collega's ; de
mogelijkheid om in de werksituatie de opvattingen over verpleging in
praktijk te brengen ; de voorwaarden in de huidige werksituatie om als
HBO-verpleegkundige goed te kunnen functioneren, de invloed van de
HBO-verpleegkundige op de gang van zaken in de huidige werksituatie en
ontplooiingsmogelijkheden in basiszorg en leidinggeven .
Zowel de functionarissen in instellingen voor gezondheidszorg als de
HBO-verpleegkundigen is een lijst voorgelegd met aspecten van
verpleegkundig handelen (zie bijlage 4 en bijlage 10) . Beide categoriegn is
gevraagd aan te geven : wat het belang van deze aspecten voor de verpleging
in de huidige werksituatie is ; of de HBO-V de HBO-verpleegkundigen
voldoende voorbereid heeft op deze aspecten en of de huidige werksituatie
de mogelijkheid biedt tot het in praktijk brengen ervan .



Aspecten van het methodisch verpleegkundig handelen in de werksituatie
De helft van de respondenten zegt dat er in de huidige werksituatie een
schriftelijke verpleegkundige anamnese wordt gemaakt . Dit gebeurt met name
in de zwakzinnigenzorg (70,4%) en de ACCZ (Fi4,7%,) ; in mindere mate in
verpleeghuizen (27,8%) . De cijfers voor de overige sectoren zijn
respectievelijk : psychiatrische instelling 61,7%, algemeen ziekenhuis
51 , 9% , kruisvereniging 46,0% (zie tabel 7 .20 in het tabellenboek) .
Het procesmatig werken met een verpleegplan gebeurt het veelvuldigst in het
algemeen ziekenhuis (60,5%) . Daarop volgen de psychiatrische instelling,
zwakzinnigenzorg en kruisverenigingen (respectievelijk 48,4%, 48,1% en
49,6%) . In mindere mate wordt in de verpleeghuizen (38,9%) en ACGZ (35,3%)
procesmatig gewerkt met een verpleegplan (zie tabel 7 .21 . in het
tabellenboek) .
De respondenten geven echter veelal aan (zie tabel 7 .22 . in het
tabellenboek) dat indien er geen gebruik gemaakt wordt van een
verpleegplan, de informatie op een andere wijze verzameld wordt . In de
algemene ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en zwakzinnigenzorg
veelal door middel van rapportage . In de verpleeghuizen, bij de
kruisverenigingen en ambulante gezondheidszorg veelal door middel van een
kaartsysteem (zie tabel 7 .23 . in het tabellenboek) .
De frequentie waarmee patiëntenbesprekingen plaatsvinden is het hoogst in
de algemene ziekenhuizen (bij 30,5% van de respondenten drie keer per week
of meer) en de psychiatrische instellingen (bij 27,3% drie keer per week of
meer) . In de AGGZ vinden er veelal wekelijks pati@ntenbesprekingen plaats
(64,7%) . In de zwakzinnigenLorg maandelijks (51,9%) . In verpleeghuizen en
bij kruisverenigingen geven respondenten veelal verschillende frequenties
aan, uiteenlopend van wekelijks tot zo nu en dan (zie tabel 7 .24 . in het
tabellenboek) .
Werkbesprekingen vinden volgens de respondenten werkzaam in psychiatrische
instellingen veelal wekelijks plaats (51,6%) ; veelal maandelijks in de
zwakzinnigenzorg (44,4%) . In de overige sectoren worden uiteenlopende
frequenties genoemd, varigrend van wekelijks tot zo nu en dan (zie tabel
7 .25 . in het tabellenboek) .
Wat de aanwezigheid van andere disciplines bij pati@ntenbesprekingen
betreft : artsen zijn vooral in psychiatrische instellingen (86,7%) en in de
AGGZ (82,4%) bij patigntenbesprekingen aanwezig . In mindere mate zijn zij
in het algemeen ziekenhuis (51,1%) en bij de kruisverenigingen (44,0%) bij
pati@ntenbesprekingen aanwezig . De cijfers voor zwakzinnigenzorg en
verpleeghuis zijn respectievelijk 59,3% en 66,7% (zie tabel 7 .26 . in het
tabellenboek) .
Paramedici zijn vooral in verpleeghuizen bij pati@ntenbesprekingen aanwezig
(72,2%), in de zwakzinnigenzorg (63,0%) en bij de psychiatrische
instellingen (58,6%) . In de overige sectoren is de aanwezigheid van
paramedici bij patiëntenbesprekingen veelal niet gebruikelijk (zie tabel
7 .27 . in het tabellenboek) .
Maatschappelijk werk(st)ers zijn met name in psychiatrische instellingen
(78,1%) bij patigntenbesprekingen aanwezig, eveneens in verpleeghuizen
(60,7%) . In de overige sectoren gebeurt dit in mindere mate (zie tabel
7 .28 . in het tabellenboek) .
Bij de kruisverenigingen zegt 30,2% van de respondenten dat bij de
patigntenbesprekingen de gezinszorg aanwezig is (zie tabel 7 .29 . in het
tabellenboek) .
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De tevredenheid van HBO-verpleegkundigen over methodisch handelen
in de werksituatie
Ruim de helft van de respondenten vindt dat in de huidige werksituatie
voldoende informatie voor de verpleging van de patignt verzameld wordt .
Relatief vaker tevreden hierover zijn respondenten in de zwakzinnigenzorg
(81,5%) en in de AGGZ (88,2%) . Relatief ontevreden zijn respondenten in
verpleeghuizen (44,4% tevreden) . De cijfers voor de overige sectoren zijn :
algemeen ziekenhuis 61,8% tevreden, psychiatrische instellingen 62,5%
tevreden en kruisverenigingen 63,9% tevreden, (zie tabel 7 .30 . in het
tabellenboek) .
De regelmaat waarmee pati@ntenbesprekingen plaatsvinden, wordt eveneens
door de helft van de respondenten als voldoende beoordeeld . Ook hier achten
met name respondenten in de zwakzinnigenzorg (77,8%) en in de AGGZ (82,4%)
de regelmaat voldoende en zijn de respondenten werkzaam in verpleeghuizen
het minst tevreden (44,4% voldoende) . De cijfers voor de overige sectoren
zijn : algemeen ziekenhuis 51,1% voldoende, psychiatrische instellingen
69,5% voldoende en kruisverenigingen 54,0% voldoende (zie tabel 7 .31 . in
het tabellenboek) .
Respondenten werkzaam in de zwakzinnigenzorg en in de AGGZ zijn over het
algemeen tevreden over het overleg met artsen (respectievelijk 81,5%
tevreden en 76,5% tevreden) . Ontevreden zijn met name respondenten werkzaam
bij een kruisvereniging : 36,4% van deze respondenten vindt dat er voldoende
overleg gevoerd wordt met artsen . De cijfers voor de overige sectoren zijn
algemeen ziekenhuis 57,1% tevreden, psychiatrische instellingen 63,3% en
verpleeghuis 66,7% tevreden (zie tabel 7 .32 . in het tabellenboek) .
Slechts 40,8% van de respondenten vindt dat artsen voldoende gebruik maken
van de door de verpleging verzamelde gegevens . De respondenten werkzaam in
de zwakzinnigenzorg zijn hierover relatief het meest tevreden (74,1%
voldoende), de respondenten die bij een kruisvereniging werken relatief
ontevreden (21,4% voldoende) . De cijfers voor de overige sectoren zijn :
algemeen ziekenhuis 48,5% voldoende, psychiatrische instellingen 57,8%
voldoende, verpleeghuis 55,6% voldoende en AGGZ 70,6% voldoende (zie tabel
7 .33 . in het tabellenboek) .
Het overleg met paramedici wordt door 35,8% van de respondenten als
voldoende beoordeeld . Respondenten die bij een kruisvereniging werken,
laten zich hierover relatief negatief uit (26,4% acht het overleg
voldoende), respondenten werkzaam in de zwakzinnigenzorg relatief positief
(66,7%), De cijfers voor de overige sectoren zijn : algemeen ziekenhuis
38,2% voldoende, psychiatrische instellingen 46,9% voldoende, verpleeghuis
61,1% voldoende en AGGZ 41,2% voldoende (zie tabel 7 .34 . in het
tabellenboek) .
De helft van de respondenten (49,6%) beoordeelt het overleg met
maatschappelijk werk(st)er als voldoende . De verschillen tussen de sectoren
zijn wat dit oordeel betreft niet groot (zie tabel 7 .35 . in het
tabellenboek) .
Van de respondenten werkzaam bij een kruisvereniging, beoordeelt 28,1% het
overleg met gezinszorg als voldoende (zie tabel 7 .36 . in het tabellenboek) .

De mate waarin de organisatorische gang van zaken besproken wordt, vindt
62,0% van de respondenten voldoende . Tevreden zijn vooral de respondenten
werkzaam bij een kruisvereniging (76,8%) . Relatief ontevreden zijn
respondenten werkzaam bij het algemeen ziekenhuis (42,1%) . De cijfers voor
de overige sectoren zijn : psychiatrische instellingen 63,3% voldoende,
zwakzinnigenzorg 66,7% voldoende, verpleeghuis 55,6% voldoende en AGGZ
64,7% voldoende (zie tabel 7 .37 . in het tabellenboek) .
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De aanwezigheid van voorwaarden tot methodisch handelen en de
tevredenheid van HBO-verpleegkundigen hierover
Nagegaan is of er een relatie bestaat tussen de frequentie van
patigntenbesprekingen en werkbesprekingen in de werksituatie en de
tevredenheid van de HBD-ver.pleep;knndi};en hierover . Hetzelfde i5 gebeurd ten
:ianzic n viii do lnforinsiLieverz :rmol inF; door inlctdel v :rn Peil anaunnetie cri hvC
overleg met de verschillende disciplines .

Het blijkt, dat naarmate de frequentie van werkbesprekingen en
patigntenbesprekingen hoger is, ook de tevredenheid van
HBO-verpleegkundigen over deze besprekingen groter is (zie respectievelijk
tabel 7 .38 . en 7 .39 . in het tabellenboek) .
De respondenten, in wiens werksituatie een uitgebreide anamnese van de
patient afgenomen wordt, zijn vaker tevreden over de informatieverzameling
ten behoeve van de patignt, dan respondenten in wiens werksituatie dit
minder uitgebreid gebeurt (zie tabel 7 .40 . in het tabellenboek) .
Indien verschillende disciplines aanwezig zijn bij de
patigntenbesprekingen, zijn de respondenten meer tevreden over het overleg
met deze disciplines, dan wanneer zij niet aanwezig zijn (zie tabel 7 .41 .
voor het overleg met artsen, tabel 7 .42 voor het overleg met paramedici,
tabel 7 .43 . voor het overleg met maatschappelijk werk(st)er, tabel 7 .44 .
voor het overleg met gezinszorg . Deze tabellen staan in het tabellenboek) .

Wat de voorwaarden tot methodisch handelen in de werksituatie van de
HBO-verpleegkundigen betreft worden knelpunten ervaren bij : de
informatieverzameling ten behoeve van de patient en de
patigntenbesprekingen . Met name respondenten in verpleeghuizen brengen dit
naarr voren ; de samenwerking met andere disciplines, met name bij de
kruisverenigingen en de bespreking van de organisatorische gang van zaken,
met name in het algemeen ziekenhuis .

De ontplooiingsmogelijkheden van HBO-verpleegkundigen in de huidige
werksituatie
Het merendeel van de respondenten laat zich positief uit over de mate
waarin hun opvattingen over verpleging overeenstemmen met die van
collega's . Vooral bij de kruisverenigingen (80,6% overeenstemming),
zwakzinnigenzorg (81,5%) en de AGGZ (82,4%) . Bij de psychiatrische
instellingen is dit 77,3% . Door respondenten die in algemene ziekenhuizen
en verpleeghuizen werkzaam zijn, wordt deze overeenstemming iets minder
vaak genoemd respectievelijk 65,2% en 55,6% overeenstemming (zie tabel
7 .45 . in het tabellenboek) .
Wat betreft de mogelijkheid de eigen opvattingen over verpleging in de
huidige werksituatie in praktijk te brengen, doet zich een verschil voor
tussen de intramurale en extramurale gezondheidszorg . Met name in de
extramurale gezondheidszorg is het de HBO-verpleegkundige goed mogelijk de
eigen opvattingen in praktijk te brengen (kruisverenigingen 81,2% en AGCZ
88,2%) . In de intramurale gezondheidszorg is het aantal respondenten dat
zegt de eigen opvattingen in praktijk te kunnen brengen lager (algemeen
ziekenhuis 52,8%, psychiatrische instellingen 60,9%, zwakzinnigenzorg 66,7%
en verpleeghuis 55,6%, zie tabel 7 .46 . in het tabellenboek) .
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Eenzelfde verschil tussen intramurale en extramurale gezondheidszorg doet
zich voor bij de beoordeling van de aanwezigheid van voorwaarden in de
huidige werksituatie om als HBO-verpleegkundige goed te kunnen
functioneren . Bij de kruisverenigingen vindt 82,4% van de respondenten dat
deze voorwaarden in de huidige werksituatie voldoende aanwezig zijn, bij de
ACGZ 82,4% . Deze cijfers zijn lager in de intramurale gezondheidszorg, te
weten : algemeen ziekenhuis 57,5%, psychiatrische instelling 71,9%,
zwakzinnigenzorg 51,9% en verpleeghuis 55,6% (zie tabel 7 .47 . in het
tabellenboek) .
Gemiddeld 70,2% van de respondenten vindt dat de eigen invloed op de gang
van zaken in de werksituatie voldoende is . Naar verhouding oordelen
respondenten in algemene ziekenhuizen hier minder positief over (57,1%
voldoende), respondenten in de zwakzinnigenzorg naar verhouding positief
(81,5% voldoende) (zie tabel 7 .48 . in het tabellenboek) .

Ontplooiingsmogelijkheden per afstudeerjaar
Evenals bij de vragen over organisatiekundige, sociaal-psychologische en
instrumentele aspecten zijn over de vragen betreffende
ontplooiingsmogelijkheden somscores berekend .
Dit is het aantal keren dat "tevreden" of "voldoende" geantwoord wordt op
de vragen over : de overeenstemming van de opvattingen over verpleging met
die van collega's, de mogelijkheid de opvattingen over verpleging in
praktijk te brengen, de beoordeling van de voorwaarden in de werksituatie
om als HBO-verpleegkundige te kunnen functioneren en de beoordeling van de
invloed in de huidige werksituatie . Deze somscores zijn gerelateerd aan het
jaar van afstuderen van de respondenten .
Er is wat betreft het oordeel van de HBO-verpleegkundigen over deze groep
vragen geen verschil tussen respondenten die pas zijn afgestudeerd (1981)
en zij die eerder afstudeerden (1976 en 1977) (zie tabel 7 .49 . in het
tabellenboek) .

Ontplooiingsmogelijkheden op specifieke terreinen
Wat betreft de ontplooiingsmogelijkheden op specifieke terreinen, is de
respondenten gevraagd of zij goede mogelijkheden tot functievervulling zien
in de basiszorg en het leidinggeven .
Respondenten die in de basiszorg werkzaam zijn, zien over het algemeen
goede mogelijkheden tot functievervulling op dit terrein (77,5% voldoende,
zie tabel 7 .50 . in het tabellenboek) . Dit zelfde geldt voor respondenten
die leidinggevende functies bekleden op het terrein van het leidinggeven
(zie tabel 7 .51 . in het tabellenboek) .

Het belang van methodisch handelen in de werksituatie
Elk van de onderscheiden aspecten betreffende het methodisch handelen
worden zowel door de respondenten als de functionarissen in instellingen
voor gezondheidszorg als belangrijk voor de verpleging in de huidige
werksituatie beoordeeld (zie tabel 7 .52 . in het tabellenboek voor de
antwoorden van de HBO-V respondenten) . Alle HBO-verpleegkundigen werkzaam
in de psychiatrische instellingen vinden verpleegtechnische vaardigheden
relatief minder van belang in de huidige werksituatie (43,8% belangrijk,
zie tabel 7 .53 . in het tabellenboek) .
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Voorbereiding op het methodisch handelen door de HBO-V
Over de voorbereiding op deze aspecten door de HBO-V lopen de meningen meer
uiteen . Respondenten, werkzaam in de drie voornaamste sectoren, het
algemene ziekenhuis, de psychiatrische instellingen en de kruisverenigingen
vinden dat zij door de HBO-V vooral goed voorbereid zijn op :
sociaal-agogische vaardigheden, het observeren van de behoeften van de
patignt, heet bevorderen van de zelfzorg en het stimuleren van de
ontwikkeling van het verpleegkundig beroep (zie tabel 7 .54 . hieronder en
tabel 7 .55 . in het tabellenboek, waar de beoordeling van diverse aspecten
In rangorde naar belangrijkheid per sector is aangegeven) .

Tabel 7 .54 . Beoordeling van de wijze waarop de HBO-V de HBO-verpleegkundigen
voorbereid heeft op een aantal aspecten van methodisch handelen
voor de drie voornaamste sectoren . (Het percentage respondenten
dat voor de drie voornaamste sectoren deze voorbereiding voldoende
acht is aangegeven .)

percentage voldoende voorbereid per sector

aspect
algemeen ziekenhuis psychiatrische

instelling
kruisvereniging

sociaal-agogi- 213 101 309
sche vaardig- 91,4% 78,9% 90,6%
heden

observeren van 210 112 309
de behoeften 90,1% 87,5% 90,6%
van de patient

het bevorderen 209 110 295
van de zelf- 89,7% 85,9% 86,5%
zorg

stimuleren van 207 108 280
het verpleeg- 88,89 84,4% 82,1%
kundig beroep

Minder positief laten de respondenten in de drie voornaamste sectoren zich
uit over de voorbereiding van de HBO-V op de verpleegtechnische
vaardigheden, het organiseren en plannen van de werkzaamheden, de
theoretische kennis en het inzicht in de verwijsmogelijkheden (zie tabel
7 .56 . hieronder en tabel 7 .55 . in het tabellenboek) .



Tabel 7 .56 . Beoordeling van de wijze waarop de HBO-V, de HBO-verpleegkundigen
heeft voorbereid op een aantal aspecten van methodisch handelen
in de drie voornaamste sectoren . (Het percentage respondenten
voor de drie voornaamste sectoren dat deze voorbereiding
voldoende acht, is weergegeven .)

aspect

percentage voldoende voorbereid per sector

algemeen ziekenhuis psychiatrische
instelling

kruisvereniging

verpleegtech- 78 '84 194
nische vaar- 33,5% 65,6% 56,9%
digheden

organiseren en 152 69 203
plannen van de 65,2% 53,9% 59,5%
werkzaamheden

theoretische 146 78 258
kennis 60,9% 60,9% 75,7%

inzicht in 137 52 18
verwijsmoge- 59,89 40,6% 40,8%
lijkheden

De verschillen in oordeel tussen de sectoren zijn niet groot wat de
beoordeling van de overige aspecten betreft (zie tabel 7 .55 . in het
tabellenboek) .

