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Voorwoord
Trots
Het jaar 2020 is door de World Health Organization uitgeroepen tot Year of the Nurse and Midwife ter
nagedachtenis aan de 200e jaardag van Florence Nightingale, de grondlegger van de verpleegkunde.
In 1859 publiceerde Florence Nightingale haar Notes on Nursing. Drie jaar later verscheen de Nederlandse
vertaling ‘Over ziekenverpleging’. Een boek dat de start is geweest voor de ontwikkeling van de
verpleegkunde als beroep. Een beroep dat zich kenmerkt door verschillende rollen en posities, variërend
van directe patiëntenzorg, tot kwaliteit, management, onderwijs en onderzoek. Een beroep dat een
onmisbaar element vormt binnen behandeling, zorg en welzijn en in toenemende mate onder druk komt
te staan door onder meer demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktvraagstukken.
Dit geldt ook voor het UMCG.
De complexiteit van de verpleegkundige zorg en de werkdruk is hoog en tegelijkertijd inhoudelijk
uitdagend en stimulerend. Vanuit de missie van het UMCG samen bouwen aan de toekomst van
gezondheid wordt pr ofessionaliteit vereist en het belang van deze UMCG visie op verpleegkundige zorg
onderstreept.
De visie reflecteert een professionele kijk op het vak, wat ons bindt en uniek maakt, voor en door UMCG
verpleegkundigen. Aan de hand van gesprekken met verpleegkundigen van verschillende afdelingen in
verschillende functies is deze visie op verplegen tot stand gekomen. Uitgaande van tien dimensies van
verpleegkundige zorg wordt de essentie van het verpleegkundige beroep in het UMCG beschreven: de
dagelijkse verpleegkundige praktijk, onze dilemma’s, onze uitgangspunten, hoe we onze kennis en vaardigheden
blijven ontwikkelen, gebruik maken van onderzoeksresultaten in de zorgverlening, technologische
ontwikkelingen, samenwerken met collega’s, patiënten en hun naasten en waar we trots
op zijn. Kortom, hoe we invulling geven aan verpleegkundige zorg gericht op het ondersteunen van
patiënten en hun naasten. Vanuit de kernwaarden en de context van het UMCG, professionele
vakinhoudelijke standaarden en landelijke ontwikkelingen.
Geen eindresultaat, maar een start om met elkaar te verwoorden wie we zijn en waar we voor gaan en
staan. Een werkdocument en een prachtig begin van the International Year of the Nurse. Wees trots!

Prof. Dr. Evelyn Finnema
Boegbeeld verpleegkundig onderwijs en onderzoek UMCG, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, lector Hanzehogeschool
Groningen en lector Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool Leeuwarden
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Inleiding
Verpleegkundigen in het UMCG zijn professioneel, trots op hun vak en hebben een lerende houding.
Zij dragen grote verantwoordelijkheden en werken onder hoge druk. De afgelopen jaren groeide in het UMCG
de overtuiging dat verplegen meer aandacht verdient als zelfstandig en essentieel aspect van de complexe
zorg die we hier willen bieden. De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) speelt daar een constructieve rol in door
gevraagd en ongevraagd vanuit verpleegkundig perspectief te adviseren over belangrijke onderwerpen. De
Raad van Bestuur vroeg het programma Verpleegkundige Innovatie en Positionering & Klinische Ondersteuning
(VIP&KO) te onderzoeken hoe in het UMCG aangekeken wordt tegen verpleegkunde. Een nieuwe generatie
verpleegkundigen vond elkaar op de werkvloer en via sociale media: het Verpleegkundig Platform, een groep
die op eigen kracht een positie verwierf waarin zij gehoord én ondersteund wordt door de organisatie. Deze
zelfbewuste ‘pioniers’ maakten hun ideeën en wensen voor de toekomst zichtbaar op de Wall of Nursing.
Verpleegkundigen uit onder andere de VAR en het Platform maakten met de Raad van Bestuur een inspirerende
studiereis naar zogeheten Magnet Hospitals in San Francisco: excellente ziekenhuizen waar verpleegkundigen
graag willen werken en waar de patiënttevredenheid hoog is.
Er zijn kortom veel mooie ontwikkelingen als het gaat om de versterking van de positie van verpleegkundigen
binnen het UMCG. Dit document is daarin een volgende stap. Het maakt duidelijk wat verplegen in het
UMCG in de ogen van verpleegkundigen is. Hoe werken zij, hoe kijken zij aan tegen de patiënt en tegen
de zorg, hoe zien zij hun rol bij het bevorderen van gezondheid, hoe dragen zij bij aan het verbeteren en
innoveren van de zorg? Daar zitten verschillende kanten aan, die zijn onderscheiden in de tien dimensies van
verpleegkundige zorg.

