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D
e werkdruk voor verpleeg-
kundigen ligt erg hoog 
en veroorzaakt uitstroom, 
de job is fysiek belastend, 
maar het zit vaak goed 

met de teamspirit onder collega’s: dit 
zijn enkele conclusies uit twee enquêtes 
onder verpleegkundigen die eerder dit 
jaar werden afgenomen (zie kaders). Het 
NVKVV hielp mee om de enquêtes uit 
te werken. Meer dan 3.400 verpleegkun-
digen vulden de enquêtes in, waardoor 
die representatief zijn voor de volledige 
beroepsgroep.

Werkbelasting
Als we naar cijfers kijken, denken zes 
op tien verpleegkundigen er tijdens hun 
carrière over na om te stoppen met een 
beroep in de zorg. De hoge werkdruk 
is één van de redenen, een andere is de 
fysieke last door de zorgzwaarte op een 
afdeling. Ook de steeds toenemende 
administratieve druk en de digitalisering 
worden als triggers aangeduid. We be-
spreken de resultaten van de enquêtes 
met Koen Balcaen, voorzitter van het 
NVKVV en directeur verpleegkunde UZ 
Leuven. Hij reageert: ‘Werkbelasting valt 
uiteen in verschillende componenten. 
Een eerste is aantal: hoeveel patiën-
ten kan je als verpleegkundige tegelijk 
behandelen, bewaken en verzorgen in 

veilige omstandigheden? Ook is er een 
emotionele component: werken in een 
omgeving met chronische, neurologi-
sche, oncologische… patiënten kan erg 
zwaar wegen, net als de fysieke zorgvra-
gen van de patiënt zoals hulp bij trans-
fers en mobilisatie. Daarnaast is er een 
administratieve belasting, de registraties 
en dubbele registraties. Vooral wanneer 
je als verpleegkundige de meerwaarde 
van die administratieve taken niet kent, 
wegen ze zwaar door. En hier is meteen 
een oproep naar de overheid: laat ons zo 
snel mogelijk werk maken van een admi-
nistratieve vereenvoudiging zodat we niet 
dubbelop registraties meer hoeven doen. 
We hebben nood aan gegevens die we 
klinisch, beleidsmatig en in onderzoek 
echt kunnen en zullen gebruiken.’ 

Coaching
Hoe verhinderen we dat ervaren ver-
pleegkundigen de job verlaten? Hoe 
motiveren we hen? Koen Balcaen: ‘Een 
continue vorming en coaching doorheen 

Hoe counteren we  
werkdruk en uitstroom?
Wat hebben verpleegkundigen nodig om in de zorg te blijven? Twee enquêtes 

geven duidelijk antwoord op die vraag. Koen Balcaen, voorzitter van het 
NVKVV, duidt en doet voorstellen. 

‘Laat ons zo snel mogelijk werk 
maken van een administratieve 

vereenvoudiging’

‘We willen de 
attractiviteit 

van de  
verpleegkunde 

verhogen’

tekst Els Put fotografie UZ Leuven

je loopbaan helpen. Dat begint al tijdens 
de opleiding. Een voorstel van aanpak is 
het formaliseren van mentoren of stage-
meesters: ervaren verpleegkundigen die 
verantwoordelijk zijn voor het stagetra-
ject van studenten en voor de evaluatie 
en afstemming met de praktijklectoren 
van de opleidingsinstelling. Zo kunnen 
we studenten op een goede manier in de 
klinische praktijk introduceren. Ook de 
begeleiding van starters en herstarters is 
cruciaal. Verpleegkunde is een complex 
en breed professioneel domein: het is een 
illusie om te denken dat je op korte ter-
mijn de verschillende elementen in zorg-
processen, type zorgprogramma’s, type 
patiënten, in infrastructuur en omgang 
met collega’s onder de knie kunt krijgen. 
Studies tonen aan dat de eerste jaren 
bepalend zijn voor verderzetten van de 
verpleegkundige carrière. Een vaste men-
tor gedurende de eerste periode van de 
loopbaan is hier eveneens de oplossing. 
Als mentoren zie ik de ervaren verpleeg-
kundigen die zo hun expertise kunnen 
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doorgeven aan jonge mensen. Dat men-
torschap is dan meteen een doorgroeimo-
gelijkheid in de verpleegkunde.’

Carrièreplan
Niet alleen het mentorschap is volgens 
Balcaen een mogelijke nieuwe rol voor 
verpleegkundigen. ‘Door nieuwe zorg-
vragen zoals ambulante opvolging van 
chronische patiënten, patiëntenparticipa-
tie en meer, komen er nieuwe rollen en 
functies binnen de verpleegkunde zoals 
casemanager, verpleegkundig consulent 
en verpleegkundig specialist. Een aantal 
rollen geeft de kans om meer vanuit een 
expliciete autonomie te werken, een ei-
gen verantwoordelijkheid te dragen. Ook 
de klinische verdieping en brede specia-
lisatie na het afschaffen van de banaba’s 
willen we behouden als troef voor verdere 
innovatie en om verder verpleegkundig 

praktijkonderzoek te stimuleren. We blij-
ven verpleegkundige specialisaties nodig 
hebben binnen de gezondheidszorg en de 
welzijnszorg.’ 