Ongeveer tweederde van de functionarissen in de ziekenhuizen vindt dat de
voorbereiding door de HBO-V op de onderscheiden aspecten van het methodisch
handelen voldoende is, met uitzondering van verpleegtechnische
vaardigheden, de organisatie en planning van het werk, zelfstandig werken
en het dragen van verantwoordelijkheid die naar hun mening matig voorbereid
zijn .
In de overige sectoren vindt tweederde van de functionarissen dat de
HBO-verpleegkundigen voldoende zijn voorbereid op de verschillende
aspecten . Eenderde beoordeelt een aantal aspecten als matig voorbereid .
Over deze aspecten lopen de meningen in de verschillende sectoren uiteen .
Er zijn veelal geen aspecten, die veel genoemd worden . Functionarissen in
het verpleeghuis noemen verpleegtechnische vaardigheden evenals de
functionarissen van de afdeling jeugdgezondheidszorg van de gg en gd .
Laatstgenoemden voegen daar organiseren en plannen van de werkzaamheden aan
toe .
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Het in praktijk brengen van het methodisch handelen
Ook over de mogelijkheid om de verschillende aspecten in de huidige
werksituatie in praktijk te brengen, lopen de meningen van de
HBO-verpleegkundigen uiteen .
Het observeren van de behoeften van de patiënt, het zelfstandig werken en
het dragen van verantwoordelijkheid kunnen de respondenten naar hun mening
voldoende in praktijk brengen (zie tabel 7 .57 . hieronder en tábel 7 .58 . in
het tabellenboek, waar alle aspecten in volgorde van toepasbaarheid zijn
weergegeven) .

Tabel 7 .57 . Beoordeling van de mogelijkheid aspecten van methodisch handelen
in praktijk te brengen in de huidige werksituatie . (Het percentage
respondenten dat de mogelijkheid voldoende beoordeelt, is voor
de drie voornaamste sectoren aangegeven .)

percentage voldoende per sector

aspect
algemeen ziekenhuis psychiatrische

instelling
kruisvereniging

het observeren
van de behoef- 187 114 313
ten van de 80,3% 89,1% 91,8%
patient

het zelfstan- 203 113 330
dig werken 87,1% 88,3% 96,8%

het dragen van 212 115 328
verantwoorde- 91,0% 89,8% 96,2%
lijkheid

Er doen zich een aantal verschillen voor tussen de diverse sectoren . Zo
kunnen de verpleegtechnische vaardigheden met name in het algemeen
ziekenhuis voldoende in praktijk gebracht worden (84,5% voldoende) in
vergelijking met 44,5% in psychiatrische instellingen en 69,5% voldoende
bij kruisverenigingen . De sociaal-agogische vaardigheden met name bij de
kruisverenigingen en psychiatrische instellingen (respectievelijk 94,7%
voldoende en 83,6% in tegenstelling tot 65,7% in het algemeen ziekenhuis) .
Ook het stimuleren van de zelfzorg kan met name bij kruisverenigingen
(89,4% voldoende) en psychiatrische instellingen (74,2% voldoende) in
praktijk gebracht worden en in mindere mate in het ziekenhuis (61,8%
voldoende) .
De mantelzorg met name bij de kruisverenigingen (83,0% voldoende) en minder
in algemeen ziekenhuis (38,2% voldoende) en psychiatrische instelling
(41,4% voldoende) .

Aspecten die volgens de respondenten in alle sectoren moeilijk in praktijk
gebracht kunnen worden, zijn : het opstellen van een verpleegplan, het
formuleren van verpleegkundige doelstellingen, het werken met een
verpleegplan en de stimulering van het verpleegkundig beroep (zie tabel
7 .59 . hieronder en tabel 7 .58 . in het tabellenboek) .
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Tabel 7 .59 . Beoordeling van de mogelijkheid aspecten van methodisch handelen
in praktijk te brengen in de huidige werksituatie door respondenten
in de drie voornaamste sectoren . (Het percentage respondenten dat
voldoende oordeelde is voor de drie voornaamste sectoren aan-
gegeven .)

aspect

percentage voldoende per sector

algemeen ziekenhuis psychiatrische
instelling

kruisvereniging

het opstellen 113 66 206
van een ver- 49,5% 51,6% 60,4%
pleegplan

het formuleren
van verpleeg- 78 65 237
kundige doel- 33,5% 50,8! 69,5%
stellingen

het werken met 111 59 194
eet, verpleeg- 47,6% 46,1% 56,99
plan

de stimulering
van het ver- 57 39 173
pleegkundig 24,5% 30,5% 50,7%
beroep

De functionarissen in de instellingen plaatsen hier en daar wel vraagtekens
bij de mogelijkheid diverse aspecten in praktijk te kunnen brengen . Er zijn
echter geen aspecten die door meer functionarissen genoemd worden .
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7 .5 . De wens tot verandering

Zoals bij vraagstelling 2 de relatie tussen carri@reperspectieven en de
duurzame inzetbaarheid van HBO-verpleegkundigen onderzocht werd, is hier
nagegaan of er een verband bestaat tussen de mate van tevredenheid van
~-verpleegkundigen over diverse aspecten betreffende de werksituatie
alsmede de ontplooiingsmogelijkheden en de wens tot verandering van
instelling, functie of sector .
Daartoe zijn over de vragen, die op de onderscheiden aspecten van de
werksituatie betrekking hebben, somscores berekend . Dit is het aantal keren
dat respondenten "tevreden" of "voldoende" antwoorden op vragen over
organisatiekundige, sociaal-psychologische en instrumentele aspecten van de
werksituatie en vragen betreffende de ontplooiingsmogelijkheden in werk en
werksituatie . Deze somscores zijn gerelateerd aan de wens tot verandering
van instelling, functie en sector . In tabel 7 .60 . is weergegeven hoe de
wens tot verandering is bij respondenten die relatief ontevreden zijn over
aspecten in de werksituatie (een keer "tevreden" of "voldoende") en
respondenten die relatief tevreden zijn over aspecten in de werksituatie
(maximaal aantal "tevreden" of "onvoldoende") (zie voor meer uitgebreide
gegevens tabel 7 .61 . tot en met 7 .65 . in het tabellenboek) .

Tabel 7 .60 . Relatie tussen de mate van tevredenheid over diverse aspecten van
de huidige werksituatie en de wens tot verandering van instelling,
functie of sector . De relatief ontevredenen de relatief tevredenen
zijn weergegeven .

wens tot verandering
tevredenheid
werkzaamheden instelling sectorfunctie

nee 6 12 18
23,1% 46,2% 69,2%

ja 254 199 175
39,3% 30,8% 27,1%

tevredenheid wens tot verandering
organisakundi-
ge aspecten instelling sectorfunctie

nee 40 37 47
44,0% 40,7% 51,6%

ja 115 95 82
36,3% 30,0% 25,9%

.
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tevredenheid wens tot verandering
Sociaal-psy-
chologische
aspecten instelling functie sector

nee 22 18 25
40,7% 33,3% 46,3%

ja 158 139 107
40,2% 35,4% 27,2%

tevredenheid wens tot verandering
instrwnente-
1e aspecten instelling functie sector

nee 112

ja 89

100 85
33,3% 35,7% 30,4%

49 67
26,5% 20,5% 28,0%

tevredenheid wens tot verandering
ontplooiingsmo-
gelijkheden in
werksituatie instelling functie sector

4-

nee 41 39 47
45,1% 42,9% 51,6%

ja 140 116 99
34,1% 28,2% 24,19

Zowel bij respondenten die tevreden zijn over de huidige werkzaamheden, de
organisatiekundige, sociaal-psychologische en instrumentele aspecten
alsmede over de ontplooiingsmogelijkheden in de werksituatie als
respondenten die daar relatief ontevreden over zijn, is de wens tot
verandering van instelling, functie of sector aanwezig .
Bij respondenten die relatief ontevreden hierover zijn is deze wens echter
in sterkere mate aanwezig . Dit geldt met name voor de wens tot verandering
van sector .
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8 . ENKELE SLOTOPMERKINGEN

De meeste respondenten zijn ten tijde van het onderzoek korter dan drie
jaren in de gezondheidszorg werkzaam . Van degenen die vanaf 1976 tot en met
1981 afstudeerden, is inmiddels 14% uit het beroep gestapt en is 20% van
sector gewisseld . Bovendien is in de intramurale gezondheidszorg het
verblijf van HBO-verpleegkundigen relatief kort te noemen, mede gezien de
inwerkperiode .
In dit licht bezien, verdient de geconstateerde onvrede van
HBO-verpleegkundigen over aspecten betreffende werk en werksituatie de
nodige aandacht . Zo is er een zwak verband tussen onvrede over
carrigremogelijkheden, aspecten betreffende werk en werksituatie alsook
ontplooiingsmogelijkheden en de wens tot verandering van instelling,
functie en met name van sector .
Dit onderzoek geeft geen uitsluitsel over de vraag, welke factoren het
relatief korte verblijf kunnen verklaren van HBO-verpleegkundigen in de
intramurale gezondheidszorg . Wel zijn er aanwijzingen in het
onderzoeksmateriaal dat deze voor een belangrijk deel gevonden moeten
worden in werk en werksituatie van verpleegkundigen .
Er doen zich aanzienlijke verschillen voor tussen de extramurale en de
intramurale gezondheidszorg voor wat betreft de ontplooiingsmogelijkheden,
die HBO-verpleegkundigen in werk en werksituatie ervaren . De
HBO-verpleegkundigen werkzaam bij de kruisverenigingen en in de aggz zijn
vaker tevreden over de mogelijkheden de eigen opvattingen over verpleging
in praktijk te brengen, de toepassingsmogelijkheden van methodisch
verpleegkundig handelen en de voorwaarden in de werksituatie om als
HBO-verpleegkundige goed te kunnen functioneren .
Bovendien zijn zij vaker tevreden over de werkzaamheden die zij uitvoeren
en de aansluiting van het niveau van de HBO-V op deze werkzaamheden .
Met name HBO-verpleegkundigen werkzaam in algemene ziekenhuizen en
verpleeghuizen zijn relatief minder vaak tevreden over bovengenoemde
aspecten .
De werkomstandigheden als zelfstandigheid binnen het werk, regelmatige
diensten evenals de aard van de verpleging maken de functie van
wijkverpleegkundige en sociaal-psychiatrische verpleegkundige
aantrekkelijk . Zowel in de intramurale als in de extramurale
gezondheidszorg worden door HBO-verpleegkundigen de carri@remogelijkheden
in de basisverpleegkundige zorg evenals die bij de instelling/vereniging
waar men werkt, als matig beoordeeld . Ook het salarisniveau en overige
arbeidsvoorwaarden worden, uitgezonderd de aggz wat betreft het
salarisniveau, zowel in de intramurale als de extramurale gezondheidszorg
matig beordeeld .
Gezien het positieve totaalbeeld dat de HBO-verpleegkundigen van de
extramurale gezondheidszorg schetsen, spelen deze zaken in die sector
minder een rol .
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Voorlopige toetsingscriteria (richtlijnen) voor de samenstelling van het
leerplan van de Hogere Beroepsopleiding tot Verpleegkundige (HBO-V), Min .
van 0 . en W., 1980 .

De HBO-V biedt een algemene voorbereiding op het beroep van verpleegkundige
ten dienst van de onderscheidene terreinen van de intra- en extramurale
gezondheidszorg . Zij dient de grondslag te leggen voor het zelfstandig
vervullen van verpleegkundige taken en het vermogen te ontwikkelen om mede
vorm te geven aan de inhoud van het beroep van verpleegkundige .

De cursusduur is vier jaren, met inbegrip van de praktijkleerperiode .

De opleiding wordt verdeeld in een eerste en een tweede studieperiode van
ieder twee cursusjaren .
In de eerste studieperiode wordt geen praktijkleerperiode ingebouwd . In
deze periode wordt een gemeenschappelijk basisprogramma gevolgd . Door
middel van origntatie kan een confrontatie met, c .q . een benadering van een
werkelijkheid plaatsvinden . Deze orientatie geschiedt in de vorm van bijv .
projecten in één van de velden van de gezondheidszorg, excursies, werk-
weken, gastcolleges e .d .
In de tweede studieperiode worden praktijkleerperioden ingebouwd .
Gedurende de opleiding vindt methodische praktijkbegeleiding plaats .

De lessentabel dient te worden opgesteld met inachtneming van de volgende
basistabel :

Vakken N1-lessen N2-lessen 0-lessen

Verpleegkunde 400

Wijsgerige en levensbeschouwelijke orientatie )
Maatschappijleer )
Sociologie ) 200
Psychologie )
Agogiek )

Onderwijskunde )
Recht ) 200
Economie )
Organisatiekunde )

Gezondheidskunde 40
Anatomie - Fysiologie 40
Geneeskunde 120

Nederlands ) 200
Lichamelijke oefening )

Totaal 1200 840 560

De studenten volgen in alle vakken tezamen tenminste 2040 en ten hoogste
2600 lessen .

De leerstofomschrijving dient voorshands te worden opgesteld na overleg met
eerdergenoemde inspectie, waarbij het gestelde in het rapport van de
subcommissie van de Commissie van overleg Onderwijs-Volksgezondheid van
februari 1971 tot uitgangspunt wordt genomen .

De praktijkleerperioden dienen te worden georganiseerd in het derde en
vierde studiejaar en bedragen in totaal tenminste 40 weken en ten hoogste
60 weken inclusief terugkomdagen .
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Kenmerk Datum

Nr. 140084 28 december 1982
DG Vgz/GBO/VVBO

DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR

Gelet op het besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
van 2 juli 1979, DG Vgz/MB0 nr . 90701, tot instelling van de Evaluatiecommissie
HBO-V, gewijzigd bij besluit van 31 maart 1980, DG Vgz/GBO nr . 34842 en bij besluit
van 7 juli 1982 DG Vgz/GBO/VVBO, nr . 135007,

B E S L U I T :

artikel 1
Tot voorzitter van de Evaluatiecommissie HBO-V wordt benoemd :
De heer P .J .H .M . Kuepers, zulks met ingang van 16 september 1982 .

artikel 2
Tot lid van de Evaluatiecommissie HBO-V wordt benoemd :
a . namens de Nederlands Christelijke Vereniging van Verpleegkundigen en

Verzorgenden :
De heer E . van Drumpt, zulks voor de periode van 9 december 198Q tot 1 april
1981,
Mevrouw D . Hey, zulks met ingang van 1 april 1981 ;

b . namens de ABVA/KABO :

C .

Mevrouw J . Santing, zulks met ingang van 16 januari 1981 ;

namens de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren van
Ziekeninrichtingen :
Mevrouw E .M. Jansen, zulks met ingang van 20 mei 1980 ;

d . als vertegenwoordigster van de HBO-V scholen :
Mevrouw H . Davids-Zwaan, zulks met ingang van 18 februari 1980 ;

artikel 3
Eervol ontslag als lid van de Evaluatiecommissie wordt verleend aan :

a . Mevrouw G .M . de Vries, zulks met ingang van 9 december 1980 ;
b . Mevrouw A. Levert, zulks met ingang van 20 augustus 1981 ;
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c . de heer P .J . Arts, zulks met ingang van 6 november 1980,
de heer R .N . Rafínê, zulks met ingang van 20 augustus 1981 ;

d . Mevrouw M . Bronkhorst, zulks met ingang van 20 mei 1980 ;
e . de heer A . Boer, zulks met ingang van 4 augustus 1980,

Mevrouw C .M . Mahieu, zulks met ingang van 18 mei 1981 ;
f . mevrouw J . Bergsma, zulks met ingang van 1 januari 1980,

de heer P .J .H .M . Kuepers, zulks met ingang van 16 september 1982 ;
g . Mevrouw dr . J .A . Verwey, zulks met ingang van 8 januari 1982,
h. Mevrouw R. Kleine-Punte, zulks met ingang van 14 januari 1982,
i. Mevrouw R. Scholten, zulks met ingang van 30 juni 1982 .

Artikel 4
Als adviseur van de Evaluatiecommissie HBO-V wordt benoemd :

Mevrouw Dr . J .A. Verwey, zulks met ingang van 8 januari 1982,
Mevrouw M.J . Overbeek, zulks met ingang van 16 januari 1981 .

Artikel 5
Als adviseur van de Evaluatiecommissie HBO-V wordt eervol ontslag verleend aan :
Mevrouw B .I .J .M. van Riel-Daams, zulks met ingang van 15 februari 1981 .

Artikel 6 -
Als waarneemster namens het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
wordt benoemd :
Mevrouw Mr. W .L . Walkate, zulks met ingang van 1 januari 1981 .

Artikel 7
Aan Mevrouw J .P . Deelman-Gunters wordt met ingang van 1 februari 1980 eervol ontslag
verleend als secretaris van de Evaluatiecommissie HBO-V . In haar plaats wordt
benoemd mevrouw M.C .E . van Heurck, zulks met ingang van 17 augustus 1980 .

Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de voorzitter, de leden, de
adviseurs, de waarnemers en de secretaris van de commissie, de Geneeskundige
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, de Geneeskundige Hoofdinspecteur van de
Geestelijke Volksgezondheid, de Algemene Rekenkamer en de Centrale afdeling
financieel-economische zaken van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur .

De Staatssecretaris voornoemd,
namens de Staatssecretaris :

1!de Directeur Gezondheidszorg,
Beroepen en Opleidingen,

0 ((.t- h .

\
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I

n i INiSTERIE VAN
VOLK VOLKSGEZONDHEID
EN MItcEUHYC1ErvE

No. 90701
Afdeling DG Vgz/MBO

~f,~; 1.~ Onderwerp : Instelling Evaluatie-
4 t~~ ' 7~~ commissie hbo-v

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGI ENE

Overwegende, dat een evaluatie vap de wijze van functioneren van verpleegkun-
digen die in het bezit zijn ~ran b,g!t diploma hogere beroepsopleiding verpleeg-
kundigen (hbo-v) en werkzaam zijq op het terrein van de verpleegkunde, ge-
wenst is ;

dat een dergelijke evaluatie dient te worden verricht door personen die bekeno
zijn met de leer- of werksituatie van hbo-verpleegkundigen of met organisato-
rische vraagstukken in het algemeen en dat derhalve voor de termijn van onge-
veer drie jaren, die met het verrichten van de betrokken werkzaamheden zal zijn
gemoeid, een commissie dient te worden ingesteld ;

B E S L U I T t

Artikel 1

1 . Ingesteld wordt een commissie inzake de evaluatie van het functioneren van
verpleegkundigen die in het bezit zijn vin het diploma hogere beroepsop-
leiding verpleegkundige (hbo-v), hierna te noemen Evaluatiecommissie hbo-v .

2 . De Evaluatiecommissie hbo-v heeft tot taak het functioneren van verpleeg-
kundigen, in het bezit van het diploma hbo-v en werkzaam in instellingen
voor intra- en extramurale gezondheidszorg, te evalueren, zulks met`~~inacht-
neraing van de volgende uitgangspunten :

a . de evaluatie zal dienen te geschieden in relatie tot de huidige eisen
die door instellingen aan verpleegkundigen in de verschillende prak-
tijkvelden van de verpleegkunde moeten worden gesteld ;

b . de evaluatie zal moeten worden gebaseerd op uitspraken van direct~
en medewerkers van instellingen met ervaring ten aanzien vdn he-,
functioneren van bedoelde verpleegkundigen en op die van die ver.-
pleegkundigen zelf ;

C . de evaluatie zal voorts moeten worden gebaseerd op een wetenschappe-
lijke benadering van een aantal aspecten van eerderbedoeld functio-
neren door middel van onderzoek .

3 . De Evaluatiecommissie hbo-v legt de door haar verrichte evaluatie neer
in een rapport ; zij draagt er zorg voor dat ongeveer één jaar na haar in-
stelling een interim-rapport wordt uitgebracht waarin haar voorlopige
conclusies aan de hand van de in het tweede lid, onder a en b, genoemde
uitgangspunten zijn neergelegd .
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Artikel 2

De Evaluatiecommissie hbo-v kan voor bepaalde onderwerpen niet in de commissie
zitting hebbende deskundigen raadplegen dan wel toestaan dat deze ín de sub-
commissie worden geraadpleegd .

Artikel 3

Benoemd wordt tot voorzitter, tevens lid van de Evaluatiecommissie hbo-v:

de heer F .H .C .A . Kogels, verpleegkundig directeur van het St . Carolus Zieken-
huis te 's-Hertogenbosch .