Het perspectief van de patiënt: “Ik héb een aandoening, ik ben
Dit document is geen eindpunt maar een
het niet. Er zijn veel dingen die het leven waardevol maken en
startpunt. Voor verpleegkundigen, die aan
dit document professioneel en persoonlijk
wanneer je ziek bent, kun je over het algemeen nog steeds
zelfbewustzijn kunnen ontlenen. Die
een heleboel dingen. Maar ziekte kan het leven en dat van je
bijvoorbeeld aan de hand van inspiratievragen
naasten totaal overhoopgooien. Het is een periode vol zorgen
met elkaar in gesprek kunnen om te bepalen
en onzekerheden. ‘Word ik beter of niet helemaal, ga ik dood?’
wat deze dimensies concreet betekenen
‘Hoe ziet mijn leven er straks uit?’ ‘Hoe loopt het thuis?’ ‘Hoe zit
voor het dagelijks werk in hun team. En
voor de organisatie, die het document kan
het met zaken als werk, financiën, de school van de kind eren,
benutten als input en discussiestuk voor beleid
ouders op leeftijd, mijn partner?’ En noem maar op. Ziekte,
waarmee verpleegkundigen optimaal worden
kortom, voelt onveilig. Op alle fronten.”
ondersteund bij het leveren van hun onmisbare
bijdrage aan de zorg. Dat alles helpt om
collega’s bij ons te houden en nieuwe verpleegkundigen aan te trekken. Dan is het UMCG niet alleen een magneet
voor patiënten, maar ook voor de uitstekende verpleegkundigen die we hier nodig hebben. In tien dimensies
van verpleegkundige zorg laten we als UMCG verpleegkundigen zien hoe we invulling geven aan de over
koepelende missie Bouwen aan de toekomst van gezondheid van het UMCG.
De patiënt staat voor ons altijd voorop, die moet in de best mogelijke gezondheid kunnen leven, nu en in de
toekomst. de toekomst. Wij willen daar maximaal aan bijdragen, natuurlijk door elke dag de best mogelijke
directe patiëntenzorg te leveren, maar ook met aandacht voor preventie en met onderzoek en onderwijs
waarmee we de zorg continu verbeteren. Professioneel, trots en lerend.
Auteurs
De Schrijfprofs:
Helma Erkelens
Louwke Meinardi

Het UMCG motto ‘Van mens tot mens, in alles wat we doen’ is ons dus op het lijf geschreven. Ook de
kernwaarden van het UMCG zijn ons kompas. Veilig, betrokken, respectvol, betrouwbaar: het zijn
waarden die het vanzelfsprekende fundament vormen voor onze dagelijkse praktijk.
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Dimensie 1
De UMCG-verpleegkundige ziet de hele mens in zijn
context
Het is de essentie van ons vak
Verpleegkundigen in het UMCG richten zich op het functioneren van de patiënt in de breedste zin des woords.
Alle levensaspecten zijn van belang: van dagelijks functioneren, leefstijl, lichaamsfuncties, voeding, persoonlijke
hygiëne, cognitie en
psychosociaal welbevinden tot
“Patiënten zijn mensen met een leven, een thuis, een gezin, familie,
en met meedoen, kwaliteit van
vrienden, een baan, hobby’s. Dat moeten we niet vergeten. Wij lopen na
leven en zingeving. Aandacht
een dienst het ziekenhuis uit, zij kunnen niet weg. Het maakt voor hen
voor iemands naasten, werk
zo’n verschil als je er even bij komt zitten. Je hoeft alleen maar te vragen
en sociale omgeving hoort
‘trekt u het allemaal wel?’ Mensen beginnen soms spontaan te huilen om
daarbij. Wij zien de hele
mens in zijn context. Dat is de
zo’n zinnetje en dan komt er een heel verhaal achter weg. Dat verwacht je
essentie van ons vak.
niet altijd, vooral niet als iemand de hele tijd positief is. Er is zoveel meer

Dimensie 1
De UMCG-verpleegkundige
ziet de hele mens in zijn
context

welbevinden te behalen bij persoonlijke aandacht. Wanneer een patiënt na

Zorgen, angst, stress en
mijn dienst zegt ‘bedankt voor de goede zorg’, dan is dat niet omdat ik de
gevoelens van onveiligheid
goede medicatie heb gegeven, maar juist om dat stukje extra.”
kunnen herstel, kwaliteit van
leven en een goed levenseinde
in de weg staan. Wat helpt, is als mens gezien te worden en warmte en aandacht te krijgen van een ander mens.
Het helpt ook als de patiënt en zijn naasten zoveel mogelijk grip houden op wat er gebeurt en de dingen doen
die belangrijk gevonden worden. Dat geeft een gevoel van welbevinden.

Tijd maken voor de patiënt en zijn naasten
Gezondheid en welbevinden van de patiënt en zijn naasten staan voorop bij alles wat we doen. We verliezen dat
nooit uit het oog, en daarvoor is het belangrijk dat we tijd hebben om te observeren en oprecht te luisteren naar
patiënten en hun naasten.