Die verschillende rollen en functies 
kunnen een verpleegkundige carrière in 
een horizontale of verticale richting laten 
evolueren. Koen Balcaen: ‘We willen 
verpleegkundigen aanmoedigen om zich 
periodiek een andere omgeving, setting, 
pathologie of specialisatie eigen te ma-
ken. Als je je als verpleegkundige afvraagt 
“is dit mijn ding wel?’, dan kan je met 
een switch naar een andere zorgcontext 
je engagement terugvinden of je carrière 
een boost geven.’

Ook de mogelijkheid om deeltijds te 
werken is voor een aantal verpleegkun-
digen een motivatie om in de zorg te 
blijven werken, om een balans te vinden 
tussen werk en gezin. Maar deeltijds werk 

is eveneens een vorm van uitstroom. 
Koen Balcaen: ‘Zo is er een kapitaal aan 
ervaring en expertise dat we door deel-
tijds werk moeten missen, wat spijtig is. 
Het klopt natuurlijk dat je in een be-
paalde periode in je leven nood hebt aan 
meer ademruimte om bijvoorbeeld voor 
kinderen te zorgen of om mantelzorg op 
te nemen. We willen als beroepsorganisa-
tie samen met de overheid bekijken hoe 
we daarna mensen kunnen motiveren 
om weer een breder takenpakket op te 
nemen, maar wel onder haalbare omstan-
digheden zodat we over die waardevolle 
expertise kunnen blijven beschikken.’ 

Vorming en onderzoek
Ook vorming en training kunnen helpen 
vlotter te werken en daardoor minder 
druk te ervaren, stelt de NVKVV-
voorzitter. ‘Bijvoorbeeld vorming in het 
hanteren van fysieke tools, van digitale 
toepassingen of in het ergonomisch han-
delen. Een toepassing waar we aan willen 
werken is een tool die helpt om overzicht 
te houden op de hoeveelheid gegevens 
die je als verpleegkundige over je heen 
krijgt, die je helpt prioriteiten stellen en 
je vroegtijdig mogelijke complicaties sig-
naleert zodat je je observaties kan sturen. 
Dat zou het gevoel continu op je hoede 
te moeten zijn, kunnen verlichten waar-
door je minder in zuurstofnood raakt.’

Een studie over werkdruk geeft aan 
dat verpleegkundigen in het heetst van 
de strijd soms minder goeie keuzes 
maken.1 Welke handelingen doe je, 
welke niet? Koen Balcaen: ‘Dat is een 
overlevingsstrategie. De keuzes die je 
maakt, kunnen verschillen volgens je 
opleidingsniveau en door wat voor jou 
verpleegkundige zorg is. De dingen die 
je door ervaren werkdruk niet doet, 
zijn vaak essentieel in het krijgen van 
voldoening van je zorg. Denk aan een 
bemoedigend woord of een gesprek 
met een patiënt. Op dit moment loopt 
er binnen UZ Leuven een onderzoek 
naar volkomen zorg. Volkomen zorg 
is hoe een individuele persoon goede 
zorg voor een patiënt ervaart. Die kan 
verschillen van verpleegkundige tot 
verpleegkundige. Wanneer dat beeld 

Enquête ‘Happy nurse’ 
2018 2017

Je hebt last van stress tijdens je werk:  100% 100% 

Je hebt stress door een hoge werkdruk: 43% 43%

De werkdruk is nu hoger dan bij de start van je 
loopbaan: 

90%

De gemiddelde tevredenheidsscore: 7,1/10 7,5/10

Je bent tevreden over je job: 70% 75% 

Je zou opnieuw kiezen voor verpleegkunde: 60% 69%

Je bent absoluut niet tevreden over je job:  29% 20% 

Positieve resultaten: 
• Je bent tevreden over de relatie met je collega’s: 90% 
• Je collega’s zijn vrienden: 40%

Aantal respondenten: 847 verpleegkundigen
Enquête door onderzoeksbureau iVox in opdracht van het medisch rekrute-
ringskantoor Express Medical, samen met het Jules Bordetziekenhuis, zieken-
huisgroep GZA en beroepsorganisatie NVKVV in mei 2018. 