Artikel 4

Tot lid van de Evaluatiecommissie hbo-v worden benoemd :

1 . -namens de Landelijke Beroepsorganisatie van Werkers in de Gezondheidszorg
te Haarlem :

mevr . M .M . van Andel, verpleegkundige ín algemene dienst bij de
Provinciale Kruisvereniging Utrecht ;

namens de Ned . Chr . Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden te
Amsterdam :

- mevr . G .M . de Vries, hbo-verpleegkundige in het ziekenhuis op de kinder-
afdeling van het Nicolaas Tulpziekenhuis te Amstelveen ;

namens het Nationaal Ziekentiuisinstituut te Utrecht :

- dr . A . Chr . I . Brand, hoofd van de sectie Onderwijs ;

namens de Nationale Kruisvereniging te Utrecht :

- mevr . J . Le Grand- v .d . Bogaard, verpleegkundige ín dienst van de ver-
eniging voornoemd op de afdeling Bijscholing, Opleiding, Personeel en
Organisatie ;

namens de Ned . Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg te
Utrecht :

- mevr . A . Bijman, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de Sticht ;ng
Singel te Amsterdam ;

namens de Nationale Ziekenhuisra ;d te Utrecht :

• mevr . drs . L .M . Hagendoorn, hoofd van de stafafdeling Verplegingszaken
van de Raad voornoemd ;

-wevr . A . Levert, verpleegkundig directrice van het Wilhelminaziekenhuis
te Assen ;

namens de Samenwerkende Bonden van Overheidspersoneel te 's-Gtavlp"age :

• dhr . E . Arts, werkzaam als hoofdverpleegkundige ; ~

- mevr . P .C .C . van Kampen, werkzaam als docent ;
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namens de Ned . Vereniging van verpleegkundige Directeuren van Zieken-
inrichtingen te Utrecht :

- mevr . M . Bronkhorst, directrice van het Andreas Ziekenhuis te
Amsterdam ;

2 . als personen die zig14 in een werksituatie met hbo-verpleegkundigen bevin-
' den:

-

dhr . A . Boer, hoofd van de verplegingsdienst van de psychiatrische ín-
richting "Zon en Schild" te Amersfoort ;

mevr . C .M . Mahieu, hoofdverpleegkundige A in het Provinciaal Ziekenhuis
te Santpoort ;

mevr . H .G .J . Thoonen, directrice Verpleging van het ziekenhuis
"De Weezenlanden" te Zwolle ;

-

3 . als vertegenwoordigers van ds bbo-v scholep :

- dhr . p .J .H .H . Xuep.ers, coiitdínator hbo-v van de Kath . Sociale' Academie
te Sittard ;

- mevr . J . Bergsma, student te Nijmegen ;

4 . als evaluatie-deskundige :
- mevr . drs . J .A . Verwey, verbonden aan de Technische Hogeschool, afdeling

der Bedrijfskunde, Vakgroep Organisatiekunde te Eindhoven ;

5 . als hbo-verpleegkundigen :

- dhr . M . de Boer, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam bij de
SPD en de GG en GD afdeling Jeugdpsychiatrie te Amsterdam ;

- dhr . F . Bolks, verpleegkundige werkzaam op de afdeling Zwakzinnigenzorg
van de Sinaï kliniek te Amersfoort ;

- mej . I . van Eck, verpleegkundige werkzaam op de afdeling Chirurgie van
het Academisch Ziekenhuis te Groningen ;

- mej . L . Duym, verpleegkundige werkzaam in het Antonius Ziekenhuis te
Utrecht ;

- mevr . R . Kleine Punte, werkzaam in de basiseenheid bij de Stichting
Kruiswerk te Almelo ;

- mevr . R . Scholten, werkzaam in het wijkwelzijnscentrum van de 5tïc :•T : ..,,
Samenwerkende Rotterdaa.se Kruisverenigingen te Rotterdam ;

namens de Landelijke Werkgroep afgestudeerde hbo-vers te Nijmegen :
- dhr . A .J .G . van der Arend te Nijmegen ;
- dhr . P .J .M . Elsen te Milsbeek ;

- dhr . M . van Essen, eerste verpleegkundige in het psychiatrisch zieken-
huis "Bloemendaal" te Loosduinen ;

- mevr . L . Rutten, Wijkverpleegkundige te Volkel ;
- dhr . D . Twisk, unitleider, verbonden aan "Huize Reigersdaal" te
Heerhugowaard ;

- mej . S . Welling, verpleegkundige verbonden aan het St . Radboud Zieken-
huis te Nijmegen ;
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6 . als edviseurs•

- mevr . J .J . von ,Mordheim, inspecteur van de Volksgezondheid, Afdeling
Verplegende en Verzorgende Beroepen van de Geneeskundige Hoofdinspectie
voor de Volksgex,ondheid te Leidschendam ;

- mevr . C .J .M . Níeland, inspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid,
Afdeling Verpleging en Opleiding van de Geneeskundige Hoofdinspectie
voor de Geestelijke Volksgezondheid te Leidschendam ;

• mevr . B .I .J .M . van Riel-Daams, inspecteur van het Hoger Sociaal
Pedagogisch Onderwijs, belast met het toezicht op het hoger beroeps-
onderwijs in de sector van de Gezondheidszorg, te Rijen .

Arti kel 5

Benoemd wordt tot secretaris mevr . J .P . Deelman-Gunters, verbonden aan de
Hoofdafdeling Medische Beroepen en Opleidingen van het Directoraat-Genera4l
van de Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne .

Artikel 6

1 . Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Evalua-,
.i'

commissie hbo-v geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het
Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie 1950 (K 425) op overeen-
komstige wijze als bij het departement van Volksgezondheid en Milieuhygxtï

2 . De bescheiden worden bij opheffing van de commissie voornoemd in het
Centraal Oud Archief van dit departement opgenomen .

A r tikel 7

Afschrift van deze beuchikking zal worden gezonden aan de voorzitter, de Ie-I, .

de adviserende leden en de secxetaris van de commissie voornoemd, de Geneeskun

dige Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, de Geneeskundige Hoofdinspecteur

voor de Geestelijke Volksgezondheid, de Algemene Rekenkamer en aan de Centrale

Afdeling financieel-economisch* zaken, en ter kennisneming aan de Centrale Rda

voor de Volksgezondheid .

Leidschendam, 2 juli 1979
De staatssecretaris voornoemd,

Q:: Ucca,. c_,•1_
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"Inhoudelijke aanzet ten behoeve van het onderzoek", van de werkgroep methodisch
handelen en de werkgroep onderzoek .

A. Zelfstandig verpleegkundig handelen .

1 . kan behoefte van patiënt inschatten ;
2 . brengt logische volgorde aan in werkzaamheden ;
3 . zet werkzaamheden op goede manier uit in de tijd (plannen, uitwerken,

prioriteiten stellen, waar nodig improviseren) ;
4 . kan duidelijk en volledig rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling ;
5 . houdt in verpleegkundig handelen rekening met totaal van behandeling ;
6 . verwijst op het juiste moment naar andere discipline ;
7 . is bereid en in staat, waar nodig plannen te wijzigen ;
8 . bevordert zelfstandigheid van patiënt ;
9 . heeft goede hulpverlenershouding (respekt en belangstelling voor de ander

tonen, over invoelend vermogen beschikken, privacy van de ander bewaren) ;
10 . neemt zelfstandig initiatief m .b .t . verpleegkundig handelen (evt . gesplitst

in verantwoordelijkheid t .o .v . relatie met hoofd en arts) ;
11 . beschikt over voldoende technische basisvaardigheden ;
12 . beschikt over voldoende sociale basisvaardigheden .

B . Samenwerking .

1 . neemt initiatief in besprekingen over behandeling van patiënt ;
2 . neemt initiatief in besprekingen over organisatie ;
3 . is in staat feedback te ontvangen en te geven ;
4 . draagt zorg voor systematische informatie ;
5 . is in staat eigen inbreng te geven, is kollegiaal ;
6 . is in staat kollega in te werken en te begeleiden ;
7 . kent mogelijkheden van organisatie waarbinnen wordt gewerkt ;
8 . kent de eigen deskundigheid en tekortkomingen daarin .

C . Integratie theorie en praktijk + overdracht .

1 . kan voorlichting geven ;
2 . kan gespreksgroep leiden (bijv . moederkursus of iets dergelijks) ;
3 . kan klinische les geven ;
4 . kan patiënt instrueren (bijv . iemand leren injekteren) ;
5 . is op de hoogte van nieuwe theorievorming m .b .t . eigen beroep ;
6 . kan leerlingen en stagiaires begeleiden .

D . Bijdragen aan beroeps- en gezondheidsontwikkelingen .

1 . lid van beroepsvereniging zijn ;
2 . geabonneerd zijn op vakbladen ;
3 . meewerken aan, initiëren van veranderingen zowel in de eigen werkkring

als daarbuiten ;
4 . bijhouden van en bijdrage leveren aan vakliteratuur en andere publikaties .
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enquêtenummer

volgnummer

ponskaartnummer I

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
AfdeUng der Bedrijfskunde

ENQUETE ONDER AFGESTUDEERDE HBO-V'ers

Wij willen graag Uw mening weteii over een aantal onderwerpen die Uw
werk en opleiding betreffen .
Bij elk van onderstaande vragen dient U, tenzij anders vermeld,
slechts één antwoord aan te kruisen . Dus zo ~ .
Wilt U s .v .p. alle vragen beantwoorden .

Wilt U de kolom rechts op het formulier niet beschrijven . Deze,kolom
is aangebracht ter verwerking van de enquête .

Wij willen eerst enige algemene gegevens van U weten .

1 . Aan welke HBO-V bent U afgestudeerd? 1 0 Amstelveen
2[1 Eindhoven
3 0 Leusden
4 0 Nijmegen
5 0 Sittard
6 0 Voorburg

2 . In welk jaar bent U afgestudeerd? 1 0 1976
2 0 1977
30 1978
4 0 1979
50 1980
6(1 1981

3. Wat is Uw geslacht? 10 mannelijk
2 0 vrouwelijk

1-4

5

6

7

8

I



4 . Wij willen graag weten waar U na Uw afstuderen heeft gewerkt of
hoe U op andere wijze Uw tijd heeft besteed .
Wij onderscheiden de volgende mogelijkheden :

code :
1 Algemeen ziekenhuis
2 Psychiatrische instelling
3 Zwakzinnigenzorg
4 Verpleeghuis
5 Kruisvereniging
6 Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
7 Andere baan binnen de gezondheidszorg
8 Andere baan buiten de gezondheidszorg
9 Andere opleiding binnen de gezondheidszorg
10 Opleiding buiten de gezondheidszorg
11 Buitenland,in gezondheidszorg werkzaam
12 Buitenland, niet in gezondheidszorg

werkzaam
13 Militaire dienst
14 Niet (meer) werkzaam

Wilt u met bovengenoemde codes in de tabellen op de volgende pagina
aangeven wat U achtereenvolgens na afstuderen heeft gedaan (koloín 1) .
Wisseling van instelling moet U beschouwen als wisseling van baan .
Tevens wordt U gevraagd welke functies U vervult of vervulde (kolom 2)
en hoelang (kolom 3) . Indien U binnen één instelling meerdere functies
vervulde, wilt U dan . met nummers aangeven welke dat achtereënválgensT
waren en hoelang U ze vervulde .

- -
Onderstaand voorbeeld betreft een verpleegkundige die eerst 11
maanden de functie van gediplomeerd verpleegkundige in een
Algemeen ziekenhuis vervuld heeft en sinds 6 maanden in hetzelfde
ziekenhuis de functie van waarnemend hoofdverpleegkundige ver-
vult .

VOORBEELD :

le baan/
tijdsbesteding

functie(s) tijdsduur

1 M (gediplomeerd) functie 1 maanden
verpleegkundige functie 2 ® maanden

Code © 2[:Istafverpleegkundige functie 3 0 maanden
3Mwaarnemend hoofd- functie 4 Q maanden

verpleegkundige
4 Qhoofdverpleegkundige
5 0 assistent-groepsleider
6 F]groepsleider
7 []wijkverpleegkundige
8 Qhoofd-

wijkverpleegkundige
9 [:]anders, nl .--------

-------------------
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Ie baan/
tijdsbesteding functie(s) tijdsduur

1171(gediplomeerd) functie 1[] maanden 9-10
verpleegkundige functie 2 ® maanden

Code (~ 2Elstafverpleegkundige functie 3 CJ maanden
3(=Jwaarnemend hoofd- functie 4 (M maanden

verpleegkundige
4 [] hoofdverpleegkundige
5Í-lassistent-groepsleider 11-14

6 Ggroepsleider
7(.~Jwijkverpleegkundige
8 Dhoofd-
_ wijkverpleegkundige

15-229 anders, nl .--------
-------------------

2e baan / tijdsbesteding functie(s) tijdsduur

1 U(gediplomeerd) functie 1[:] maanden 23-24
verpleegkundige functie 2 (,.Q maanden

Code [] 21-I stafverpleegkundige functie 3 M maanden
3EJwaarnemend hoofd- functie 4 Fl maanden

verpleegkundige
4 [71hoofdverpleegkundige 25-28
5 F-lassistent-groepsleider
6F~groepsleider
71 Iwi jkverpleegkundige
8 F-Ihoofd-

wijkverpleegkundige
-

29-36
9 CJ ande rs , nl ---------

--------------------------

3e baan /
tijdsbesteding functie(s) tijdsduur

1 LJ (gediplomeerd) functie 1 M maanden 37-38

-
verpleegkundige functie 2 0 maanden

Code F 1 21---]stafverpleegkundige functie 3 0 maanden
3 CJ-waarnemend hoofd- functie 4 FI maanden

verpleegkundige
4 [I hoofdverpleegkundige 39-42
5 Gassistent-groepsleider
6 F] groepsleider
7 [_]wijkverpleegkundige
8 D hoofd-

wijkverpleegkundige 3-509 Eljanders, nl ---------
-------------------
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4e baan/
tijdsbesteding

functie(s) tijdsduur

1f-i(gediplomeerd) functie 1 E] maanden 51-52
verpleegkundige functie 2 [] maanden

Code CJ 2F-Istafverpleegkundige functie 3 CD maanden
3 J waarnemend hoofd- functie 4 1-1 maanden

verpleegkundige
4 Flhoof dverpleegkundige 53-56
5 F--lassistent-groepsleider
6 /-Igroepsleider
7E]wijkverpleegkundige
8 nhoofd-

wijkverpleegkundige 7-64
9 1-landers, nl .--------

5e baan/
tijdsbesteding

functie(s) tijdsduur

1L.~(gediplomeerd) functie 1 Cj maanden 65-66
verpleegkundige functie 2 (~ maanden

Code [] 2[] stafverpleegkundige functie 3 [] maanden
3 f-Jwaarnemend hoofd- functie 4CD maanden

verpleegkundige
4 Q hoofdverpleegkundige 7-7Q
5 Gassistent-groepsleider
6 U groepsleider
7f-]wijkverpleegkundige
8 F-Jhoofd-

wijkverpleegkundige 1-78
9 Ljanders, ni .--------

4



Is
baan/tijdsbesteding
huihuidige

Indien
baa

poaskaartnr . 2 5

e door U laatst ingevulde 1 p Ja 6
tevens Uw 2 Q Neen

baan/tijdsbesteding?

nee,wilt U hieronder aangeven wat Uw huidige
/tijdsbesteding is?

haan
tijdsbesteding

functie(s) tijdsduur

]f-I(gediplomeerd) functie 1[] maanden 7-8
verpleegkundige functie 2 [~ maanden

Code [~ 2 G stafverpleegkundige functie 3~ maanden
3 J waarnemend hoofd- functie 4[] maanden

verpleegkundige
4 El hoofdverpleegkundige
5 F-lassistent-groepsleider 9-12
6 (-"lgroepsleider
7(-]wijkverpleegkundige
8 F-jhoofd-

wijkverpleegkundige
9 Ganders, nl .--------

-------------------

d

n

3-20
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Wanneer U na afstuderen nooit in de gezondheidszorg werkzaam bent
geweest, wilt U dan de onderstaande vragen (nr .5 - 6 - 7)
beantwoorden . De vragen die daarop volgen zijn voor U niet meer van
toepassing. Wij willen U hierbij bedanken voor Uw medewerking aan de
enquête .

Wanneer U wel in de gezondheidszorg werkzaam bent of bent geweest
kunt U onderstaande vragen overslaan (nr .5 - 6 - 7) en
verder gaan met vraag 8 .

5 . Wilt U hiernaast aangeven °
waarom U nooit in de gezond- -
heidszorg werkzaam bent --

geweest? --

--
°-
--
--

---
---
---
---

-------°°---°-°-°-°--°
°-°-°°-----°-----°-----
----------------------------
-----------------------------

21

6 . Bent U van plan om in de komende 1 0 ja 22
3 jaar in de gezondheidszorg 2 0 neen
te gaan werken? 3 0 weet ik niet

7 . Indien ja, welk veld heeft dan 1 0 algemeen 23
Uw voorkeur? ziekenhuis

2 0 psychiatrische
instelling

3 0 zwakzinnigenzorg
4 0 verpleeghuis
5 0 kruisvereniging
6 0 ambulante geeste-

lijke gezondheids-
zorg

7 0 anders, nl . . . . . . . .

8 0 geen mening

~-



De volgende vragen hebben betrekking op Uw eerste baan in de gezondheids-
zorg na afstuderen .

8 . Heeft U na afstuderen gemakkelijk of 1 0 zeer gemakkelijk
moeilijk een baan in de gezondheidszorg 2[] gemakkelijk
kunnen vinden? 3 0 niet zo gemakkelijk

4 0 moeilijk
5(1 zeer moeilijk

. Hoelang na afstuderen bent U in de
gezondheidszorg gaan werken?

10 . Naar welk veld ging na afstuderen in eerste
instantie Uw voorkeur uit?

11 . Kunt U aangeven waarom dit veld Uw

1 0 0- 2 maanden
2 0 3- 4 maanden
3[] 5- 6 maanden
4[1 7-12 maanden
5 0 13-18 maanden
6[1 19-24 maanden
7(] langer dan 24 maanden

111 algemeen ziekenhuis
2 0 psychiatrische

instelling
3[1 zwakzinnigenzorg
4[] verpleeghuis
51] kruisvereniging
6[] ambulante geestelijke

gezondheidszorg
7[1 anders, nl . . . . .

voorkeur had .,

12 .

--------------------------------------------
----------------------------

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------..-----

-------------------------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------

Heeft U na afstuderen in het veld van
Uw voo rkeur gesolliciteerd?

10 ja
2 0 neen

13 . Hoe waren Uw stage-ervaringen tijdens
de opleiding HBO-V in dit veld van
voorkeur in vergelijking met de
andere velden?

14 . Bent U na afstuderen in een instelling
gaan werken waar U ook eer. praktijk-
leerperiode of stage had doorgebracht
tijdens het laatste of voorlaatste
studiejaar?

1 0 de stage-ervaringen in
het veld van voorkeur
waren (ongeveer)
gelijk aan die in
andere velden

2 0 de stage-ervaringen
waren in het veld van
voorkeur beter dan in
andere velden

3 0 de stage-ervaringen
waren in het veld van
voorkeur slechter dan
in andere velden

10 ja
2E1 neen

24

25

26

27

28

29

30

7



De volgende vragen hebben betrekking op de afstemming van de opleiding
HBO-V op de praktijk van de gezondheidszorg .

15 . Welke aspekten (bijv . vakken of vaardigheden) van het verpleegkundig 31-40
beroep behoeven volgens U meer aandacht tijdens de opleiding HBO-V?

Aspekten (bijv . vakken of vaardigheden) :------------------------
------------------ ---------------- ------------------ -----------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
0 geen mening

---------------------------------- --
--------------------------------

16 . Welke aspekten (bijv . vakken of vaardigheden) van . het verpleegkundig 1-50
beroep behoeven volgens U minder aandacht tijdens de opleiding HBO-V?