“Een psychiatrisch ziektebeeld moet je zien in relatie tot andere problemen van de patiënt, zoals de
thuissituatie maar ook somatische problemen. Je moet nooit in hokjes denken maar uitzoeken ‘wie is
iemand echt’? Gedrag komt voort uit het ziektebeeld of een trauma uit het verleden. Soms denk ik: doe
niet zo kinderachtig. Dat zijn gemakkelijke gedachten, maar ik ben ook maar een mens. Niemand kiest
ervoor om een persoonlijkheidsstoornis te hebben, dat besef ik iedere dag.”
Wij zijn voor hen een belangrijk aanspreekpunt en gids. Tijd maken voor hun verhaal levert veel op.
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Dimensie 2
De UMCG-verpleegkundige zet de patiënt centraal in
het zorgproces
Belangenbehartiger van de patiënt
We hebben veel en intensief contact met de patiënt en zijn naasten. We kennen de patiënt, zijn lichamelijke en
psychosociale conditie en zijn situatie. Die kennis brengen we in in het multidisciplinair overleg. Zo dragen we
eraan bij dat de patiënt centraal staat in het zorgproces, waar altijd zorgverleners van verschillende disciplines
bij betrokken zijn. Artsen, verpleegkundig specialisten, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten,
fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers en noem maar op. Wij schakelen hen waar nodig in, altijd in samenspraak
met de patiënt. De informatie en resultaten bespreken we met de patiënt en diens naasten. We maken er
bijvoorbeeld gebruik van om samen met andere zorgverleners de zorg beter af te stemmen op de persoon en
situatie.

Dimensie 2
De UMCG-verpleegkundige
zet de patiënt centraal in het
zorgproces

“Nieuwe patiënten worden vaak op vrijdag bij ons aangemeld. Ik tackle de secretaresses zodat ik het
dossier in handen krijg en de zorg nog diezelfde middag in gang kan zetten. En ik bel de patiënt die
al eerder slecht nieuws heeft gehad en in spanning zit. Dat telefoongesprek is cruciaal: als dat goed
verloopt brengt het rust. Ik vraag altijd of de telefoon op de speaker kan staan, zodat de partner
mee kan luisteren, want er komt toch veel op iemand af. Ik geef uitleg en schat de situatie in. Soms
komt het voor dat iemands conditie zo slecht is dat ik de afspraak met de diëtiste naar voren haal of
sondevoeding regel. Dat is confronterend maar het moet: een redelijke conditie is een voorwaarde
voor behandeling.”

Verpleegkundige als aanspreekpunt
Iedere patiënt heeft in principe een ‘eigen’ verpleegkundige die het best bekend is met zijn situatie. Op de
verpleegafdeling is dit meestal, maar niet per se de verpleegkundige die ook de zorg levert. Wel heeft deze
verpleegkundige zicht op het complete zorgtraject van een persoon. Voor patiënten op de polikliniek hebben de
(regie)verpleegkundige, verpleegkundig consulent, de verpleegkundig specialist of de physician assistent die rol.

“Op een multidisciplinair overleg hangt de röntgenfoto van de tumor van meneer Jansen.
Maar daaraan kunnen we niet aflezen of meneer Jansen een fitte 80-jarige is of een
kwetsbare oudere. Ik heb meneer Jansen en zijn familie al leren kennen bij het afnemen
van de verpleegkundige anamnese. Ik weet wie hij is, hoe hij in het leven staat en wat hij
verwacht. Samen hebben we bekeken wat de consequentie is van een operatie. Dat is mijn
inbreng in het MDO.”
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Dimensie 3
De UMCG-verpleegkundige laat de regie zoveel
mogelijk bij de patiënt
Onderzoeken waar de behoefte ligt
Iedere UMCG-verpleegkundige is zich ervan bewust hoe waardevol eigen regie is voor de patiënt en diens
naasten. We laten de regie van het zorgproces daarom zoveel mogelijk bij de patiënt. Het gaat er om wat de
patiënt zelf wil. Het begint al tijdens de verpleegkundige anamnese, maar ook gedurende het zorgproces houden
we vinger aan de pols. Wat vindt de patiënt belangrijk in het leven? Wat wil hij (nog) zelf kunnen? Waar is hij
bang voor? Wat vindt hij belangrijk gedurende de opname of behandeling? Hoe kan hij iets het beste aanleren?
Wij zijn getraind om het gesprek over de zorg in de breedte en diepte te kunnen voeren, en helpen de patiënt
te denken in mogelijkheden. We willen een gids zijn voor de patiënt, niet de professional die voor de patiënt
beslist.

Dimensie 3

“Ik kan me voorstellen dat iemand zich machteloos voelt als hij te horen krijgt dat hij niet meer beter
wordt terwijl hij niet dood wil gaan. Dan moet je kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat de patiënt toch
nog het gevoel heeft dat hij er alles uit kan halen wat erin zit. Wat betekent dat voor deze patiënt,
wat is belangrijk voor deze persoon? En ook de familie staat machteloos. Hoe geef je hen het gevoel
dat ze kunnen helpen, dat ze iets kunnen bijdragen?”

Zonder kennis geen regie
Zonder kennis is eigen regie niet mogelijk. Met voorlichting en educatie rusten we de patiënt en zijn naasten toe
om belangrijke beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld over al dan niet behandelen.