Enquête Het Laatste Nieuws 
2018

Je ervaart regelmatig tot altijd werkdruk in de uitoefening 
van je job: 

88%

De werkdruk nam de laatste jaren toe: 95%

De werkdruk heeft een invloed op je kwaliteit van zorg: 97%

De werkdruk heeft je al doen nadenken om te stoppen 
met je job: 

60% 

Je zag de voorbije jaren een collega vertrekken omwille 
van de te hoge werkdruk:

50%

Je hebt fysieke ongemakken door je job: af en toe:, 
regelmatig tot altijd:

53%
38%

Je hebt een fout gemaakt door de hoge werkdruk: 70%

Je hebt de fout gemeld: 94%

Aantal respondenten: 2.560
Enquête door Het Laatste Nieuws in samenwerking met beroepsorganisatie 
NVKVV en vakbond LBC-NVK in het voorjaar van 2018.

van volkomen zorg in conflict gaat met 
wat je in drukke tijden niet uitvoert, 
met care left undone, dan kan je je mo-
tivatie verliezen, afstand nemen en ten 
slotte mogelijks uit de zorg willen stap-
pen. Meer inzicht kan helpen begrijpen 
waarom je soms in conflict komt met 
collega’s, leidinggevenden of met de 
patiënt als er vragen komen zoals “Is 
dat nu nog niet gedaan?” of “Wat doe 
jij nu?”.’ 

In dialoog
Iets gelijkaardigs speelt bij ethische 
vraagstukken. Als je als verpleegkun-
dige je vragen stelt bijvoorbeeld bij 
nóg een behandeling bij een terminale 
patiënt, kan je een conflict ervaren bij 
een opdracht om medicatie te geven. 
Koen Balcaen: ‘Ethische vragen zul-
len we altijd hebben en dat is op zich 
niet erg, integendeel. Erg is wanneer er 
geen ethische discussie, geen dialoog 
gevoerd kan worden. Wanneer er een 
situatie ontstaat waar jij als persoon 
niet achter kan staan, je toch zorg moet 
uitvoeren en er geen mogelijkheid is 
voor interprofessionele afstemming. 
Het is aan het beleid, de instelling, de 
beroepsorganisatie om hulpmiddelen of 
structuren in te zetten om die interpro-

fessionele discussie mogelijk te maken. 
Als we mensen aan boord willen hou-
den, moeten we die ethische dialoog 
durven aangaan. Als verpleegkundigen 
begrijpen van waaruit keuzes gemaakt 
worden, dan helpt hen dat om correcte 
zorg te geven en krachtig in de zorg te 
blijven staan. Zelf moeten we er voor 
zorgen dat we als verpleegkundigen 
gewapend zijn om die ethische discus-
sies te voeren en volwaardige gespreks-
partners te zijn.’ 

Het team
Dat collegialiteit en teamspirit belang-
rijke troeven zijn om verpleegkundigen 
in de zorg te houden, dat de kracht van 
een team werkt, kwam duidelijk naar 
voor in de Happy-nurse-enquête (zie 
kader). Koen Balcaen: ‘Collegialiteit 
is zeker een bevorderende factor, maar 
niet het enige antwoord om werkdruk 
te counteren en om verpleegkundigen 
bevlogen te behouden in de zorg.’ 

Zeven op tien verpleegkundigen 
gaven in de enquête van het Laatste 
Nieuws aan dat ze al een fout gemaakt 
hebben door de hoge werkdruk. Koen 
Balcaen: ‘Het maken van een fout of 
een bijna-fout heeft een hele impact op 
het slachtoffer, maar ook op de betrok-

ken zorgverlener (“second victim”). Dat 
bijna alle verpleegkundigen die fout 
ook meldden, is een mooie houding. 
Hoe kunnen we verpleegkundigen 
helpen om die ervaring te borgen en te 
zorgen dat ze de zorg niet verlaten door 
een moment van controleverlies? Daar 
willen we aan werken. Naast de zorg 
voor de patiënt heeft een organisatie of 
instelling ook de zorg voor de profes-
sional.’ 

Aandachtspunten 
NVKVV 
Waar wil het NVKVV nog op inzet-
ten om verpleegkundigen in de zorg 
te houden en om die hoge werkdruk 
beheersbaar te houden? Koen Balcaen: 
‘Wanneer verpleegkundigen begrijpen 
van waaruit conflicten ontstaan, waar-
om handelingen nodig zijn, waarvoor 
data dienen…. kunnen ze daar beter 
mee omgaan. Het communiceren over 
evoluties en over resultaten van on-
derzoek, is daarom een aandachtspunt 
voor de beroepsorganisatie. Daarnaast 
heeft het NVKVV in haar werkgroepen 
verpleegkundigen die heel wat expertise 
meedragen: we willen hen nog meer 
aan het woord laten om de nieuwe rol-
len en functies in de verpleegkunde 
concreet in te vullen, om evoluties te 
induceren, om proactief innovatie te 
sturen, om onderzoek te stimuleren 
en om vormingen te organiseren. We 
willen stappen vooruit zetten om de 
attractiviteit van de verpleegkunde te 
verhogen en om verpleegkundigen te 
versterken in een interprofessionele rol. 
Dat doen we op verschillende niveaus: 
met de overheid in het creëren van een 
kader, de werkgever die dat kader pro-
fessionaliseert en de beroepsorganisatie 
die kennis verspreidt.’
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‘We willen verpleegkundigen 
aanmoedigen om zich periodiek 

een andere setting of specialisatie 
eigen te maken’