Aspekten (bijv . vakken of vaardigheden) :------------------------
--------------- ---------------------------------

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------

------------

----------------------------
----------------------------------------------
[] geen mening

------------------------------------
------------------

17 . Hoe beoordeelt U de wijze waarop de tijdens 51-53
de opleiding verworven kennis en vaardig-
heden aansloten bij Uw
eerste functie in de gezondheidszorg?

kennis verp-LeegtechAisck~~ sociaal/agogische
vaardigheden vaardigheden

1 0 zeer voldoende 1 0 zeer voldoende 1 0 zeer voldoende

2 0 voldoende 2 0 voldoende 2 0 voldoende

3 0 matig 3 0 matig 3 0 matig

4 0 onvoldoende 4 0 onvoldoende 4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende 5 0 zeer onvoldoende 5 0 zeer onvoldoende
6 [] geen mening 6 LI geen mening 6 0 geen mening

18 . Wat is Uw totaal indruk van 1 0 zeer voldoende 54
de afstemming tussen de opleiding 2 0 voldoende
HBO-V en de praktijk van de ge- 3 0 matig

zondheidszorg? 4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende
6 0 geen mening

8



De volgende vragen hebben betrekking op de inwerkperiode in Uw eerste
baan in de gezondheidszorg .
De vragen zijn gesteld in de verleden tijd ; het is echter ook
mogelijk dat U nog bezig bent met Uw inwerkperiode .

N .B . Onder inwerkperiode verstaan wij de tijd die verstreken is tussen
het tijdstip van Uw indiensttreding en het moment dat U zelfstandig
functioneerde op Uw afdeling, zelf verantwoordelijkheid kon dragen
en U thuisvoelde in Uw werksituatie .

19 . Op wat voor soort afdeling/soort wijk ---------------------- ------- 55
werd U in Uw eerste baan te werk -----------------------------
gesteld? -°--------------------•------

20 . Was U speciaal voor deze afdeling/wijk 1 E] ja 56
aangenomen? 2 D neen

21 . Heeft U tijdens de inwerkperiode 1 D ja 57
over verschillende afdelingen/wijken 2 D neen
gerouleerd?

Wij willen graag weten of de instelling waar U Uw eerste baan hebt
doorgebracht, voorzieningen had getroffen voor de inwerkperiode .

22 . Was er sprake van een speciaal
1 D ja i 58voor U (en andere HBO-V'ers)
2 D neen ~

opgezet inwerkprogramma?

23. Was er sprake van een van te voren 59 ~
schriftelijk vastgelegd programma 1 D ja I
(bijv . in de vorm van een werkplan 2 ~ neen
of een reeks door U uit te voeren

I

aktiviteiten) .

24 . Waren er afspraken over de duur van 1 D ja 60
de totale inwerkperiode? 2 D neen

25 . Werden aan het begin van de 1 D ja 61
inwerkperiode de leerdoelen

2 Dmet U besproken?
neen

26 . Werden aan het begin van de inwerk- 1 D ja 62
periode de evaluatiekriteria met U besproken? 2[] neen

27. Vonden er regelmatig evaluaties I 63
plaats? (tijdstippen waarop de gang 1 D ja ;
van zaken tijdens de inwerkperiode '
met U werd doorgesproken, hier wordt 2 0 neen

niet het beoordelingsgesprek bedoeld)

28 . Werd tijdens de inwerkperiode de te dragen 1 D ja 64
verantwoordelijkheid langzaam opgevoerd? 2 D neen

29 . Werd tijdens Uw inwerkperiode een lijst met 65
handgrepen of specifieke vaardigheden 1 D ja
gebruikt (bijv . het praktijkboekje van de 2 D neen
in-service opleiding)?

-9-



Ook de onderstaande vragen hebben betrekking op de inwerkperiode van Uw eerste baan .

30 . Na hoeveel tijd was U naar de 1 0 nog niet ingewerkt 66-67
mening van de instelling 2 ~ 0- 2 maanden
ingewerkt? 3 0 3- 4 maanden

4 0 5- 6 maanden
5 0 7- 8 maanden
6 0 9-10 maanden
7 0 11-12 maanden
8 0 13-18 maanden
9 0 langer dan 18 maanden

10 0 weet ik niet

31 . Na hoeveel tijd was U naar Uw eigen mening nog niet ingewerkt 68
ingewerkt? 2 0 0- 2 maanden

3 0 3- 4 maanden
4 0 5- 6 maanden
5 0 7- 8 maanden
6 0 9-10 maanden
7 0 11-12 maanden
8 0 13-18 maanden
9 0 langer dan 18 maanden

32 . Na hoeveel tijd vervulde U met enige 1 0 nog niet ingewerkt 69
regelmaat verantwoordelijke diensten 2 0 0- 2 maarlden
(bijv . oudste dienst, late dienst, 3 0 3- 4 maanden
nachtdienst, waarneming, in de wijk : 4 (1 5- 6 maanden
weekenddienst, waarneming in een 5 0 7- 8 maanden
andere wijk)? 6 0 9-10 maanden

7 0 11-12 maanden
8 0 13-18 maanden
9 0 langer dan 18 maanden

33 . Na hoeveel tijd voelde U zichzelf in 1 0 nog niet ingewerkt 70
staat regelmatig verantwoordelijke 2 0 0- 2 maanden
diensten te vervullen? 3 0 3- 4 maanden

4 0 5- 6 maanden
5 0 7- 8 maanden
6 0 9-10 maanden
7 0 11-12 maanden
8 11 13-18 maanden
9 0 langer dan 18 maanden

34 . Bent U tevreden over de wijze waarop de 1 0 zeer tevreden 71
inwerkperiode werd georganiseerd? 2 0 tevreden

3 0 matig
4 0 ontevreden
5 0 zeer ontevreden
6 0 geen mening

De volgende vragen hebben betrekking op de begeleiding tijdens de inwerk-
periode in Uw eerste baan .

35 . Waren er afspraken over de persoon van wie
U gedurende de inwerkperiode begeleiding
zou krijgen?

1 0 ja
2 0 neen

- 10 -



36 . Hoe vond de begeleiding tijdens de inwerk- 1 0 begeleiding door 73
periode plaats? één verpleegkun-

dige
2 Cl door een staflid van

de afdeling
3 El door een hoofdwijkver-

pleegkundige van de
basiseenheid

4 0 door een praktijk-
begeleider

5 0 door verschillende
personen aangewezen
afhankelijk van de
situatie

6 0 door willekeurige
personen

7 0 anders, ni . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
er was geen vorm van
begeleiding

37 . Hoe vond U de begeleiding tijdens de 1 0 zeer goed 74
inwerkperiode? 2 0 goed

3 0 matig
4 0 slecht
5 0 zeer slecht
6 0 geen mening
7 0 niet van toepassing

38 . Hoelang heeft U begeleiding gehad 1 0 geheel niet 75
tijdens de inwerkperiode ? 2 0 0- 2 maanden

3 0 3- 4 maanden
4 0 5-- 6 maanden
5 0 7- 8 maanden
6 0 9-10 maanden
7 0 11-12 maanden
8
9

13-18 maanden
langer dan 18 maanden

39 . Vond U deze periode van 1 0 zeer voldoende 76
begeleiding voldoende? 2 0 voldoende

3 0 matig
4 0 onvoldoende
S 0 zeer onvoldoende

40 . Dienen er naar Uw mening verbeteringen 1 0 ja, nl . . . . . . . . . . . . . . . 77-78
aangebracht te worden in de voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voor inwerkperiode en/of begeleiding? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
. . . .
0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
neen

Nu volgt een aantal vragen over Uw functioneren tijdens de inwerk-
periode in Uw eerste baan .

ponskaartnr . 3

41 . Kwam Uw werk tijdens de inwerkperiode 1 0 het kwam zeer overeen
overeen met wat U ervan verwacht had? 2 0 het kwam overeen

3 0 het kwam min of meer
overeen

4 0 het kwam niet overeen
5 0 het kwam helemaal

niet overeen

5

6



42 . Deed U tijdens Uw inwerkperiode hetzelfde 7-9
werk als een pas afgestudeerde MBO-ver-
pleegkundige (voor de wijk : een pas afge-
studeerde m .g .z . opgeleide)?

MBO-verpleegkundige in-service opgeleide m. g .z . opgeleide

1 0 helemaal hetzelfde 1 0 helemaal hetzelfde 1 0 helemaal hetzelfde
2 0 hetzelfde 2 0 hetzelfde 2 0 hetzelfde
3 El min of meer t,etzelfde3 0 min of meer hetzelfd e3 0 min of meer hetzelfde
4 El niet hetzelfde 4 0 niet hetzelfde 4 0 niet hetzelfde
5 El helemaal niet het- 5 0 helemaal niet het- 5 0 helemaal niet het-
zelfde zelfde zelfde

6 0 geen mening 6 0 geen mening 6 0 geen mening
7[1 niet van toepassing 7[.1 niet van toepassing 7 n niet van toepassing

43 . Waren de verwachtingen die men in de IU`12

instelling tijdens de inwerkperiode
t .a .v . Uw kennis en vaardigheden stelde
te hoog, juist goed, of te laag?

verwachtingen t .a.v . verwachtingen t .a.v . verwachtingen t .a . v ._
kennis verpleegtechnische sociaal agogische

vaardigheden vaardigheden

1 [1 te hoog 1 U te hoog 1 0 te hoog
2 U juist goed 2 0 juist goed 2 0 juist goed
3 0 te laag 3 0 te laag 3 0 te laag
4 0 geen mening 4 0 geen mening 4 0 geen mening



De volgende vragen hebben betrekking op vervolgopleidingen/cursussen en
voortgezette opleidingen voor verpleegkundigen .

44. Indien U vervolgopleidingen/cursussen of een voortgezette- op-
leiding heeft gevolgd wilt U die dan aangeven?

1 0 een specialistische vervolgopleiding, nl . -------------------

2 0 een kaderopleiding nl .

3 0 een docentenopleiding nl .

4 0 anders, nl .

------------------------------------
-------------------
------------- ------------- -

Hoe beoordeelt u de aansluiting tussen de opleiding HBO-V en de
volgende opleidingen (wilt U ook wanneer u de betreffende opleiding
(nog) niet gevolgd heeft, deze vraag beantwoorden)?

specialistische vervolg-
opleidingen binnen
de instellingen

1[] deze vervolgopleidingen
zijn afgestemd op de opleiding
HBO-V

2 11 tiet niveau van de vervolg-
opleidingen is te hoog

3[1 deze vervolgopleidingern
zijn een gedeeltelijke
doublure van de opleiding
HBO-V

4 0 deze vervolgopleidingen
zijn een doublure van de
opleiding HBO-V

5 0 het niveau van de vervolg-
opleiding is (veel) te laag

611 geen mening

kaderopleiding (k .o .) t .b .v .
extramurale gezondheidszor~
(inclusief de kaderopleiding
voor sociaal-psychiatrische I
verpleegkundigen)

I 0 de opleiding is afgestemd
op de opleiding HBO-V

2 CI het niveau van de op-
leiding is te hoog

3 0 de opleiding is een
gedeeltelijke doublure van
de opleiding HBO-V

4 [1 de ,opleiding is een
doublure van de opleiding
HBO-V

5 0 het niveau van de
opleiding is (veel te) laag

6 0 geen mening

13-16

17-25

1



Kaderopleiding (k .o .) t .b .v .
intramurale gezondheidszorg

1 0 de opleiding is afgestemd
op de opleiding HBO-V

2 0 het niveau van de opleiding
is te hoog

3 0 de opleiding is een gedeel-
telijke doublure van de
opleiding HBO-V

4 [1 de opleiding is een dou-
blure van de opleiding HBO-V

5 0 het niveau van de opleiding

6 Li
is (veel te) laag
geen mening

Docentenopleiding (d .o .) t .b .v .
inservice onderwijs/praktijkbege-
leiding

1 0 de opleiding is afgestemd
op de opleiding HBO-V

2 0 het niveau van de opleiding
is te hoog

3 0 de opleiding is een gedeel-
telijke doublure van de
opleiding HBO-V

4 0 de opleiding is een dou-
blure van de opleiding HBO-V

5 0 het niveau van de opleiding
is (veel te) laag

6 0 geen mening

1 Nieuwe lerarenopleiding (N.L .O .)

1 C1 de opleiding is afgestemd
op de opleiding HBO-V

2 0 het niveau van de opleiding
is te hoog

3 0 de opleiding is een gedeel-
telijke doublure van de
opleiding HBO-V

4 C1 de opleiding is een dou-
blure van de opleiding HBO-V

5 0 het niveau van de opleiding

60

10 de opleiding is afgestemd
op de opleiding HBO-V

2 0 het niveau van de opleiding
is te hoog

3 0 de opleiding is een gedeel-
telijke doublure van de
opleiding HBO-V

4 Fl, de opleiding is een dou-
blure van de opleiding HBO-V

5 CI het niveau van de opleiding
is (veel te) laag

6 0 geen mening

is (veel te) laag
geen mening

anders, nl . -------------------

Hogere opleiding (h .o .) (richting
management)

1 0 de opleiding is afgestemd
op de opleiding HBO-V

2 0 het niveau van de opleiding
is te hoog

3 0 de opleiding is een gedeel-
telijke doublure van de
opleiding HBO-V

4 LI de opleiding is een dou-
blure van de opleiding HBO-V

5 C1 het niveau van de opleiding

60
is (veel te) laag
geen mening

Hogere opleiding (h .o .) (richting
opleiding)

1 0 de opleiding is afgestemd
op de opleiding HBO-V

2 0 het niveau van de opleiding
is te hoog

3 0 de opleiding is een gedeel-
telijke doublure van de
opleiding HBO-V

4 0 de opleiding is een dou-
blure van de opleiding HBO-V

5 0 liet niveau van de opleiding
is (veel te) laag

6 fJ geen mening

Wetenschappelijk onderwijs

1 0 de opleiding is afgestemd
op de opleiding HBO-V

2 C het niveau van de opleiding
is te hoog

3 0 de opleiding is een gedeel-
telijke doublure van de
opleiding HBO-V

4 0 de opleiding is een dou-
blure van de opleiding HBO-V

5E het niveau van de opleiding
is (veel te) laag

6 0 geen mening



46. Sluit het huidige aanbod van 1 0 ja
vervolgopleidingen/cursussen en 2[] neen
voortgezette opleidingen toelichting
-an op Uw opleidingswensen? --------

Wilt u uw antwoord toelichten? ------y---..---- ..---------'
-- --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ ------------

47 . Vindt U dat het volgen van een 1C1 zeer voldoende
specialistische vervolgopleiding 2 0 voldoende
voldoende of onvoldoende bij- 3 0 matig
draagt tot een betere functie- 4 0 onvoldoende
vervulling? 511 zeer onvoldoende

J_ 6[1 geen mening

48. Vindt u dat het volgen van een
specialistische vervolgopleiding
voldoende of onvoldoende uit-
zicht biedt op een hogere functie?

10
20
30
40
50
60

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoende
geen mening

De volgende vragen hebben betrekking op de loopbaan ontwikkeling van HBO-
verpleegkundigen .

49 . Bent U tevreden of ontevreden over de wijze
waarop Uw loopbaan zich na afstuderen heeft
ontwikkeld?

10
20
30
40
50
60

zeer tevreden
tevreden
matig
ontevreden
zeer ontevreden
geen mening

De HBO-verpleegkundige kan over het algemeen op de volgende terreinen werk-
zaam zijn : binnen de basisverpleegkundige zorg, de spec.iële verpleegkunde,
het leidinggeven en het onderwijs .

50 . Zijn er volgens U op deze terreinen momenteel voor de HBO-verpleegkundige,
voldoende of onvoldoende mogelijkheden tot " een goede functievervulling "?

d e basisverpleegkundige zorg
1 (] zeer voldoende
2 ~ voldoende
3 0 matig
4 11 onvoldoende
5 fJ zeer onvoldoende
6 (7 geen mening

liet leidinggeven
1 (J~ zeer voldoende
2 11 voldoende
3 0
4 0
5 0
60

matig
onvoldoende
zeer onvoldoende
geen mening

de speciale verp leegkunde
1 0 zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende
6 0 geen mening

het onderwijs
1 I1 zeer voldoende
2 [1 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende
6 0 geen mening

26-27

28

29

30

31-34

- 15 -



51 . Zijn er volgens U op deze terreinen momenteel voor de HBO-verpleegkun- I35-38
dige voldoende of onvoldoende mogelijkheden tot "functieverhoging"?

de basisverpleegkundige
zorg

1LT-zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende
6 0 geen mening

het leidinggeven
1 n zeer voldoende
2 0 voldoende
3[1 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende
6 0 geen mening

de speciale verplée kunde

1 [1 zeer voldoende
2[1 voldoende
3 0 matig
4 [1 onvoldoende
5[1 zeer onvoldoende
6 0 geen mening

het onderwijs
1 0 zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende
6[1 geen mening

Wanneer U momenteel niet meer in de gezondheidszorg werkzaam bent, wilt U dan
onderstaande vragen beantwoorden (nrs . 52 - 53 - 54) .
De vragen die daarop volgen zijn voor U niet meer van toepassing .
Wij willen U hierbij bedanken voor Uw medewerking aan de enquête .

Wanneer U wel in de gezondheidszorg werkzaam bent kunt U onderstaande vragen
overslaan (nrs . 52 - 53 - 54) en verder gaan met vraag 55 .

52 . Wilt U hiernaast aangeven
~ waarom U niet meer in de

gezondheidszorg werkzaam
bent?

------
=----_

------------------------------
---~---y-~~--___---_--°__~-~-

39

53 . Bent U van plan in de 10 ja 40
komende 3 jaar in de 2 0 neen
gezondheidszorg te gaan 3[] weet ik niet
werken?

54 . Indien ja , welk veld 1 0 algemeen ziekenhuis 41
heeft dan Uw voorkeur 2[1 psychiatrische in-

stelling
3[1 zwakzinnigenzorg
40 verpleeghuis
50 kruisvereniging
60 ambulante geestelijke

gezondheidszorg
70 anders, nl .----------

80 ---------------------
geen mening ,



De volgende vragen hebben betrekking op Uw toekomstwensen .

55 . Zou U op een andere afdeling/- 1 0 ja

u nu wertct) -:

56 . Zou U tussen nu en 3 jaar in 1 0 ja
een andere instelling/vereni- 2 0 neen
ging willen gaan werken 3 0 geen mening
binnen hetzelfde veld waar
U nu werkt?

57 . Wilt U binnen het veld
waarin U nu werkzaam bent,
Uw huidige functie blijven
bekleden of zou U in de
toekomst (tussen nu en 3 jaar)
een andere functie willen
hebben?

wijk willen gaan werken (binnen 2 0 neen
de instelling/basiseenheid waar 3 0 geen mening -

1 0 Ik wil deze functie

20

ook in de toekomst
blijven bekleden
Ik zou in dit veld
een andere functie
willen hebben, nl . ------
----------------------------

3 0 geen mening

42

43

44-46

58 . Zou U tussen nu en 3 jaar in 1 0 ja, nl . -------------------- 7-48
een ander veld willen gaan werken? 2 0 neen

3[1 geen mening

59 . Indien ja, welke functie
zou U in dat veld willen
vervullen?

111 geen mening 9-50
2[1 functie---------------------

60 . Zou U eventueel van beroep willen
veranderen?

61 . Wilt U aangeven hoe op
grond van Uw deskundigheid
Uw aanstellingsmogelijkheden
in de verschillende velden nu
liggen? ~
Wilt U dat in een rangorde aan-
geven met de cijfers 1 t/m 6 .
s .v .p . elk cijfer slechts
een keer gebruiken .