De UMCG-verpleegkundige
laat de regie zoveel mogelijk bij
de patiënt

Vindt een patiënt het prettig dat hij het drie keer uitgelegd krijgt zonder zelf te oefenen? Wil hij het
liever direct zelf proberen? Houdt hij van een grapje tussendoor? Wil iemand dat er een vast moment
is om samen te oefenen of leert iemand graag spelenderwijs? Het protocol om de zelfredzaamheid
te vergroten blijft hetzelfde maar de patiënt bepaalt de manier waarop ik het uitvoer. Zo blijft het
persoonlijk.”
Dat zijn belangrijke aspecten in alle zorgberoepen, maar vooral voor verpleegkundigen die voor de patiënt vaak
de continue factor zijn. Dat vraagt om sterke communicatieve vaardigheden.

“Als iemand geen motivatie heeft wordt het lastig. Ik probeer daar de vinger achter te krijgen, waarom?
Denkt hij dat het geen zin heeft? Is hij bang of onzeker? Preken werkt averechts. Maar ik weet: mensen
willen altijd wel iets en daar speel ik op in. Iemands wens kan zijn om gewoon weer zichzelf te kunnen
wassen en aankleden. Daar werken we in kleine stapjes naar toe, bijvoorbeeld met op de rand van het bed
zitten en een paar seconden staan. Ik wil dat de patiënt ervaart wat hij op dít moment wél kan.”
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Dimensie 4
De UMCG-verpleegkundige helpt mensen om langer
gezond en actief te blijven
Samen met de patiënt werken aan meer kwaliteit van leven
‘Gezond en actief’ is in ons dagelijks werk een relatief begrip. Vaak hebben we te maken met ernstige
zieke mensen, chronisch zieken en mensen die niet meer beter worden. Bijna altijd is er sprake van meer
aandoeningen tegelijk en kunnen er ook andere problemen spelen die herstel in de weg staan.

“Stel een patiënt heeft te horen gekregen ‘u wordt niet meer beter’. Moet ik dan zeggen: het heeft
geen zin meer dat ik u leer hoe u zelf een stoma kunt vervangen of zelf naar de wc te gaan? Als ik
weet dat die patiënt het belangrijk vindt om weer naar huis te kunnen? Wanneer iemand iets wil
en kan, dan stimuleer ik dat. En als iemand nog heel graag de verjaardag van zijn kleindochter wil
meemaken, dan gaan we daarvoor.”

Dimensie 4
De UMCG-verpleegkundige
helpt mensen om langer
gezond en actief te blijven

Onze aandacht voor ‘gezond en actief’ sluit daarom altijd aan bij de situatie en mogelijkheden van de individuele
patiënt en zijn naasten. Bij de een voeren we motiverende gesprekken over medicijngebruik, leefstijl, oefenen
we met gezond bewegen of zetten we e-health in. Bij de ander gaat het om heel kleine maar betekenisvolle
dingen die de kwaliteit van leven vergroten. Samen verkennen we wat er mogelijk is en hoe.

“Verplegen is het optimaal maken van de situatie om te genezen. Rust, reinheid en regelmaat is wel een
beetje de kern natuurlijk. Maar ook vertrouwen en zekerheid geven. De patiënt moet leren vertrouwen
op het eigen herstel, dat is superbelangrijk. Gedoseerd naar kunnen en mogelijkheden help ik ze de
regie terug te pakken. Ik werk er naartoe dat ze het zelf willen en erop vertrouwen dat ze het zelf
kunnen. Dat gaat met vallen en opstaan. Emoties mogen er zijn.”
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Dimensie 5
De UMCG-verpleegkundige biedt complexe
verpleegkundige zorg
Zwaardere medische zorg…
Complexe verpleegkundige zorg bieden is voor ons dagelijks werk. ‘Gemakkelijke’ patiënten zijn er niet. Door
de steeds kortere opnameduur én de keus van het UMCG voor medisch complexe zorg zien we patiënten
met relatief zware en vrijwel altijd ook meerdere gezondheidsproblemen. In het algemeen komen er meer
oudere patiënten en meer patiënten met een chronische aandoening. Eén van de gevolgen is dat de medischtechnische handelingen die we uitvoeren steeds meer verantwoordelijkheid én klinische en technologische
kennis vereisen. Dat geldt niet alleen voor de verpleegkundig specialisten en physician assistants maar ook voor
de verpleegkundigen op de poli en op de verpleegafdelingen.
Tegelijkertijd moet de basis-verpleegkunde ofwel essentiële verpleegkundige zorg op orde zijn, gericht op
ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, hygiëne, voeding, comfort en communicatie. Hoe
kunnen we in deze vaak hectische context realiseren dat we de patiënt en zijn situatie werkelijk kennen? Dat is
de uitdaging.

Dimensie 5
De UMCG-verpleegkundige
biedt complexe
verpleegkundige zorg

… en bredere problematiek
Maar complexe verpleegkundige zorg gaat in ons werk om meer dan ziekte alleen – het verpleegkundig
beroep richt zich immers op de hele mens. Onze patiënten hebben ook steeds vaker problemen op andere
levensgebieden: eenzaamheid, financiële problemen, verslaving, stress, zorgen om de partner en de kinderen,
verwardheid, cognitieve problemen, angst, depressieve gevoelens en noem maar op.

“Natuurlijk zien we steeds ingewikkelder ziektebeelden, aandoeningen waar vroeger geen behandeling
voor was. Patiënten met veel meer lijnen waar je rekening mee moet houden: de infusen, de sondes,
de katheters. Maar er speelt ook andere problematiek. Er liggen hier bijvoorbeeld patiënten met een
alcoholverslaving en met een posttraumatische stress-stoornis. Hebben we op de verpleegafdeling
voldoende kennis, kunde en tijd om de extra begeleiding zelf te geven, of is er een verpleegkundig
specialist, een psycholoog of psychiater nodig? We hebben ook te maken met patiënten die hier al
maanden liggen, weinig bezoek krijgen en er helemaal doorheen zitten. We hebben te maken met
een hoge turn-over aan patiënten en met een hoge werkdruk natuurlijk. Dat alles bij elkaar maakt de
verpleegkundige zorg complex.”
Complex kan ook de situatie op de poli of verpleegafdeling zijn. Werkdruk en heftige gebeurtenissen met
andere patiënten op de afdeling raken patiënten en hun naasten. Ze durven daardoor niet altijd de zorg te
vragen die nodig is – ‘jullie hebben het al zo druk’. Het is ons vak om in iedere situatie oog te houden voor deze
onuitgesproken zorgbehoeften en daar misschien niet à la minute, maar zodra er ruimte is op terug te komen.
Complex zijn de ethische dilemma’s waar we mee te maken krijgen, zoals doorbehandelen of niet?
Doorbehandelen omdat de familie in shock is of omdat niet bekend is of de patiënt wel/niet gereanimeerd wil
worden – dat is een multidisciplinair vraagstuk. Verpleegkundigen moeten de kennis en vaardigheden hebben
om hiermee om te gaan en de juiste vragen te stellen. Zodat wij een goede gids kunnen zijn voor de patiënt en
diens naasten. Ook hebben we te maken met steeds mondiger en soms ook agressievere patiënten en naasten.
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Versterken van de weerbaarheid
Dit alles vraagt van ons dat we sterk in onze schoenen staan, als professional en persoon. Hier is UMCGbreed oog voor. De organisatie biedt alle verpleegkundigen faciliteiten in de vorm van communicatie- en
weerbaarheidstrainingen, zodat we in gesprek kunnen blijven met de patiënt en diens naasten en zo veel
mogelijk zelf het probleem kunnen oplossen. Ook als een situatie uit de hand dreigt te lopen.
Incidenten mogen niet onder de huid blijven zitten en tot ziekte en uitval leiden. De organisatie biedt peer
support als een medewerker daarom vraagt en binnen het team is standaard ruimte om moeilijke of nare
situaties te bespreken: ‘Wat deed het met jou?’

Organisatie van de verpleegkundige zorg
Complexe medische zorg heeft ook gevolgen voor de organisatie van de verpleegkundige zorg. De patiënt
heeft te maken met veel professionals, binnen en buiten het UMCG. Iemand die weet hoe zijn persoonlijke
zorgketen in elkaar zit, is voor een patiënt ontzettend belangrijk. Dit is een verpleegkundige rol die enkele
verpleegkundigen kunnen vervullen, altijd in samenspraak met het multidisciplinaire team. De bereikbaarheid
van deze verpleegkundigen moet goed geregeld zijn, ook bij wisselende diensten.

“Als alles goed is gegaan kan een patiënt na een zware operatie de volgende dag naar huis. Juist
als iemand hier zo kort ligt, moet je goed inschatten of ontslag verantwoord is. Ik moet weten hoe
iemand thuis functioneert, dus ik vraag dat uit: wat doet u zelf thuis? Is er iemand die u kan helpen?
Ik heb de naasten nodig om die inschatting goed te kunnen maken.”
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Dimensie 6
De UMCG-verpleegkundige werkt zelfbewust samen
Kwaliteit van zorg realiseren we samen
Gelijkwaardige samenwerking van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners met de patiënt en zijn
naaste is cruciaal voor de complexe zorg die we in het UMCG bieden. Want kwaliteit van zorg maken we met
elkaar. Elkaar als teamgenoten aanspreken als het beter kan, hoort daarbij. Vanuit wederzijds vertrouwen en
respect.

“Ik ben trots als ik zie dat iedereen lekker werkt en elkaar helpt. Daar hoort óók bij dat je kritisch blijft
en dat je elkaar aanspreekt. Ik vind: zeg maar gewoon wat het is en waar het op staat, daar kom je het
verste mee. Misschien heb je een keuze gemaakt die achteraf niet handig was, maar je deed het met
de beste intenties - daar leer je dan weer van.”
Wij stralen in het UMCG en daarbuiten uit dat we een belangrijke eigen professionele inbreng hebben in het
zorgproces en dat onderbouwen we met onderzoek. We weten andere disciplines te vinden en vice versa.

Dimensie 6
De UMCG-verpleegkundige
werkt zelfbewust samen

“De patiënt heeft niet meer één aandoening. En wanneer je aan één schakeltje gaat draaien, heeft
dat invloed op de andere klachten en dus ook op iemands kwaliteit van leven, op zijn familie en
naaste omgeving…. Op alles! Daarover moeten we als zorgverleners vanuit onze verschillende
disciplines met elkaar in gesprek gaan. Is deze behandeling voor deze specifieke patiënt in zijn
context een goed idee?”