A = de beste aanstellings-
mogelijkheid

6 = de slechtste aanstellings-
mogelijkheid

62 . Wilt U in de toekomst naast Uw
werk een vervolgopleiding/cursus
of voortgezette opleiding gaan
volgen?

----------------------------

1 0 ja, nl .--------------------- 1-52
-----------------------

2 0 neen
3 0 geen mening

111 algemeen ziekenhuis
211 psychiatrische instel-

ling
311 zwakzinnigenzorg
4 0 verpleeghuis
5[1 kruisvereniging
6 0 ambulante geestelijke

gezondheidszorg

1 0 ja
2 0 neen
3 0 weet ik niet

3-58

I

- 17 -



63 . Zo ja, wat voor soort vervolgoplei- 1 C] een specialistische
ding/cursus of voortgezette oplei- vervolgopleiding/cursus
ding heeft dan Uw voorkeur (U mag n .1 . --------------
hier bij uitzondering meerdere -------------------
antwoordcategoriën aankruisen)? 2[j een kaderopleiding,

n .1 . --------------
-------------------

3 0 een docentenopleidiiRg,
n .1 . --------------
--------------------

4 0 anders, nl .---------
--------------------

5 [] weet ik niet

60

%I- -



Nu volgen enige vragen over Uw huidige werk en werksituatie
(N.B . dit kan ook Uw eerste baan zijn) . De woorden "afdeling"
"opname" en "patiënt" zijn mogelijk niet geheel van toepassing
op Uw werkkring . Toch vragen wij U Uw antwoorden in deze cate-
goriën in te passen .

64 . Op welke soort afdeling/wijk ----------------- 61-62
werkt U momenteel? -----------------

65 . Welke rang bekleedt U momenteel ----------------- 63-64
(volgens salarisschaal)? ---------------_

66 . Bent U momenteel in dienst van een 1 0 in dienst van een 65
instelling of werkt U via een instelling
uitzendbureau? 2 0 uitzendbureau

67 . Werkt U "full-time" of "part-time"? 1 0 full-time 66
2 0 part-time

68 . Bent U op Uw afdeling/in Uw team I 0 enige HBO-Ver op 67
als enige HBO-Ver werkzaam of afdeling/in team
werkt U met andere HBO-verpleeg- 2 0 samenwerking met andere
kundigen samen? HBO-V opgeleiden

3 0 niet van toepassing

69 . Wilt U aangeven in welke mate op Uw 1 0 verpleegtechnisch aspect 68-72
afdeling/in Uw team aandacht 2 0 sociaal begeleidend
wordt besteed aan de verschillende aspect
verpleegkundige taakaspecten? 3 0 verzorgend aspect
Wilt U dat in een rangorde aangeven 4 0 huishoudelijk aspect
met de cijfers 1 t/m 5 . 5 0 administratief aspect
1 = de meeste aandacht
5 = de minste aandacht
S .v .p . elk cijfer slechts één keer
gebruiken .

70 . Wilt U nu aangeven in welke mate 1 0 verpleegtechnisch aspect 73-77
er volgens 11 aandacht besteed 2Íl sociaal begeleidend
zou moeten worden aan de verschil- aspect
lende verpleegkundige taakaspecten . 3 0 verzorgend aspect
Wilt U dat ?n een rangorde aangeven 4 0 huishoudelijk aspect
met de cijfers 1 t/m 5? 5 0 administratief aspect
1 = de meeste aandacht
5 = de minste aandacht
S .v .p . elk cijfer slechts één keer
gebruiken .

71 . Wordt er op Uw afdeling/in Uw team 1 0 ja 78
bij de opname/intake van een 2 0 ja, maar minder
patiënt een schriftelijke verpleeg- uitgebreid
kundige anamnese gemaakt? 3 0 neen
(Informatie bevattende over
de lichamelijke en psychische
gesteldheid van de patiënt,
eventueel belangrijke gewoonten
van de patiënt en sociale om-
standigheden) .

- 19 -



ponskaartnr . 4

72 . Wordt er op Uw afdeling/in Uw 111 ja
team procesmatig gewerkt 2[] neen
met een verpleegplan?
(Onder een verpleegplan wordt
verstaan een plan dat
per patiënt voor een afge-
bakende periode, bijv . een dag,
week of maand een overzicht van
alle voor de patiënt te verrichten
activiteiten bevat) .

73 . Indien er op Uw afdeling/in Uw team
IE]

geen gebruik wordt gemaakt van een 2[7
verpleegplan, wordt de informatie
dan op een andere wijze vastgelegd? 3[]

neen
---------------

---------------------
niet van toepassing

74 . Wordt er in Uw werksituatie vol- 1(1 zeer voldoende
doende of onvoldoende informatie ten 2[1 voldoende
behoeve van de verpleging van de 3E1 matig
patiënt vastgelegd? 4[1 onvoldoende

5[1 zeer onvoldoende

75 . Vinden er op Uw afdeling/in Uw team 1[1 3x per week of meer
regelmatig patiëntenbesprekingen 2[1 wekelijks,maar minder
plaats waarb ij de verpleging van dan 3x per week
de patiënt besproken wordt? 3[1 maandelijks

4[1 zo nu en dan
5 0 geen

76 . Indien ja, zijn er bij deze patiëntenbesprekingen
andere disciplines

aanwezig?

artsen paramedici

1 0 ja 1 0 ja
2 I] neen 2 0 neen
3 0 niet van 3 El niet van

toepassing toepassing

77 . Vi.ndt U dat op Uw afdeling/
in Uw team de verpleging van
de patiënt voldoende of onvol-
doende besproken wordt?

J[) zeer voldoende
2[] voldoende
311 matig
4[] onvoldoende
5[] zeer onvoldoende

78 . Vindt U dat er op Uw afdeling/in Uw team voldoende of onvoldoende
overleg gevoerd wordt met andere disciplines?

artsen paramedici maatschappelijk gezinszorg
~ werk

1(] zeer vol- 1 0
doende

2 0 voldoende 2 0
3 0 matig 3 0
4 L_I onvoldoende4[]
'i II zeer onvol-511

doende
6 L7 niet van 6 L1

toepassing

zeer vol-

doende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvol-
doende
niet van
toepassing

maatschappelijk gezinszorg
werk
1 ~ja 1 0 ja
2 0 neen 2 0 neen
3 0 niet van 3 0 niet van

toepassing toepassing

1 n zeer vol-
doende

2 (j voldoende
3 0 matig
4 n onvoldoende
iII zeer onvol-

doende
6 11 niet van

toepassing

20 -

1 0 zeer vol-
doende

2 n voldoende
3 0 matig
4 f7 onvoldoende
5 n zeer onvol-

doende
6 L] niet van

toepassing i

7-8

10

11-14

15

16-19



Vi iidt U dat art -{en vuldoende I I1 zeei voldoende
ol onvoldoende g4-bruik in4ikin .1 (1 voldoende
van de door de verpleging 31 1 matig
verzamelde gegevens? 4 0 onvoldoende

511 zeer onvoldoende

80 . Vinden er regelmatig werkbe- I 0 iedere week 21
s prekingen plaats, Waarbij de 2 0 enige malen per maand
organisatorische gang van 3 0 maandelijks
zaken op de afdeling/ in het 4 0 zo nu en dan
team besproken wordt? 5 0 geen

81 . Vindt U dat op Uw afdeling/ 1 0 zeer voldoende 22
in Uw tcrim voldoende of on- 211 voldoende
voldoende de organisatorische 311 matig
gang van zaken besproken wordt? 4 0 onvoldoende

5 0 zeer onvoldoende

82 . Hoe vindt U de werksfeer op Uw 1 0 zeer goed 23
afdeling/in Uw team? 20 goed

311 matig
411 slecht
5 0 zeer slecht,

€33 . Hoe is Uw relatie met Uw 1 0 zeer goed 24
direct bovengeschikte? 2 0 goed

311 matig
411 slecht
5 0 zeer slecht

84 . Hoe is Uw relatie met Uw I 0 zeer goed 25
collega's op de afdeling/ 211 goed
in Uw team? 311 matig

4[1 slecht
5 0 zeer slecht

85 . Hoe is Uw relatie met 1 0 zeer goed 26
andere disci.pl. :.nes op de 211 goed
afdeling/ira de wijk? 3 C matig

4 0 slecht
5 0 zeer slecht

86 . Hoe sluiten Uw opvattingen 1 0 zeer goed 2 7
over verpteging aan bij de 2 0 goed
meningen van Uw collega's? 311 matig

411 slecht
5 0 zeer slecht

87 . Bent U tevreden of ontevreden 1 0 zeer tevreden 28
over de wijze waarop er leiding 2 0 tevreden
wordt gegeven op Uw afdeling/ 3 0 matig
in Uw team? 4 0 ontevreden

5[1 zeer ontevreden

88 . Hoe verloopt naar Uw meuing I 0 zeer goed 29de overdracht van diensten 211 goed
op Uw afdeling/in Uw team? 30 matig

411 slecht
511 zeer slecht

- 21 -



89 . Hoe zijn naar Uw mening 1 ~ zeer goed 30
de taken van de verpleeg- 2 [7 goed
kundigen op Uw afdeling/in Uw 3 (] matig
team op elkaar afgestemd? 4 0 slecht

5 0 zeer slecht

90 . Bent U in het algemeen 1 ~ zeer tevreden 31
tevreden over de gang van 2 D tevreden
zaken op Uw afdeling/in 3 Cl matig
Uw team? 4 (1 ontevreden

5 f1 zeer ontevreden

91 . Hebt U naar Uw mening vol- 1 C7 zeer voldoende 32
doende of onvoldoende in- 2 D voldoende
vloed op de gang van zaken 3 p matig
op Uw afdeling/in Uw team? 4 ~ onvoldoende

~ 5 0 zeer onvoldoende

92 . Kunt U in Uw huidige werksituatie 1 p zeer goed 33
Uw opvattingen over de verpleging 2 (] goed
in praktijk brengen? 3 CI matig

4 D slecht
5 0 zeer slecht

93 . Hoe ervaart U de verantwoorde- 1 0 zeer zwaar 34
lijkheid die U in Uw werk dragen 2 ~ zwaar
moet? 3 [1 niet zo zwaar

4 Q licht
5 0 zeer licht

94 . Bent U tevreden met de werkzaam- 1 ~ zeer tevreden 35
heden die U uitvoert? 2 ~ tevreden j

3 0 matig ~
4 0 ontevreden I
5 ~ zeer ontevreden

---------j-
95 . Sluit het niveau van de HBO-V 1 0 het niveau van de 36

opleiding aan bij Uw huidige opleiding is te laag
werkzaamheden? voor deze werkzaam-

heden
2 ~ het niveau van de

opleiding sluit aan I
bij deze werkzaamheden

3 0 het niveau van de
opleiding is te hoog
voor deze werkzaam-
heden ~

Q heb daar (nog) geen
mening over



96 . Zijn er in Uw huidige werk- 1 [ 7 zeer voldoende
situatie voldoende of onvol- 2[j voldoende
doende voorwaarden aanwezig 3 C] matig
om als HBO-V'er goed te 4 Q onvoldoende
kunnen functioneren? 5 ~ zegr onvoldoende

6 d geen mening

97 . Sluit Uw huidige salarisniveau 1[] zeer goed
aan bij Uw opleiding? 2 Q goed

3 p matig
4 (] slecht
5 [1 zeer slecht

98 . Hoe vindt U over het algemeen de 1~] zeer goed
overige arbeidsvoorwaarden van 2 ~ goed
verpleegkundigen (bijv . vacantie- 3 0 matig
regelingen, onregelmatige diensten)? 4 ~ slecht

5 ~ zeer slecht

99 . Vindt U dat U in Uw instelling 1[] zeer voldoende
voldoende of onvoldoende mogelijk- 2[] voldoende
heden krijgt tot het volgen van 3[] matig
vervolgopleidingen/cursussen en/of 4 [J onvoldoende
voortgezette opleidingen? 5 0 zeer onvoldoende

6 p geen mening

100 . Hoe beoordeelt U Uw carrière-
mogelijkheden binnen de
instelling/(kruis)vereniging
waar U nu werkt in de komende
3 jaar?

1 0 zeer voldoende
2 [] voldoende
3 [1 matig
4 ~ onvoldoende
5 ~ zeer onvoldoende
6 0 geen mening

37

38

39

40

41

~



Hieronder wordt een aantal aspecten van verpleegkundig handelen
genoemd . Per onderdeel worden U drie vragen gesteld :

A. Vindt U het aspect belangrijk of onbelangrijk voor de beoefening
van de verpleging in Uw huidige werksituatie?

B . Heeft de opleiding HBO-V U voldoende of onvoldoende voorbereid op
dit aspect?

C . Biedt Uw huidige werksituatie U de mogelijkheid dit aspect in de
praktijk te brengen?

A . belang voor de B . voorbereiding C . biedt de hui-
beoefening van door de HBO-V dige werksi-
verpleging in opleiding tuatie de mo-
de huidige werk- gelijkheid
situatie tot het in

praktijk brengen

101 . theoretische ld zeer belangrijk in zeer voldoendel[] zeer voldoende 42-44
kennis 2[] belangrijk 2[] voldoende 2[] voldoende

3[1 matig 3[l matig 3[ 1 matig
411 onbelangrijk 411 onvoldoende 4[a onvoldoende
5[] zeer onbelangrijk[} zeer onvoidoen-Q zeer onvoldoen-

5 de 5 de
6p niet van toe- 6[] geen mening 6[] niet van toe-

passing passing

102 . verpleegtech- 1[] zeer belangrijk 1Q zeer voldoendelp zeer voldoende 45-47
nische vaar- 2l7 belangrijk 2[7 voldoende 20 voldoende
digheden 3[] matig 311 matig 3[1 matig

4[] onbelangrijk 411 onvoldoende 40 onvoldoende
5Q zeer onbelangrijkj] zeer onvoldoen-~ zeer onvoldoen-

5 de 5 de
6p niet van toe- 6[i geen mening 6[] niet van toe-

passing passing

103 . sociaal- 1 [1 zeer belangrijk 10 zeer voldoendel[] zeer voldoende 48-50
agogische 2D belangrijk 211 voldoende 2[1 voldoende

vaardigheden 3D matig 3[] matig 3[1 matig
40 onbelangrijk 417 onvoldoende 4[1 onvoldoende
5[7 zeer onbelangrijk[] zeer onvoldoen-C] zeer onvoldoen-

5 de 5 de
6[] niet van toe- 6[] geen mening 6[1 niet van toe-

passing passing

104 . het observeren 10 zeer belangrijk 10 zeer voldoendel© zeer voldoende 51-53

van de behoeften211 belangrijk 2[] voldoende 20 voldoende

van de patiënt 3[1 matig 311 matig 30 matig
40 onbelangrijk 411 onvoldoende 40 onvoldoende
5[7 zeer onbelangrijkC] zeer onvoldoen*~] zeer onvoldoen-

5 de 5 de
611 niet van toe- 6[7 geen mening 6[7 niet van toe-

passing passing



A .

105 . het bevorderen 10
van de zelfzorg 20
van de patiënt 3D

40
50

60

106 . het bevorderen
van de mantel-
zorg rond de
patiënt (bijv .
door familie
en kennissen)

107 . het opstellen
van een ver-
pleegplan

10
20
30
40
50

6(1

10
20
30
40
50

60

108 . het formuleren 10
van verpleegkun-20
dige doelstel- 311
l ingen 4[1

50

6[7

109. 1-let werken met 10
een verpleeg- 20
plan 30

40
5L1

60

110 . het organiseren 10
en plannen van 20
de werkzaamhe- 30
den 40

50

60

belang voor de B .
beoefening van
verpleging in
de hu werk-
situatie

zeer belangrijk 10
belangrijk 211
matig 30
onbelangrijk 411
zeer onbelangrijk[] 0

niet van toe- 60
passing

zeer belangrijk 10
belangrijk 20
matig 30
onbelangrijk 4[1
zeer onbelangrijk[]

niet van toe- 611
passing

zeer belangrijk 10
belangrijk 20
matig 30
onbelangrijk 4[1
zeer onbelangrijk[]

5
niet van toe- 6[1
passing

zeer belangrijk 1'Ll
belangrijk 20
matig 30
onbelangrijk 4[1
zeer onbelangrijk[]

niet van toe- 611
pass ing

zeer belangrijk 10
belángrijk 2C1
matig 30
onbelangrijk 40
zeer onbelangrijk[]

5
niet van toe- 60
passing

zeer belángrijk 1[1
belangrijk 20
matig 30
onbelangrijk 40
zeer onbelangrijk50

niet van toe- 60
passing

voorbereiding C , biedt de hui-
door de HBO-V di ge werksi-
opleiding tuatie de mo-

gelijkheid
tot het in
praktijk brengen

zeer voldoendel0
voldoende 211
matig 30
onvoldoende 413
zeer onvoldoen-0
de 5
geen mening 6[1

zeer voldoendel0
voldoende 211
matig 30
onvoldoende 4[1
zeer onvoldoen5 0
de
geen mening 60

zeer voldoendel0
voldoende 20
matig 30
onvoldoende 4[1
zeer onvoldoen 0
de s
geen mening - 60

zeer voldoende30
voldoende 211
matig 30
onvoldoende 4[1
zeer onvoldoen~ 0
de
Keen mening 611

zeer voldoendel0
voldoende 20
matig 30
onvoldoende 4[]
zeer onvoldoen-0
de 5
geen mening 60

zeer voldoendel0
voldoende 20
matig 30
onvoldoende 4C1
zeer onvoldoen50
de
geen mening 60

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

zeer voldoende l
voldoende i
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

54-56

57-59

60-62

63-65

66-68

69-71

-25-



A.