“Ons multidisciplinair team wilde destijds kunnen voorspellen welke oudere patiënt risico heeft
op een delier en wie niet. We waren op zoek naar een ideaal scoringsmodel: vinkjes zetten en
dan ben je er, dachten we. We vonden dat we niet met een matig onderbuikgevoel, zonder echte
onderbouwing, hele grote ingrepen konden blijven doen bij deze patiëntencategorie. Maar wat
we ook probeerden, die oudere patiënten pasten niet in zo’n scoringsmodel. Die info krijg je niet
uit afvinklijstjes maar wel door de gesprekken die verpleegkundigen voeren met patiënten en
hun naasten. Die informatie zijn we met elkaar gaan delen. En nu onderzoeken we hoe dit het
besluitvormingsproces voor de behandeling beïnvloedt. We zien dat we nu voor ongeveer een
derde van de patiënten iets anders doen. Een andere behandeling bijvoorbeeld of geen operatie.
Het hele traject voor de patiënt is veranderd. De informatie van de verpleegkundigen heeft
rechtstreeks invloed op het behandelbesluit.”
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Dimensie 7
De UMCG-verpleegkundige ontwikkelt zich continu en
leidt nieuwe generaties verpleegkundigen op
Meegroeien met ontwikkelingen in de zorg
Verpleegkundigen in het UMCG zijn ambitieus: we willen topkwaliteit bieden. Medisch is er steeds meer
mogelijk. We zorgen ervoor dat onze klinische kennis up-to-date is én dat we kunnen werken met de nieuwste
zorgtechnologie. Dat vereist niet alleen veel kennis van apparatuur en ICT, maar doet ook een beroep op onze
educatieve en communicatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld om patiënten te coachen zodat zij zelf thuis hun
gezondheidstoestand kunnen monitoren. Verpleegkundigen, met name verpleegkundig specialisten, physician
assistants of verpleegkundig consulenten zorgen voor die coaching, begeleiding en instructie – van de patiënt of
van de professionals in de eerstelijn.
We spannen ons in om onze kennis, bekwaamheden en competenties voortdurend te laten meegroeien met
de ontwikkelingen in de zorg en met wat de samenleving van ons vraagt. Individueel en als team. Niet alleen
voor de patiënt maar ook om die te kunnen doorgeven aan de verpleegkundigen van de toekomst, die bij ons in
opleiding zijn.

Dimensie 7
De UMCG-verpleegkundige
ontwikkelt zich continu
en leidt nieuwe generaties
verpleegkundigen op

“Ik ben nu zelf praktijkopleider. Het is leuk om een leerling op een hoger niveau te brengen
en het houdt je zelf ook scherp. Bovendien zit ik in de werkveldadviescommissie van de
Hanzehogeschool, daardoor blijf ik goed op de hoogte van de opleidingen en de ontwikkelingen
op dat gebied. Ik denk daarover mee: sluit dit nou wel aan bij de praktijk?”
Natuurlijk houden we onze kennis bij op alle punten die rechtstreeks met onze patiënten en ons dagelijks
werk te maken hebben. We volgen regelmatig bij- en nascholing, immers ook een voorwaarde voor onze
BIG-registratie. Daarbovenop krijgen en grijpen we kansen om onszelf verder te ontwikkelen met cursussen,
specialisaties, scholingen en opleidingen. Alle verzamelde kennis en ervaring houden we bij in een persoonlijk
portfolio, waarmee we onze bekwaamheid aantonen.

“Ik voelde me niet zeker van mezelf en ik liep tegen mezelf aan. Even een stap terug, dacht ik, want dit
is niet goed. We hebben coaches op de afdeling en die heb ik opgezocht. We hebben samen een plan
gemaakt. Hoe gaan we ervoor zorgen dat jij prettig op de afdeling staat en goed functioneert? Als ik
terugkijk, heeft dat zoveel invloed gehad op hoe ik nu op de afdeling sta. Ik heb zoveel meer veerkracht
en zelfverzekerdheid dat ik nu zelf nieuwe collega’s kan helpen.”
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Leren van patiënten
Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat patiënten en hun naasten maar ook collega’s een belangrijke bijdrage
leveren aan onze persoonlijke ontwikkeling. Zelfreflectie is belangrijk om te leren van ervaringen op de
werkvloer, individueel en als team. Het is structureel ingebed in ons dagelijks werk.

Ik blijf altijd leergierig en ik ben heel kritisch. Ik vind het belangrijk dat mensen echt goede zorg
krijgen, ik leg de lat hoog. Doen we het goed genoeg?”

Veel ontwikkelingsmogelijkheden
Ga je inhoudelijk de diepte in met specialisaties en scholingen rond een bepaald ziektebeeld of een bepaalde
patiëntencategorie? Wil je manager worden en school je je in leidinggeven en organiseren? Trekt jou de
wetenschappelijke benadering en kies je voor een master? In het UMCG hebben verpleegkundigen heel veel
mogelijkheden om aan hun ontwikkeling te werken. Ieder kan daar haar eigen weg in kiezen, afhankelijk van
belangstelling en andere persoonlijke afwegingen. Ook wat er gewenst is op de afdeling of in het UMCG als
geheel weegt mee.

“Je kunt meerdere studies gaan doen, aan het bed staan en dingen daarnaast doen, je kunt het
management in, je kunt naar de poli, je kunt voor de klas staan. En daartussen zitten zoveel
stapjes om ergens te komen dat je continu aan het leren bent. Ik ga straks beginnen met
verplegingswetenschap, daar ben ik de komende drie jaar mee bezig. Maar als ik 40 ben, kan ik nog
steeds voor de klas gaan staan, als ik 50 ben kan ik nog steeds manager worden. Je hele loopbaan
kan je in het vak blijven en toch steeds iets anders doen, want er zijn zoveel facetten. Dat vind ik
leuk en uitdagend.”

Gelijke kansen voor iedere verpleegkundige
Onze inspanningen om verpleegkundige zorg te leveren worden gestimuleerd, gezien en gewaardeerd in de
organisatie. Vanaf de eerste werkdag wordt geïnvesteerd in onze ontwikkeling, niet alleen met scholing en
opleiding, maar ook met coaching van verpleegkundigen in de werksituatie en teamontwikkeling. Het UMCG
stelt er tijd en geld voor beschikbaar, vanuit een eenduidige visie die voor alle afdelingen geldt. Er is een
interessant en breed scholingsaanbod voor verpleegkundigen in eigen huis beschikbaar, van klinisch redeneren
tot en met leiderschapsontwikkeling, van organisatiekunde tot preventie.
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Dimensie 8
De UMCG-verpleegkundige zorgt goed voor zichzelf en
haar collega’s
“Het leed van nabestaanden en van patiënten…. Het komt als heftig geweld op je af. Als ik thuiskom,
zet ik een operaatje op en ik probeer twee keer in de week te fietsen. Dat helpt me bij het loslaten.”

Het team is cruciaal
Een fijn professioneel team helpt ons om te gaan met de vaak hoge werkdruk en situaties die ons raken. We
hebben aandacht voor elkaar en dat helpt ieder van ons om het werk met veerkracht en plezier te blijven doen.
Het team is de veilige omgeving waar je je als verpleegkundige kwetsbaar kunt opstellen.

Dimensie 8
De UMCG-verpleegkundige
zorgt goed voor zichzelf en
haar collega’s

“Ik zit in een team met een sterk groepsgevoel en veel zorgzaamheid naar elkaar. Dat moet ook wel.
Sommige cases raken je gewoon. Een heel zieke patiënte vroeg me of ik nog één ding voor haar wilde
doen, ze wilde zo graag nog een ijsje. Het was in mijn eerste week. Het ijs was op, dus ik regelde wat bij
een andere afdeling en ik ging bij haar zitten. Succes nog met je opleiding, was het laatste wat ze tegen
me zei. Dat je zo ziek bent en toch aandacht voor een ander kunt hebben! Diezelfde avond overleed ze,
na mijn dienst. Daar was ik wel even stuk van. Het was goed dat collega’s er oog voor hadden.”

Op elke afdeling of poli zijn er ervaren verpleegkundigen die collega’s kunnen coachen maar de organisatie
biedt ook trainingen, peer support, coaching en begeleiding aan om de mentale en fysieke weerbaarheid van
verpleegkundigen te vergroten. We vinden het normaal om daar gebruik van te maken. Voor iedereen is er bij
heftige situaties extra aandacht en begeleiding.

“Een gebeurtenis kan lang doorwerken. We zijn erop bedacht dat de klap veel later komt. Daarom
zijn we er voor elkaar als team. Niet alleen de verpleegkundigen onderling maar ook de psychiater, de
maatschappelijk werker en de collega’s van arbeidstherapie. Op zo’n moment ben je immers allemaal
mens met gevoelens. Collega’s uit andere teams bieden aan om je dienst over te nemen – ondanks
dat zij het druk hebben. Maar soms is het niet anders, móet je voor elkaar inspringen. De zorg moet
doorgaan. En je wilt dat je collega’s binnenboord blijven. Doordenderen kan ervoor zorgen dat je dit
werk niet meer volhoudt.”
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Dimensie 9
De UMCG-verpleegkundige verbetert de zorg
Verpleegkundig onderzoek brengt de zorg op een hoger plan
Verpleegkundigen verlenen zorg en innoveren: we zijn voortdurend op zoek naar manieren om ons werk nóg
beter te doen. We willen optimaal kunnen onderbouwen wat we doen: we werken zo veel mogelijk evidence
based. We kijken daarom kritisch naar wat we doen en hoe we het doen en proberen steeds een stap vooruit te
zetten. Waarom doen we het zus en niet zo? Wat kan anders, wat is misschien zelfs overbodig? Welke kennis is
er, welke technologie, zijn er alternatieven of nieuwe ontwikkelingen waar we wat aan hebben? Kan de logistiek
handiger, kunnen we effectiever samenwerken?

“Als de ambulance meldde ‘er komt een patiënt met een aneurysma in de buik’, dan belde de
vaatchirurg, de röntgenlaborant, de radioloog, bloed bestellen… en zo nog wel vijf of zes telefoontjes.
Een verpleegkundige van onze afdeling heeft onderzocht hoe dit efficiënter kan en maakte een
stroomdiagram. Nu bel ik alleen de centrale. Zij roepen iedereen op. Dat is een echte verbetering voor
de patiëntenzorg. Die kan direct starten. En het geeft mij meer rust.”