111 . overdracht van 1D
informatie aan 20
andere disci- 30
plines 40

511

611

112 . het nemen van 10
initiatief t .a .v20
het verpleeg- 3D
kundige handelen4p

5D

6D

113. zelfstandig 1D
werken 2D

3D
4D
5D

60

114 . het dragen van 10
verantwoorde- 2n
lijkheid 31,1

411
5D

115 . het stimuleren 111
van de ontwik- 211
keling van het 30
verpleegkundig 411
beroep 5D

60

116 . het schrifte- 1D
lijk rapporte- 20
ren 3D

40
511

60

ponskaartnr . 5

belang voor de B . voorbereiding C , biedt de hui-
beoefening van door de HBO-V dige werksi-
verpleging in opleiding tuatie de mo-
de huidige werk- gelijkheid
situatie tot het in

praktijk brenge

zeer belangrijk 1D
belangrijk 20
matig 311
onbelangrijk 4D
zeer onbelangrij15c0

niet van toe-
passing

60

zeer belangrijk 1D
belangrijk 2D
matig 3D
onbelangrijk 40
zeer onbelangrijk[]

5
niet van toe- 60
passing

zeer belangrijk 1D
belangrijk 2D
matig 3D
onbelangrijk 40
zeer onbelangrijk[]

niet van toe- 6D
passing

zeer belangrijk 10
belangrijk 20
matig 30
onbelangrijk 41.1
zeer onbelangrij5kLl

niet van toe- 60
passing

zeer belangrijk ID
belangrijk 2D
matig 3D
onbelangrijk 4D
zeer onbelangrij15c0

niet van toe- 60
passing

zeer belangrijk 1D
belangrijk 20
matig 30
onbelangrijk 40
zeer onbelangrij

niet van toe- 60
passing
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zeer voldoende IE]
voldoende 2D
matig 3D
onvoldoende 40
zeer onvoldoen5D
de
geen mening 6D

zeer voldoendelD
voldoende 2D
matig 3D
onvoldoende 4D
zeer onvoldoen-D
de 5
geen mening 6D

zeer voldoendelD
voldoende 2D
matig 30
onvoldoende 4D
zeer onvoldoenSD
de
geen mening 6D

zeer voldoendel0
voldoende 20
matig 30
onvoldoende 4[1
zeer onvoldoen5D
de
geen mening 60

zeer voldoendelD
voldoende 2D
matig 3D
onvoldoende 4D
zeer onvoldoen~D
de
geen mening 6D

zeer voldoende][]
voldoende 2D
matig 3D
onvoldoende 40
zeer onvoldoen5
de
geen mening 6D

zeer voldoende f 6-8
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

J

zeer voldoende 9-11
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

12-14

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

15-17

zeer voldoende 18-20
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing

zeer voldoende 1-23
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvoldoen-
de
niet van toe-
passing



A . belang voor de B .
beoefening van
verpleging in
de huidige werk-
T

situatie

voorbereiding C , biedt de hui-
door de HBO-V dige werksi-
opleiding tuatie de mo-

gelijkheid
tot het in
praktijk brengen

117 . het mondeling 10 zeer belangrijk 10 zeer voldoendel0 zeer Voldoende 24-26
rapporteren 20 belangrijk 20 voldoende 20 voldoende

30 matig 30 matig 30 matig
40 onbelangrijk 40 onvoldoende 40 onvoldoende
50 zeer onbelangrijk[] zeer onvoldoen-0 zeer onvoldoen-

5 de 5 de
60 niet van toe- 60 geen mening 60 niet van toe-

passing passing

118 . inzicht in ver- 10 zeer belangrijk 10 zeer voldoendel[] zeer voldoende 27-29
wijsmogelijk- 2[] belangrijk 20 voldoende 20 voldoende
heden 30 matig 30 matig 30 matig

[FO onbelangrijk 40 onvoldoende 40 onvoldoende
50 zeer onbelangrijk0 zeer onvoldoen-0 teer onvoldoen-

5 de 5 de
60 niet van toe- 60 geen mening 60 niet van toe-

passing passing

119 . Is de opleiding HBO-V naar Jw mening 1 0 zeer voldoende 30
geslaagd in haar doelstelling verpleeg- 2 0 voldoende
kundigen op te leiden die inzetbaar 3 0 matig
zijn in alle velden van de gezond- 4 0 onvoldoende •
heidszorg? 5 0 zeer onvoldoende

6 0 geen mening

Opmerkingen :

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING : : : :

-27-
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® __

Technische Hogeschool ® _ Eindhoven

Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoon (040) 47 91 11 -
Telex 51163

Aan de afgestudeerden van alle HBO-V's
(afstudeerjaren 1976 t/m 1981)

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Doorkiesnummer
6,699/BP/df 7- mei 1982 (040-47)2872

Onderwerp

Hiermede vragen wij U vriendelijk bijgaande enquête in te vullen .

Deze enquête maakt deel uit van een onderzoek naar het functioneren van
afgestudeerde HBO-verpleegkundigen in de praktijk van de gezondheidszorg .
Het onderzoek wordt verricht in opdracht van het ministerie van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne en in samenwerking met de landelijke evalu-
atiecommissie HBO-V . Deze commissie zal op grond van de resultaten be-
leidsadviezen uitbrengen aan de overheid .

Gezien het belang van het onderzoek verwachten wij dat U gaarne Uw mede-
werking hieraan zult verlenen . Ook wanneer U nooit in de gezondheidszorg
heeft gewerkt of momenteel niet meer werkzaam bent, is het van belang
dat U de enquête invult .

Het invullen van de enquête kost ruim een half uur . Bij de verwerking
van de gegevens wordt de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd .

U wordt verzocht de ingevulde enquête in bijgaande antwoordenveloppe
(zonder postzegel) te retourneren v66r 1 juni 1982 .

Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking :

mw . drs . B .Th .M .M . Pieterse
mw . dr . J .A . Verwey .
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s .~.
Technische Hogeschool ∎ ~ Eindhoven

Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB EmdFtdvett
Telefoon (040) 47 91 11
Telex 51163

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Doorkiesnummer
6712/BP/df 1, juni'1982'~ (040-47)2872

Onderwerp
.enquête HBO-V

-Enige tijd geleden hebben wij U een enquête toegestuurd in het kader
van het landelijke evaluatie onderzoek HBO-V .

Volgens onze informatie hebben wij tot nu toe nog geen ingevulde
enquête van U teruggekregen .

Langs deze weg willen wij U daarom, gezien het belang van het onder-
zoek, vriendelijk vragen alsnog de vragenlijst in te vullen en aan
ons te retourneren v66r 15 juni a .s .

Bij voorbaat hartelijk dank,

Mw. drs . B.Th .M .M . Pieterse
Mw. dr . J.A . Verwey
Afdeling der Bedrijfskunde
Technische Hogeschool Eindhoven
Vakgroep Organisatiekunde
Paviljoen U35
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN .

P .S . Als U inmiddels de enquête heeft opgestuurd, dient U
als niet geschreven te beschouwen .

Indien nodig, kunt U bij ons een nieuw exemplaar van
opvragen, tel .nr . 040-472872 .

deze brief

de enquête
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~ _

Technische Hogeschool ® ® Eindhoven

Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Telefoon (040) 47 91 11
Telex 51163

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Doorkiesnummer

679]/BP/MvB 24.06 .1982 040-(47)2872
Onderwerp
Enquête HBO-V

Hierbij sturen wij U op Uw verzoek nogmaals een enquête in

het kader van het landelijk evaluatie-onderzoek HBO-V .

U kunt voor de verzending van de enquête de bijgevoegde

antwoordenveloppe gebruiken ( zonder postzegel) .

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking .

Met vriendelijke groet,

Mw . Drs . B .Th .M .M . Pieterse

Mw . Dr . J .A. Verwey



Bijlage 8 .

Technische Hogeschool ffl%~ Eindhoven

Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Teleloon(040) 4l y 1 11
Telex 5116 3

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Doorkiesnummer
6814/DF .16 juli 1982 (040-47)2872

Onderwerp
enquête HBO-V

Enige tijd geleden hebben wij U een enquéte toegestuurd in het kader

van het landelijke evaluatie-onderzoek HBO-V in opdracht van het

ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en in samenwerking

niet de landelijke evaluatiecommissie HBO-V . Volgens onze informatie

hebben wij tot nu toe nog geen ingevulde enquête van U teruggekregen .

Gezien het belang van dit onderzoek en om een zo juist mogelijk beeld

te verkrijgen, vragen wij U vriendelijk alsnog Uw medewerking te

verlenen en bijgaande enquête in te vullen . U kunt de ingevulde enquête
in bijgaande antwoordenveloppe ( zonder postzegel ) retourneren vóór

11 augustus 1982 .

Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking!

Mw . drs . B .Th .M .M . Pieterse

Mw . dr . J .A . Verwey

Afdeling der Bedrijfskunde

Technische Hogeschool Eindhoven

Paviljoen U35

5600 MB EINDHOVEN .
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Selectieprocedure interviews in instellingen voor gezondheidszorg .

Ziekenhuizen

Alleen die instellingen waar volgens het adressenbestand drie of meer
H.B .O .-verpleegkundigen werkzaam zijn, zijn in beschouwing genomen . Dit
waren 71 instellingen .
Deze groep instellingen werd onderverdeeld in instellingen waar relatief
veel H .B .O .-verpleegkundigen werken (meer dan 10 H .B .O .-verpleegkundigen) ;
instellingen waar een gemiddeld aantal H .B .O .-verpleegkundigen werken
(6 tot 10 H .B .O .-verpleegkundigen) en instellingen waar relatief weinig
H .B .O .-verpleegkundigen werken (3 tot 6 H .B .O .-verpleegkundigen) .
Volgens het adressenbestand waren er elf instellingen waar een gemiddeld
aantal tot veel H .B .O .-verpleegkundigen werkzaam zijn ; hiervan werden er
negen instellingen in de steekproef opgenomen .
Bij de keuze van de resterende vijf ziekenhuizen met relatief weinig H .B .O .-
verpleegkundigen in dienst, zijn de volgende overwegingen van belang ge-
weest : vertegenwoordiging van de scholen over alle te bezoeken instellingen,
geografische spreiding, de grootte van de ziekenhuizen en of het een algemeen
of categoraal ziekenhuis betrof .
In de uiteindelijke selectie zijn vijf academische ziekenhuizen, acht alge-
mene ziekenhuizen en één categorale instelling opgenomen .
Wat betreft de grootte van de instellingen :
- 1 instelling met minder dan 200 bedden ; •
- 1 instelling met tussen de 200 en 300 bedden ;
- I instelling met tussen de 300 en 400 bedden ;
- 3 instellingen met tussen de 400 en 500 bedden en
- 8 instellingen met meer dan 500 bedden .

Psychiatrische instellingen

Bij de keuze van instellingen is er, evenals bij de ziekenhuizen, naar
gestreefd :
- zowel instellingen met relatief veel, gemiddeld en een relatief klein

aantal H.B .O .-verpleegkundigen in dienst te bezoeken ;
- zoveel mogelijk de verschillende scholen te vertegenwoordigen ;
- zowel algemene als categorale instellingen te kiezen ;
- zowel grote als kleine instellingen te bezoeken .

Er zijn acht instellingen geselecteerd : vijf algemene psychiatrische instel-
lingen, twee categorale instellingen en een instelling voor resocialiserende
behandeling .
Het betreft drie instellingen met minder dan 100 bedden, één instelling
van 200 bedden, één instelling met tussen de 400 en 500 bedden . De overige
drie betreffen instellingen met meer dan 500 bedden .

Zwakzinnigenzorg en verpleeghuizen

in dc zwakzinnigenzorg en de verpleeghuizen zijn relatief weinig 11 .13 .0 .-
verpleegkundigen werkzaam. Bovendien zijn ze volgens het adressenbestand
zeer verspreid over diverse instellingen . Er is daarom gekozen voor instel-
lingen waar het grootste aantal H .B .O .-verpleegkundigen werkzaam zijn .
Daarbij is rekening gehouden met de vertegenwoordiging van de scholen .
Het betreft twee algemene zwakzinnigeninstellingen : een instelling van
meer dan 500 bedden en een instelling met tussen de 400 en 500 bedden .

. ./2
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Een herstellingsoord met minder dan 100 bedden, waar 70% van de cliënten
op psycho-sociale indicatie opgenomen worden en een verpleeghuis voor
somatisch zieken met tussen de 100 en 200 bedden .

Kruisverenigingen

Met behulp van het adressenbestand is een lijst opgesteld van provincies
en gemeenten waar H .B .O .-verpleegkundigen bij een kruisvereniging in
dienst zijn.
Volgens deze gegevens zijn in Drenthe en Zeeland nagenoeg geen H .B .O .-
verpleegkundigen in de wijkverpleging werkzaam, daarom zijn deze provincies
buiten beschouwing gelaten . Rekening houdend met de vertegenwoordiging
van H .B .O .-V scholen, geografische spreiding en kruisverenigingen zowel
in grote als kleine gemeenten, werden in overleg met de nationale kruis-
vereniging in negen provincies en veertien gemeenten interviews gepland
en vervolgens gehouden .

Ambulante geestelijke gezondheidszorg en overige

In overleg met de Evaluatie-Commissie H .B .O .-V . is besloten bij de C .G .en C .D . de afdelingen jc,ugdpsyclhiatrie en jeugdgezondheidszorg voor
interviews te benaderen .
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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
Afdeling der Bedrijfskunde

Onderzoek naar het functioneren van HBO-verpleegkundigen

Vragenlijst voor de interviews met functionarissen in instellingen voor
gezondheidszorg

Hoofd afdeling

interviewnummer :

Behorend bij interviewnummer :

Voorinformatie :

1 . Naam instelling :

2 . Plaats :

3 . Provincie :

1 0 Groningen 7 p Noord-Holland
2 0 Friesland 8 ~ Zuid-Holland
3 0 Drenthe 9 ~ Zeeland
4 0 Overijssel 10 0 Noord-Brabant
5[] Gelderland 11 0 Limburg
6 0 Utrecht

4 . Soort instelling:

1 C] Algemeen Ziekenhuis
2 C1 academisch ziekenhuis
3 p categoraal ziekenhuis
4 [1 psychiatrische instelling
5 C] zwakzinnigeninrichting
6 p verpleeghuis
7 El kruisvereniging
0 anders, n .1 .

--------------------



2

5 . Aantal bedden :

1 D 100 - 299
2 p 300 - 499
3p >_500

6 . Is er een HBO-V in de regio?

1 0 ja
2 Q neen

7 . Soort afdeling :

Algemeen

8 . Hoeveel HBO-verpleegkundigen zijn er
momenteel op de afdeling werkzaam?

9 . Hoeveel MBO-verpleegkundigen zijn er
momenteel op de afdeling werkzaam?

1 Q geen MBO-V'ers in dienst
2 Q geen

El --------------------

10 . Van welke school of scholen zijn de
HBO-verpleegkundigen afkomstig?

I E] Amstelveen
2 D Eindhoven
3 ~ Leusden
4 Q Nijmegen
5 ~ Sittard
6 [J Voorburg

11 . Van welke afstudeerjaren zijn de
HBO-verpleegkundigen afkomstig?

1 0 1976 4 0 1979
2 Q 1977 5 0 1980
3 0 1978 6 p 1981

12 . Hoeveel van de op deze afdeling
werkzame HBO-verpleegkundigen zijn
direct na afstuderen op deze afde-
ling komen werken?
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13 . Sinds wanneer heeft U HBO-verpleeg-
kundigen op deze afdeling in dienst?

1 D 1976 5 ~ 1980
2 El 1977 6 0 1981
3 01978 7 C11982
401979

14 . Kunt U aangeven wat destijds de
overwegingen waren om op deze afde-
ling HBO-verpleegkundigen aan te nemen?

15 . Had U, toen U destijds HBO-ver-
pleegkundigen in dienst nam, vol-
doende inzicht in wat de HBO-
verpleegkundige na afstuderen
kan en niet kan?

Stageverlening

16 . Heeft Uw afdeling regelmatig
stagiaires van de HBO-V?

1 11 j a
2 [7 neen

17 . Heeft Uw afdeling regelmatig
stagiaires van de MBO-V?

1 0 ja
2 D neen

18 . Kunt U aangeven op grond van
welke overwegingen U al dan niet
stagiaires van de MBO-V en HBO-V
heeft?
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19. Wilt U in de toekomst meer of
minder HBO-verpleegkundigen in
dienst nemen?

1 Q hetzelfde aantal
2 p meer
3 p minder
4 [] weet ik niet

20. Kunt U Uw antwoord toelichten?

21 . Heeft Uw afdeling op dit moment
vacatures voor verpleegkundigen?

1 p ja, aantal --------------------
2 p neen

22 . Naar welke categorie verpleegkundigen
gaat bij de vervulling van een vacature
Uw voorkeur uit?

1 [ in-service opgeleiden
2 Q MBO-Vers
3 ~ HBO-Vers
4 [] geen voorkeur

23 . Indien voorkeur, kunt U toelichten
waarom U voor deze categorie ver-
pleegkundigen een voorkeur heeft?
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Sollicitatie

24. Heeft U bij vacatures voorkeur voor
HBO-verpleegkundigen afkomstig van
bepaalde scholen?

1 0 ja, n .l .
2 0 neen

25 . Heeft U bij vacatures voorkeur voor
HBO-verpleegkundigen die in deze
instelling stage gelopen hebben?

1 0 ja
2 0 neen

26 . Heeft U bij vacatures voorkeur voor
HBO-verpleegkundigen met werkervaring
in bepaalde velden of instellingen?

1 0 ja, n .l .
2 0 neen --------------------

27 . Hoe zou U het verpleegkundig personeels-
bestand op de afdeling in de toekomst
bij voorkeur samengesteld willen zien?
(Wilt U daarbij de verhouding tussen
de verschillende categorieën ver-
pleegkundigen aangeven?)

28 . Kunt U de voorkeur voor deze samen-
stelling toelichten?
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De afstemming tussen de opleiding en werkveld

29 . Hoe sluiten naar Uw mening de kennis
en vaardigheden van een pas afgestu-
deerde HBO-verpleegkundige aan bij
de basisverpleegkundige zorg op Uw
afdeling?

Kennis

1 0 zeer voldoende Toelichting :
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

Verpleegtechnische
vaardigheden

1 0 zeer voldoende Toelichting :
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 [J zeer onvoldoende

Sociaal-agogische
vaardigheden

1 0 zeer voldoende Toelichting :
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

30. Is deze aansluiting in de loop der
jaren beter of slechter geworden?

1 0 beter
2 0 slechter
3 0 geen mening
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31 . Sluit het niveau van de opleiding HBO-V
aan bij de werkzaamheden in de basis-
verpleegkundige zorg op deze afdeling?

1 p het niveau van de opleiding HBO-V
sluit aan

2 p het niveau van de opleiding HBO-V
is te laag

3 p het niveau van de opleiding HBO-V
is te hoog

32. Welke aspecten (bijv . vakken of vaardig-
heden van het verpleegkundig beroep
behoeven volgens U meer aandacht tijdens
de opleiding HBO-V?

33. Welke aspecten (bijv . vakken of vaardig-
heden) van het verpleegkundig beroep
behoeven volgens U minder aandacht
tijdens de opleiding HBO-V?

34. Heeft U wensen ten aanzien van de
afstemming tussen de opleiding HBO-V
en het werkveld?
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De organisatie van de inwerkperiode

35 . Is er een speciaal inwerkprogramma
voor HBO-verpleegkundigen?

1 ~ ja
2 ~ neen

36 . Is er een van tevoren schriftelijk
vastgelegd programma (bijv . in de
vorm van een werkplan of een reeks
uit te voeren activiteiten)?

1 Cl ja
2 11 neen

37 . Indien ja, mag ik er een exemplaar
van hebben?

38 . Aan welke aspecten wordt er tijdens
de inwerkperiode van de HBO-verpleeg-
kundige met name aandacht besteed?

39 . Rouleren HBO-verpleegkundigen tijdens
de inwerkperiode over verschillende
afdelingen?

1 C] ja
2 ~ neen

40 . Worden er met de HBO*verpleegkundigen
afspraken gemaakt over de duur van de
totale inwerkperiode?

1 0 ja
2 L1 neen
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41 . Vinden er regelmatig evaluaties plaats
(tijdstippen waarop de gang van zaken
tijdens de inwerkperiode wordt door-
gesproken, hier wordt niet het beoor-
delingsgesprek bedoeld)?

1 0 ja
2 0 neen

42 . Worden de evaluatiecriteria met de
HBO-V'ers besproken?

1 0 ja
2 0 neen

43 . Wordt tijdens de inwerkperiode de te
dragen verantwoordelijkheid langzaam
opgevoerd?

1 0 ja
2 0 neen

44 . Wordt er tijdens de inwerkperiode een
lijst met handgrepen of specifieke vaar-
digheden gebruikt (bijv . het praktijk-
boekje van de in-service opleiding)?

10ja
2 0 neen

De begeleiding tijdens de inwerkperiode

45 . Vindt er tijdens de inwerkperiode een
vorm van begeleiding plaats?

1 [] ja
2 0 neen

46 . Indien ja, door wie wordt de HBO-
verpleegkundige over het algemeen
begeleid?
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47 . Gedurende welke periode wordt de HBO-
verpleegkundige over het algemeen
begeleid?

1 [1 0-2 maanden
2 El 3-4 maanden
3 Q 5-6 maanden
4 [] 7-8 maanden
5 [J 9-10 maanden
6 El 11-12 maanden
7 Q 13-18 maanden
8(] langer dan 18 maanden
Q anders, n .1 .--------------------

De lengte van de inwerkperiode

Onder inwerkperiode verstaan wij de tijd die verstreken is tussen het tijdstip
van de indiensttreding en het moment dat de HBO-verpleegkundige zelfstandig
functioneert, zelf verantwoordelijkheid kan dragen en zich thuisvoelt in de
werksituatie .

48 . Na hoeveel tijd is een pas afgestudeerde
HBO-Ver gemiddeld ingewerkt?

1 El 0-2 maanden
2 Cl 3-4 maanden
3 p 5-6 maanden
4 0 7-8 maanden
5 ~ 9-10 maanden
6 ~ 11-12 maanden
7 0 13-18 maanden
8 0 langer dan 18 maanden

49. Wat vindt U een acceptabele inwerkperiode
voor een HBO-Ver?

1 [1 0-2 maanden
2 0 3-4 maanden
3 L7 5-6 maanden
4 Cl 7-8 maanden
5 [1 9-10 maanden
6 0 11-12 maanden
7 0 13-18 maanden
8 C] langer dan 18 maanden



50 . Is de acceptabele inwerkperiode hetzelfde
voor een MBO-opgeleide of in-service
opgeleide?

1 ~ ja
2 ~ neen

51 . Na hoeveel tijd is de HBO-verpleegkundige
over het algemeen in staat met enige
regelmaat verantwoordelijke diensten te
vervullen?
(Bijv . nacht- en weekenddiensten waarbij
hij of zij de eindverantwoordelijkheid
draagt)

1 ~ 0-2 maanden
2 0 3-4 maanden
3 ~ 5-6 maanden
4 [1 7-8 maanden
5 (] 9-10 maanden
6 El 11-12 maanden
7 ~ 13-18 maanden
8 ~ langer dan 18 maanden

52 . Functioneert een pas afgestudeerde HBO-
verpleegkundige tijdens de inwerkperiode
op gelijke wijze als een pas afgestu-
deerde in-service opgeleide?

1[] op dezelfde wijze
2[1 anders, n. L

53 . Functioneert een pas afgestudeerde HBO-
verpleegkundige tijdens de inwerkperiode
op gelijke wijze als een pas afgestu-
deerde MBO-V opgeleide?

1(] op dezelfde wijze
2[1 anders, n .1 .

--------------------



Carrière perspectieven en mogelijkheden

54. Worden pas afgestudeerde HBO-verpleeg-
kundigen voor dezelfde functies aan-
getrokken als andere categorieën
verpleegkundigen?

1 ~ dezelfde functies
~ anders, n .1 . --------------------

55 . Voor welk type functies in Uw instelling
acht U de HBO-verpleegkundige, nadat hij
of zij enige jaren gewerkt heeft, het
meest geschikt?

56 . Onderscheidt de HBO-verpleegkundige zich
hierin van de andere categorieën verpleeg-
kundigen?

1 0 ja
2 Cl neen

57 . Houdt U bij de samenstelling van het
personeelsbestand in de toekomst rekening
met het type functies dat de verschillen-
de categorieën verpleegkundigen gaan
bekleden?

1 11 ja, n .1 ---------------------

2 11 neen



De opleidingsmogelijkheden

58 . Zijn er eisen waaraan de verschillende
categorieën verpleegkundigen moeten
voldoen alvorens zij een vervolgoplei-
ding kunnen gaan volgen?

HBO-V'ers :

MBO-Vers :

in-service opgeleiden :

59. Zijn er in deze instelling functies
waarvoor HBO-verpleegkundigen slechts in
aanmerking komen, wanneer zij een aan-
vullende opleiding gevolgd hebben?

1 d ja, n .l
.---

2 C] neen

Functioneren in werk en werksituatie

60 . Bent U tevreden of ontevreden over de
wijze waarop de afgestudeerde HBO-
verpleegkundigen de verschillende ver-
pleegkundige taken na de inwerkperiode uitvoeren?

verzorgende taken

I 11 zeer tevreden
2 C tevreden
3 [] matig
4 ~ ontevreden
5 ~ zeer ontevreden

toelichting_
-------------------
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verpleegtechnische taken

1 p zeer tevreden
2 p tevreden
3 p matig
4 p ontevreden
5 p zeer ontevreden

toelichting

sociaal begeleidende taken

1 Q zeer tevreden
2 Q tevreden
3 p matig
4 ~ ontevreden
5 p zeer ontevreden

toelichting

huishoudelijke taken

1 0 zeer tevreden
2 p tevreden
3 p matig
4 p ontevreden
5 Q zeer ontevreden

toelichting___-____--_

administratieve taken

1 Q zeer tevreden
2 p tevreden
3 p matig
4 p ontevreden
5 [] zeer ontevreden

toelichting

61 . Bent U tevreden of ontevreden over het
functioneren van de HBO-verpleegkundige
na de inwerkperiode ten aanzien van de
volgende aspecten :

samenwerken met collega's
1 j 1 zeer tevreden
2 f 1 tevreden
3 [ ] matig
4 [j ontevreden
5 p zeer ontevreden

toelichting
---------------



omgang met de patiënt

1 p zeer tevreden
2 ~ tevreden
3 0 matig
4 Q ontevreden
5 Q zeer ontevreden

toelichting__________

contacten met andere disciplines

1 p zeer tevreden
2 p tevreden
3 p matig
4 p ontevreden
5 p zeer ontevreden

toelichting

omgang met meerderen

1 ~ zeer tevreden
2 p tevreden
3 p matig
4 p ontevreden
5 (] zeer ontevreden

toelichting_________

verantwoordelijkheid dragen

1 [1 zeer tevreden
2 LI tevreden
3 [] matig
4 (] ontevreden
5 Q zeer ontevreden

toelichting

zelfstandig werken

1 [] zeer tevreden
2 Q tevreden
3 Q matig
4 p ontevreden
5 [] zeer ontevreden

toeli citing
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62 . Functioneren afgestudeerde HBO-
verpleegkundigen m .b .t. genoemde
aspecten op gelijke wijze als een
afgestudeerde in-service opgeleide?
Indien neen, ten aanzien van welke
aspecten zijn er verschillen?

1 [1 HBO-verpleegkundigen functioneren
op gelijke wijze

2 [1 HBO-verpleegkundigen functioneren
anders, n .1 .--------------------

63 . Functioneren afgestudeerde HBO-
verpleegkundigen m .b .t . genoemde
aspecten op gelijke wijze als
afgestudeerde MBO-verpleegkundigen?
Indien neen, ten aanzien van welke
aspecten zijn er verschillen?

1 ~ HBO-verpleegkundigen functioneren
op gelijke wijze

2 0 HBO-verpleegkundigen functioneren
anders, n .l .

--------------------

64 . Is er over het algemeen overeenstemming
tussen de HBO-verpleegkundigen en de
andere categorieën verpleegkundigen
over de manier waarop er in deze instel-
ling wordt verpleegd?

1 p ja
2 p neen
3 D geen mening



6 5 . Zijn er volgens U op de volgende terreinen
voor de HBO-verpleegkundigen in Uw instel-
ling voldoende of onvoldoende mogelijkhe-
den tot een goede functievervulling?

De basisverpleegkundige zorg

1 0 zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

toelichting

De speciële verpleegkunde

1 0 zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

toelichting

Het leidinggeven

1 [] zeer voldoende
2 H voldoende
3 U matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

toelichting

Het onderwij ,

1 L] zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 or.voldoerde
r 0 zeer onvoldoendk

tct•1 ichting----_-
---------------
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66 . Hoe zijn naar Uw mening de mogelijkheden
tot functieverhoging voor de HBO-ver-
pleegkundigen op deze terreinen?

67 . Is de opleiding HBO-V er naar Uw mening
in geslaagd verpleegkundigen op te lei-
den die inzetbaar zijn in de verschil-
lende velden van de gezondheidszorg?

1 0 ja
2 Cl neen

Opmerkingen :



Hieronder wordt een aantal aspecten van verpleegkundig handelen
genoemd . Per aspect worden U drie vragen gesteld :

A . Vindt U het aspect belangrijk of onbelangrijk voor de beoefening
van de verpleging op Uw afdeling?

B . Heeft de opleiding HBO-V de HBO-V'er voldoende of onvoldoende
voorbereid op dit 4spect?

C . Biedt de huidige werksituatie de HBO-V'er de mogelijkheid
dit aspect in de praktijk te brengen?

A . Belang voor de B . Voorbereiding C .
beoefening van door de HBO-V
verpleging op opleiding
de afdeling

Biedt de hui-
dige werksi-
tuatie de mo-
gelijkheid tot
het in prak-
tijk brengen

68. Theoretische 10 zeer belangrijkl] zeer voldoendel0 zeer voldoende
kennis 2 0 belangrijk 20 voldoende 2 0 voldoende

3 0 matig 30 matig 3 [] matig
4 0 onbelangrijk 40 onvoldoende 4[] onvoldoende
5 0 zeer onbelang- 5[] zeer onvol- 5[1 zeer onvol-
rijk doende doende

6 0 niet van toe- 60 geen mening 6C1 niet van toe-
passing passing

69 . Verpleegtech-10 zeer belangrijkl[] zeer voldoende][]
nische vaar- 2(1 belangrijk 20 voldoende 2[1
digheden 3[1 matig 30 matig 30

4[1 onbelangrijk 40 onvoldoende 4p
5[1 zeer onbelang- 50 zeer onvol- 50
rijk doende

6[1 niet van toe- 60 geen mening 60
passing

70 . Sociaal- 10 zeer
agogische 20 belangrijk
vaardigheden 3[1 matig

40 onbelangrijk
50 zeer onbelang-

rijk
60 niet van toe-

passing

1

20 voldoende
30 matig
4[] onvoldoende
5 0 zeer onvol-

doende
60 geen mening

voldoende
2 0 voidoende
30 matig
4[] onvoldoende
5[] zeer onvol-

doende
6[] niet van toe-

passing

71 . Het observeren 0 zeer belangrijk][] zeer voldoendel0 zeer voldoende
van de behoef-20 belangrijk 20 voldoende 20 voldoende
ten van de 30 matig 3Q matig
patiënt 4[1 onbelangrijk 4p onvoldoende

5[] zeer onblalang- 50 zeer onvol-
rijk doende

6[1 niet van toe- 6[1 geen mening
passing

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvol-
doende
niet van toe-
passing

belangrijkl0 zeer voldoendel0 zeer

30 matig
4p onvoldoende
50 zeer onvol-

doende
6p niet van toe-

passing
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A . Belang voor de B . Voorbereiding C . Biedt de hui-
beoefening van door de HBO-V dige werksi-
verpleging op opleiding tuarie de cao-
de afdeling gelrjkheid tot

het in prak-
tijb brengen

72 . Het bevorderen Ó zeer belangrijklr]zeer voldoendelL zeer voldoende
van de zelf- 2[] belangrijk 20 voldoende 2p voldoende
zorg van de 3[1 matig 3(1 matig 3p matig
patiënt 4p onbelangrijk 40 onvoldoende 4p onvoldoende

5p zeer onbelang- 5p zeer onvol- 5 [3 zeer onvol-
rijk doende doende

60 niet van toe- 6[] geen mening 6 [3 niet van toe-
passing passing

1
73. Het bevorderen[] zeer belangrijkll] zeer voldoendel[] zeer voldoende

van de mantel-2[3 belangrijk 2[] voldoende 2[] voldoende
zorg rond de 3p matig 3Q matig 3 D matig
patiënt (bijv 4[] onbelangrijk 4[] onvoldoende 4[] onvoldoende
door familie 5[] zeer onbelang- 5[3 zeer onvol- 5 [1 zeer onvol-
of kennissen) rijk doende doende

61] niet van toe- 6E]geen mening 6[] niet van toe-
passing passing

74. Het opstellen ID zeer belangrijkl[]
van een 2Q belangrijk 2[]
verpleegplan 3[] matig 3Q

4p onbelangrijk 40
5p zeer onbelang- 5[]

rijk
6Q niet van toe- 6[]

passing

75. Het formuleren[]
van verpleeg-20
kundige doel-3p
stellingen 4 [1

5[]

zeer voldoendel[] zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvol-
doende
geen mening

2[] voldoende
3p matig
4[1 onvoldoende
5[] zeer onvol-

doende
6 (3 niet van toe-

passing

zeer belangrijkl0 zeer voldoendei(3
belangrijk 2[1 voldoende
matig 3[1 matig
onbelangrijk 4[] onvoldoende
zeer onbelang- 5[1 zeer onvol-
rijk doende

6p niet van toe- 6p geen mening
passing

20
30
4(]
SE]

6p

76 . Het werken Ip zeer belangrijklp zeer voldoendei[] zeer voldoende
met een 2p belangrijk 20 voldoende 2[] voldoende
verpleegplan 30 matig 30 matig 3Q matig

40 onbelangrijk 40 onvoldoende 4(1 onvoldoende
50 zeer belang- 5p zeer onvol- 5 [1 zeer onvol-
rijk doende doende

6[] niet van toe- 6[1 geen mening 6p niet van toe-
passing passing

77 . Het
ren
van

organise-1r] zeer belangri,jkl[] zeer voldoendel[]
en planner.[]belangrijk 2[] voldoende
de werk- 30 matig 3Q matig

zaamheden 4Ej onbelangrijk 4[1 onvoldoende
5Q zeer onbelang- 5 [] zeer onvol-
rijk doende

6p niet van toe- 6p geen mening
passing

2[]
3p
4[]
5p

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvol-
doende
niet van toe-
passing

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer ov>vol-
,foende

6[1 niet van toe-
passin i ;



A. Belang voor de B . Voorbereiding C . Biedt de hui-
beoefening van door de HBO-V dige werksi-
verpleging op opleiding
de afdeling

78 . Overdracht 10 zeer belangrijk][]
van informatip2[] belangrijk 2[1
aan andere 3p matig 30
disciplines 4p onbelangrijk 4p

5Q zeer onbelang- 50
rijk

6p niet van toe- 6EI
passing

79 .

2Q
3Q
4Q
5p

60

2[j voldoende
30 matig

doende
6p niet van toe-

passing

2p belangrijk 20 voldoende
30 matig 3p matig
4[] onbelangrijk 40 onvoldoende
SO zeer onbelang- 50 zeer onvol-
rijk doende

60 niet van toe- 6p geen mening
passing

80. Zelfstandig 1[1 zeer belangrijklp zeer voldoendel~ zeer voldoende
werken 20 belangrijk 2[] voldoende 20 voldoende

30 matig 3p matig 3[] matig
40 onbelangrijk 40 onvoldoende 4p onvoldoende
5p zeer onbelang- 5[] zeer onvol- 5p zeer onvol-
rijk doende doende

6p niet van toe- 60 geen mening 6D niet van toe-
passing passing

81 . Het dragen 1[] zeer belangrijk 19 zeer voldoendel~ zeer voldoende
van verant- 2[] belangrijk 2p voldoende 2(1 voldoende
woordelijk- 3p matig 3[1 matig 3Q matig
heid 4p onbelangrijk 4[] onvoldoende 4~ onvoldoende

82 . Het
van de ont- 2[] belangrijk
wikkeling van3d matig
het verpleeg-4[] onbelangrijk
kundig beroeps~ zeer onbblang-

rijk
6Q niet van

passing

83 . let
lijk

2Q
3p
4[j
5p

6[]

tuatie de mo-
gelijkheid tot
het in prak-
tijk brengen

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvol-
doende
niet van toe-
passing

zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvol-
doende
niet van toe-
passing

schrifte-I0 zeer belangrijk j ~ zeer voldoende l 0 zeer voldoende
rappor- 2[] belangrijk 2[] voldoende 2p voldoende

teren

stimulerenb zeer belangrijk l ~ zeer voldoendel[p

zeer voldoendel~
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvol-
doende
geen mening

Het nemen vanl~ zeer belangrijk l ~ zeer voldoende l~ zeer voldoendeZ
lilil.l4{.iGl

toe-

t, .a .v . neG

2p voldoende
3(1 matig
40 onvoldoende
5® zeer onvol-,

doende
6[] geen mening

--
1vcaFa.ccg-- i.n nntrnlAnnn.io

••`~i6 cr1 In. r - a.t-
~-L . .-_l ..t~-

,iW -__- ___ -
ucsaaucLCu

5p zeer onbelang- 5[] zeer onvol- 50 zeer onvol-
rijk doende doende

6p niet van toe- 6p geen mening 6Q niet van toe-
passing passing

3C1 mat, . 3[] matig
i.,[1onbelangrijk 4n onvoldoende
5p zeer onbelang- 5[] zeer onvol-
rijk doende

6Q niet van toe- 6 [] geen mening
passing

3p matig
4[] onvoldoende
5[] zeer onvol-

doende
6p niet van toe-

passing
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A. Belang voor de B . Voorbereiding C . Biedt de hui-
beoefening van door de HBO-V dige werksi-
verpleging op opleiding tuatie de mo-
de afdeling gelijkheid tot

het in prak-
tijk brengen

84 . Het mondelingl[]
rapporteren 2a

3Q
4Q
50
rijk doende

6[] niet van toe- 6[] geen mening
passing

85 . Inzicht in
verwijsmo-
gelijkheden

1p zeer belangrijkj[]
2p belangrijk 2[1
30 matig 3p
4p onbelangrijk 4[1
5 p zeer onbelang- 5Q

rijk
6 [) niet van toe-

passing

2p voldoende
3p matig
4[] onvoldoende
5p zeer onvol-

doende
6p niet van toe-

passing

zeer voldoendel[] zeer voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
zeer onvol-
doende

6 p geen mening

2p voldoende
3p matig
41] onvoldoende
5p zeer onvol-

doende
6p niet van

passing
toe-

86 . Het begeleiden1 ~ zeer belangrijkl0 zeer voldoendel[] zeer voldoende
van leerlinge~0 belangrijk 2[1 voldoende 2~ voldoende
of stagiaires [] matig 3(] matig 3[] matig

4 p onbelangrijk 411 onvoldoende 4[1 onvoldoende
5[1 zeer onbbiang- 5[1 zeer onvol- 5[1 zeer onvol-
rijk doende doende

6[] niet van toe- 6[1 geen mening 6[3 niet van toe-

87 . Voorlichting 1 []
geven
individuen
en/of groe-
pen

2a
3p
4C]
5 [1

zeer
belangrijk 2[1 voldoende
matig 3[1 matig
onbelangrijk 4[] onvoldoende
zeer onbelang- 5[] zeer onvol-

passing passing

zeer belangrijkl[] zeer voldoendel0 zeer voldoende
belangrijk 2p voldoende 2[1 voldoende
matig 3[] matig
onbelangrijk 4[1 onvoldoende
zeer onbelang- 5E] zeer onvol-
rijk doende

6[] niet van toe- 6[1 geen mening
passing

belangrijklp zeer voldoende l[] zeer voldoende

3p matig
4[j onvoldoende
5p zeer onvol-

doende
6p niet van toe-

passing



Bijlage 11 .

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
Afdeling der Bedrijfskunde

Onderzoek naar het functioneren van HBO-verpleegkundigen

Vragenlijst voor de interviews met functionarissen in instellingen voor
gezondheidszorg

Hoofd verplegingsdienst

interviewnummer :

Behorend bij interviewnummer :

Voorinformatie :

1 . Naam instelling :

2 . Plaats :

3 . Provincie :

1 0 Groningen 7 0 Noord-Holland
2 0 Friesland 8 0 Zuid-Holland
3 0 Drenthe 9 0 Zeeland
4 0 Overijssel 10 0 Noord-Brabant
5 [1 Gelderland 11 0 Limburg
6 0 Utrecht

4 . Soort instelling :

1 0 Algemeen Ziekenhuis
2 [7 academisch ziekenhuis
3 0 categoraal ziekenhuis
4 0 psychiatrische instelling
5 0 zwakzinnigeninrichting
6 0 -aerpleeghuis
7 0 kruisvereniging
0 anders, n .1 .
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5 . Aantal bedden :

1 p 100 - 299
2 p 300 - 499
3p >_500

6 . Is er een HBO-V in de regio?

1 0 ja
2 Q neen

7 . Heeft U een eigen in-service opleiding?

1pja
2 p neen

Algemeen

8 . Hoeveel HBO-verpleegkundigen zijn er
momenteel in dienst van de instelling?

9 . Hoeveel MBO-verpleegkundigen zijn er
momenteel in dienst van de instelling?

1 [1 geen MBO-Vers in dienst
2 Q geen

11 --------------------

10 . Van welke school of scholen zijn de
HBO-verpleegkundigen afkomstig?

I ~ Amstelveen
2 0 Eindhoven
3 p Leusden
4 D Nijmegen
5 p Sittard
6 0 Voorburg

11 . Van welke afstudeerjaren zijn de
HBO-verpleegkundigen afkomstig?

I 0 1976 4 0 1979
2 0 1977 5 Q 1980
3 0 1978 6 0 1981

12. .Hoeveel van de in deze instelling
werkzame HBO-verpleegkundigen zijn
direct na afstuderen in dienst
gekomen?
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13 . Sinds wanneer heeft U HBO-
verpleegkundigen in dienst?

1 p 1976 5 0 1980
2 0 1977 6 0 1981
3 0 1978 7 0 1982
4 0 1979

14 . Kunt U aangeven wat destijds de
overwegingen waren om HBO-ver-
pleegkundigen aan te nemen?

15 . Had U, toen U destijds HBO-ver-
pleegkundigen in dienst nam, vol-
doende inzicht in wat de HBO-
verpleegkundige na afstuderen
kan en niet kan?

Stageverlening

16 . Heeft Uw instelling regelmatig
stagiaires van de HBO-V?

1 Ca ja
2 Cl neen

17 . Heeft Uw instelling regelmatig
stagiaires van de MBO-V?

1 Cl j a
2 C7 neen

18 . Kunt U aangeven op grond van
-elke overwegingen U al dan niet
stagiaires van de MBO-V en HBO-V
heeft?
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19 . Zijn er afspraken met de HBO-V
opleidingen over de plaatsing van
stagiaires?

1 Q ja, n.1 ---------------------
2 p neen

20 . Indien ja, met welke school of
scholen heeft U contact?

21 . Wilt U in de toekomst meer of
minder HBO-verpleegkundigen in
dienst nemen?

1 Q hetzelfde aantal
2 p meer
3 Q minder
4 [] weet ik niet

22 . Kunt U Uw antwoord toelichten?

23 . Heeft Uw instelling op dit moment
vacatures voor verpleegkundigen?

----I [j ja, aantal ----------------2 [neen

24 . Naar welke categorie verpleegkundigen
gaat bij de vervulling van een vacature
Uw voorkeur uit?

1 [] in-service opgeleiden
2 El MBO-Vers
3 [] HBO-Vers
4 [] geen voorkeur
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25 . Indien voorkeur, kunt U toelichten
waarom U voor deze categorie ver-
pleegkundigen een voorkeur heeft?

Sollicitatie

26 . Heeft U bij vacatures voorkeur voor
HBO-verpleegkundigen afkomstig van
bepaalde scholen?

1 0 ja, n .l .
2 0 neen

27 . Heeft U bij vacatures voorkeur voor
HBO-verpleegkundigen die in deze
instelling stage gelopen hebben?

1 0 ja
2 0 neen

28 . Heeft U bij vacatures voorkeur voor
HBO-verpleegkundigen met werkervaring
in bepaalde velden of instellingen?

1 0 ja, n .l .
2 0 neen --------------------

29 . Hoe zou U het verpleegkundig perso-
neelsbestand in de toekomst bij
voorkeur samengesteld willen zien?
(Wilt U daarbij de verhouding tussen
de verschillende categorieën ver-
pleegkundigen aangeven?)

30 . Kunt U de voorkeur voor deze samen-
stelling toelichten?
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De afstemming tussen de opleiding en werkveld

31 . Hoe sluiten naar Uw mening de kennis
en vaardigheden van een pas afgestu-
deerde HBO-verpleegkundige aan bij de
basisverpleegkundige zorg in Uw in-
stelling?

1 [) zeer voldoende toelichting :
2 El voldoende
3 [1 matig
4 ~ onvoldoende
5 ~ zeer onvoldoende

32 . Is deze aansluiting in de loop der
jaren beter of slechter geworden?

1 ~ beter
2 0 slechter
3 ~ geen mening

33 . Sluit het niveau van de opleiding HBO-V
aan bij de werkzaamheden in de basis-
verpleegkundige zorg in deze instelling?

1 I] het niveau van de opleiding HBO-V
sluit aan

2 [1 het niveau van de opleiding HBO-V
is te laag

3 [1 het niveau van de opleiding HBO-V
is te hoog

34 . Welke aspecten (bijv . vakken of vaardig-
heden van het verpleegkundig beroep
behoeven volgens U meer aandacht tijdens
de opleiding HBO-V?
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35 . Welke aspecten (bijv . vakken of vaardig-
heden) van het verpleegkundig beroep
behoeven volgens U minder aandacht
tijdens de opleiding HBO-V?

36 . Heeft U wensen ten aanzien van de
afstemming tussen de opleiding HBO-V
en het werkveld?

De organisatie van de inwerkperiode

37 . Is er een speciaall inwerkprogramma
voor HBO-verpleegkundigen?

1 0 ja
2 0 neen

38 . Kunt U dit omschrijven?

39 . 1s er een van tevoren schriftelijk
vastgelegd programma (bijv . in de
vorm van een werkplan of een reeks
uit te voeren activiteiten)?

1 0 ja
2 [) neen

40. ndien ja, mag ik er een exemplaar
-an hebben?
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41 . Aan welke aspecten wordt er tijdens
de inwerkperiode van de HBO-verpleeg-
kundige met name aandacht besteed?

De begeleiding tijdens de inwerkperiode

42 . Vindt er tijdens de inwerkperiode een
vorm van begeleiding plaats?

1 Q ja
2 Q neen

43 . Indien ja, door wie wordt de HBO-
verpleegkundige over het algemeen
begeleid?

44 . Gedurende welke periode wordt de HBO-
verpleegkundige over het algemeen
begeleid?

1 Q 0-2 maanden
2 ~ 3-4 maanden
3 [J 5-6 maanden
4 ~ 7-8 maanden
5 p 9-10 maanden
6 [] 11-12 maanden
7 ~ 13-18 maanden
8 Q langer dan 18 maanden
0 anders, n .1 .

De lengte van de inwerkperiode

Onder inwerkperiode verstaan wij de tijd die verstreken is tussen het tijd~tip
van de indiensttreding en het moment dat de HBO-verpleegkundige zelfstandi g
functioneert, zelf verantwoordelijkheid kan dragen en zich thuisvoelt in d e
werksituatie .



9

45 . Na hoeveel tijd is een pas afgestudeerde
HBO-V'er gemiddeld ingewerkt?

1 [1 0-2 maanden
2 [1 3-4 maanden
3 0 5-6 maanden
4 El 7-8 maanden
5 ~ 9-10 maanden
6 ~ 11-12 maanden
7 ~ 13-18 maanden
8 0 langer dan 18 maanden

46 . Wat vindt U een acceptabele inwerkperiode
voor een HBO-V'er?

1 11 0-2 maanden
2 CJ 3-4 maanden
3 [l 5-6 maanden
4 (] 7-8 maanden
5 11 9-10 maanden
6 Cl 11-12 maanden
7 11 13-18 maanden
8 0 langer dan 18 maanden

47 . Is de acceptabele inwerkperiode hetzelfde
voor een MBO-opgeleide of in-service
opgeleide?

1 [] j a
2 El neen

48. Functioneert een pas afgestudeerde HBO-
verpleegkundige tijdens de inwerkperiode
op gelijke wijze als een pas afgestu-
deerde in-service opgeleide?

1[] op dezelfde wijze
2[1 anders, n.1 .

49 . Functioneert een pas afgestudeerde HBO-
verpleegkundige tijdens de inwerkperiode
op gelijke wijze als een pas afgestu-
deerde MBO-V opgeleide?

i[1 op dezelfde wijze
. -' Q anders, n .1 . --------------------
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Carrière perspectieven en mogelijkheden

50. Worden pas afgestudeerde HBO-verpleeg-
kundigen voor dezelfde functies aan-
getrokken als andere categorieën
verpleegkundigen?

1 11 dezelfde functies
p anders, n.l .

--------------------

Sl . In welke rang worden de verschillende
categorieën verpleegkundigen na afstu-
deren ingeschaald?

IE] dezelfde rang
2[1 verschillend, n.l .

52 . Voor welk type functies in Uw instelling
acht U de HBO-verpleegkundige, nadat hij
of zij enige jaren gewerkt heeft, het
meest geschikt?

53. Onderscheidt de HBO-verpleegkundige zich
hierin van de andere categorieën verpleeg-
kundigen?

1 ~ ja
2 fJ neen

54 . Houdt U bij de samenstelling van het
personeelsbestand in de toekomst rekening
met het type functies dat de verschillen-
de categorieën verpleegkundigen gaan
bekleden?

1 11 ja, n.1 .--------------------

2 11 neen



55 . Heeft U bij het bezetten van leiding-
gevende functies voorkeur voor een
bepaalde categorie verpleegkundigen?

1 Cl ja, n.l . --------------------

2 11 neen

De opleidingsmogelijkheden

56 . Zijn er eisen waaraan de verschillende
categorieën verpleegkundigen moeten
voldoen alvorens zij een vervolgoplei-
ding kunnen gaan volgen?

HBO-Vers :

MBO-Vers :

in-service opgeleiden :

5 7 . Zijn er in deze instelling functies
waarvoor HBO-verpleegkundigen slechts in
aanmerking komen, wanneer zij een aan-
vullende opleiding gevolgd hebben?

1 11 j a, n .1 .
--------------------

:' 11 neen



Functioneren in werk en werksituatie na de inwerkperiode

58. Bent U tevreden of ontevreden over de
wijze waarop de afgestudeerde HBO-
verpleegkundigen de verschillende ver-
pleegkundige taken uitvoeren?

1 CJ zeer tevreden toelichting :
2 ~ tevreden
3 0 matig
4 ~ ontevreden
5 ~ zeer ontevreden

59 . Functioneren afgestudeerde HBO-verpleeg-
kundigen op gelijke wijze als de afge-
studeerde in-service opgeleiden?
Indien neen, ten aanzien van welke aspec-
ten zijn er verschillen?

1 0 HBO-verpleegkundigen functioneren op
gelijke wijze

2 ~ HBO-verpleegkundigen functioneren
anders, n .1 .

60 . Functioneren afgestudeerde HBO-verpleeg-
kundigen op gelijke wijze als afgestudeer-
de MBO-verpleegkundigen? Zo neen, ten aan-
zien Van welke aspecten zijn er verschillen?

1 ~ HBO-verpleegkundigen functioneren op
gelijke wijze

2 p HBO-verpleegkundigen functioneren
anders, n.l---------------------



61 . Zijn er volgens U op de volgende terreinen
voor de HBO-verpleegkundigen in w instel-
ling voldoende of onvoldoende mogelijkhe-
den tot een goede functievervulling?

De basisverpleegkundige zorg

1 0 zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

toelichting--------------------

De speciële verpleegkunde

1 0 zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

toelichting

Het leidinggeven

1 0 zeer voldoende
2 0 voldoende
3 0 matig
4 0 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

toelichting
--------------
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Het onderwijs

1 0 zeer voldoende
2 El voldoende
3 [1 matig
4 l7 onvoldoende
5 0 zeer onvoldoende

toelichting--------------------

62 . Hoe zijn naar Uw mening de mogelijkheden
tot functieverhoging voor de HBO-ver-
pleegkundigen op deze te~rreinenL-'.>

63 . Is de opleiding HBO-V er naar Uw mening
in geslaagd verpleegkundigen op te lei-
den die inzetbaar zijn in de verschil-
lende velden van de gezondheidszorg?

1 ~ ja
2 ~ neen

Opmerkingen :
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_
Technische Hogeschool ROE~ Eindhoven

Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Telefoon (040) 47 91 11
Telex 5116 3

Uw Kenmerk Ons kenmerk Datum Doorkiesnummer
6711/BP/df mei 1982 (040-47)2872

Onderwerp
Evaluatie-onderzoek Hogere Beroeps-
opleiding voor Vepleegkundigen (HBO-V)

Geachte directie,

Hiermede vragen wij U vriendelijk Uw medewerking te willen verlenen aan
het onderzoek naar het functioneren van de afgestudeerde HB0-V'ers in de
praktijk van de gezondheidszorg .
Dat onderzoek wordt op de Afdeling der Bedrijfskunde van de TH Eindhoven
uitgevoerd in samenwerking met de landelijke Evaluatiecommissie HBO-V ,
die door het Ministerie van Volksgezondheid en Mílieuhygiene is ingesteld .
Op grond van de resultaten van het onderzoek zal de Evaluatiecommissie
beleidsadviezen uitbrengen aan de overheid .

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken :
1 . een schriftelijke enquête onder afgestudeerden van alle HBO-V's ;
2 . interviews in instellingen die HBO-V'ers in dienst hebben .

Gezien het belang van het onderzoek verwachten wij dat U gaarne Uw mede-
werking aan het tweede deelonderzoek zult verlenen .
Cu .-.creet houdt dit in dat wij U vragen om twee interviews in Uw instelling
te mogen houden .
Wij denken hiervoor in eerste instantie aan de volgende functionarissen :
- het hoofd van de verplegingsdienst ;
- een hoofdverpleegkundige van een afdeling waar HBO-V'ers werkzaam zijn .
Binnenkort zal een van onze medewerkers, mevr . drs . B. Pieterse telefgnisch
contact met U opnemen om in overleg met U afspraken voor genoemde inter-
views te maken .

U bij voorbaat hartelijk dankend voor Uw medewerking, tekent,

~~. C .H .V .h . Botter
Af•t.eling der Beeïx-ijfsl.7cnde
Va)tgroep Organi:jatiekunde
Paviljoead U35 .
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v
nationale ziekenhuisraad
zekenhwscentrum oudlaan 4 utrecht tel 030-739911
postadres postbus 9696 3506 GR utrecht

Aan de leden van de
Nationale Ziekenhuisraad

nr 8203104/Hag/idr

onderwerp

utrecht 26 april 1982

Zeer geachte leden,

Ten behoeve van de Ministeriële Evaluatiecommissie HBO-V, waarin ook
de NZR participeert, verricht de Technische Hogeschool Eindhoven een
onderzoek naar het functioneren van HBO-verpleegkundigen in de prak-
tijk .

Als onderdeel van dit onderzoek zullen vanuit de THE ziekeninrichtin-
gen worden aangezocht aan dit onderzoek mee te doen .
Wij deern een dringend beroep op u aan dit onderzoek uw medewerking
te willen verlenen .

Hoogachtend,

dr . H .G . van den Doel,
directeur
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4

Nationale Kruisvereniging

John F Kennedylaan 99
Postbus 100 . 3980 CC Bunnik
Telefoon 03405 - 48 44

Uwref Onze ref J1G/OG/F,OPO/S .2113 Bunnik 24 augustus 1982

Binnen de ~vergaderingen van april/mei j .l . is gesproken over de
ontwikkelingen binnen de Evaluatiecommissie FIBO-V . Naar aanleiding
hiervan wil ik u graag informeren en uw medewerking vragen t .a .v . de
voortgang van het onderzoek .

Op 2 juli 1979 is de Evaluatiecommissie HBO-V ingesteld . Genoemde
commissie werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieu:rygiëne .

De Evaluatiecommissie HBO-V heeft tot taak het functióneren van ver-
pleegkundigen, in het bezit van het diploma HBO-V en werkzaam in in-
stellingen voor intra- en extramurale gezondheidszorg, te evalueren,
zulks met inachtneming van de volgende uitgangspunten :

a . de valuatie zal dienen te geschieden in relatie tot de huidige
eisen die door instellingen aan verpleegkundigen in de verschil-
lende praktijkvelden van de verpleegkunde moeten worden gesteld ;

b . de evaluatie zal moeten worden gebaseerd op uitspraken van
directies en medewerkers van instellingen met ervaring ten
aanzien van het functioneren van bedoelde verpleegkundigen
en op die van die verpleegkundigen zelf ;

c . de evaluatie zal voorts moeten worden gebaseerd op een weten-
schappelijke benadering van een aantal rtspe(ten van eerder-
bedoeld functioneren door middel van onderzoek .

Evenals bij de Evaluatiecommissie MBO-V is de afdeling Bedrijfskunde
van de Te,•hnische Hogeschool te Eindhoven ver .rntwooodel i jk voor de
ondorzoekrechnische kant van het onderzoek . Mevrouw A . Verwey Pil
Meveouw B . Pieterse zijn namens de T .H . Eindhoven als onder7opkvrs bij
het projer t betrokken E•n a l s zodanig ook l id van de Eva l 1 lat is s i r
HBO-V. He -onderzoekte, hnischc' gedeelte bevat t) . e . het v v ri :um'l(en v A n
erv<ringen van r)fgpstn<'"erde HBO-Vers in de velden van d e };<' undheids-
zorn en do ervaringen -an werkgevers ten .)nnzit'n vin hie funrt ioneren
van de af . estudr Prclc IIRr)-V'er , .

fs .ii 4 n h l Kw~ 'N'"! lo [01", fit
n . taI' r ' •M fi r ',,',i 19aH('



~vr z, . !•ts- r• . Fr,, 24 8-198 .,,
Nr' I-6ON A! i KitWS, _HEW 'IJG

De ervaringen van de afgestudeerdp HBO-V'ers z.",r f zij r, t,~~in~-, nt ari eerd
door middel yan een schriftelijke enquête .
Op dit moment is het onderzoek in de fase gekomen, dat de e-arint, n var :
de zijde van de organisaties worden geïnventnri .Perd, wa,irv,,r wi ; "w
medewerking vragen .
Het is de bedoeling dat de F-rvarinf;en van de Vs w(,<<i(~n g . 7nvcn--
turiseerd middels gesprekken tussen ondet ,suekc•r : en vei t rt~cn-.vc~ rd i )'( . rs
van de organisaties die zicht hebben op het f unc-t ioner, n van de II[3<)-Vers
binnen hun organisatie .
Ten aanzien van de Kruisverenigingen is besloten gesprekken te organiseren
met een aantal verpleegkundigen in algemene dienst c .q . coërdinerende
hoofdwijkverpleegkundigen en hoofclwijkverpleegkornciigen . Plaatsen c .q . pro-
viacies waar genoemde functionarissen in dienst zijn, zijn middels een
door de onderzoekers bepaald verdee lsysterm gekozen . Uw provincie i s hier
ook bij .

Het is de bedoeling dat Mevrouw Pieterse een dover dat ;c•n met u contact
opneemt om een datumafspraak voor een mondeling interv,ew te maken .
Tevens wil ik u vragen te bemiddelen in het tc,tsinnclke>men var con ~atcrm-
afspraak tussen Mevrouw Pieterse en de h .w .v . c .q . coiirdinerc•ndp h .w .v .
in de binnen uw provincie gekozen plaats .
Nadere informatie zal u verstrekt worden door Mevrouw !'ietE>t•-,e, wru Aeer
zij contact niet u opneemt . Mochten er van uw kant nu neds vragen c f op-
merkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met Mevrouw Piete . se ut> Ie
Technische Hogeschool te Eindhov«•n, telefoon t)4tt-- .',7289>, of t),r)-r,7,>! tK,

U bij voorbaat dankend voor uw medewerking, teken ik, '

hoogachtend,
NATIONA&7E KRU~SVERENIGING

Mw . J . lé Grand-~} :d . Bogaard
stafmedewerkster van de Afdeling
Bijscholing, Opleiding, Personeel
en Organisatie

bijlage :
Achtergrondinformatie t .b .v . de mondelinge interviews met v .a .d .'en,
codrdinerende h .w .v .'en en h .w .v .'en . Deze informatie is verstrekt
door de Technische Hogeschool te Eindhoven .
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