Dimensie 9
De UMCG-verpleegkundige
verbetert de zorg

Verpleegkundig onderzoek kan een diepgaande wetenschappelijke studie betekenen, maar ook juist heel
praktijkgericht zijn. Een overzicht van een beperkt aantal relevante artikelen kan al een goed advies opleveren.
We brengen beschikbare kennis in kaart en wegen af of en hoe we die kennis praktisch kunnen toepassen.
Als de kennis die we zoeken ontbreekt of onvoldoende aansluit bij onze praktijk, doen we zelf praktijkgericht
onderzoek.

“Zorg dat je goede kwaliteit levert. Dat is goed voor de patiënt, maar ook voor jezelf. Doen we
dingen die niet nodig zijn, schaf ze dan vooral af, want dan kan je je tijd besteden aan iets anders.
Waarom doen we drie keer per dag de controles, moet er inderdaad een bevochtiging tussen als
iemand zuurstof krijgt, hoe vaak moet je een neuspleister vervangen? Hele kleine dingetjes maar die
wel echt tijd kosten. Ik wil weten of het nuttig is, heel praktisch, dat vind ik belangrijk voor de zorg en
met die insteek wil ik onderzoek doen.”

Onderzoeksthema’s
Preventie is een onderzoeksthema dat zeker niet mag ontbreken, naast thema’s als verpleegkundige interventies,
efficiëntie en doelmatigheid. Ook ons eigen functioneren en het versterken van onze weerbaarheid zijn
onderwerpen voor onderzoek. Wat we daadwerkelijk aanpakken, hangt af van de prioriteiten die we in het
UMCG en in het team met elkaar stellen. De tijd en het geld die in onderzoek gaan zitten, komen deels terug als
baten doordat we efficiënter gaan werken.
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Kennis delen
Evidence based werken is iets wat alle verpleegkundigen aangaat en waar iedere verpleegkundige bij betrokken
kan zijn. Regie- en seniorverpleegkundigen kunnen hierbij het voortouw nemen, zo nodig ondersteund door
verplegingswetenschappers. Pas afgestudeerde hbo-v’ers brengen de nieuwste inzichten in vanuit hun opleiding.
Vaak zullen we ook samenwerken met andere disciplines, zoals artsen. We presenteren de bevindingen aan ons
team en vaak ook breder, want veel onderwerpen zullen ook voor andere afdelingen of UMCG-breed van belang
zijn.
Uiteindelijk kan dit leiden tot breed gedragen normen op bepaalde punten. Zo werken we als verpleegkundigen
voortdurend en stapsgewijs aan verbetering en innovatie van de zorg. En het mes snijdt aan twee kanten:
tegelijkertijd ontwikkelen we onszelf ook weer verder: als persoon, als team en als beroepsgroep in het UMCG.

Voor het verpleegkundig onderzoek dat ik doe is draagvlak nodig, ook bij andere disciplines. Dan is
het een voordeel dat ik samenwerk met iemand die al een omvangrijke wetenschappelijke carrière
heeft – een arts. Zij kan haar collega’s meekrijgen. Dankzij onze samenwerking is er draagvlak voor het
onderzoek Meaningful Music in Healthcare op onze verpleegafdeling, dat doen we samen met het
Prins Claus Conservatorium. Musici spelen improvisaties en repertoire speciaal voor patiënten. We
zijn een paar jaar bezig en zien nu al dat het positief werkt op welbevinden en we zien afname van pijn
ten opzichte van de controlegroep. Er gebeurt ook iets in de interactie tussen verpleegkundigen en
patiënten, de manier van contact wordt anders.”

Het creëren van ‘evidence’ is geen doel op zich
We zijn ons ervan bewust dat evidence als enige uitgangspunt niet per definitie resulteert in goede en
doelmatige zorg. Verpleegkundige zorg is altijd het kunnen verbinden en in samenhang toepassen van
verschillende kennisbronnen, binnen de context van de individuele patiënt. Wij combineren onze klinische
en verpleegkundige expertise met kennis van bewezen effectieve handelingen en interventies en zetten dit
in ten bate van het optimaal functioneren en het welzijn van de patiënt. Steeds opnieuw. Dat is professioneel
verpleegkundig handelen, waarbij natuurlijk compassie en empathie van groot belang blijven.

Leren van patiënten verbetert de zorg
Ook leren van patiënten en hun naasten is een belangrijke pijler voor het verbeteren van de zorg. Zij hebben
vaak een andere kijk op dingen die goed gaan en verbeterpunten. Door ons kwetsbaar op te stellen, krijgen we
goede feedback waar we mee verder kunnen.

“Blijf ieder moment van je dienst zoeken in communicatie en aandacht voor je patiënt en familie of
je op het juiste spoor zit. Geen invulling geven, maar uitspreken. Dit voorkomt miscommunicatie of
onbegrip.” (uit: spiegelbijeenkomst ICV, zie de Mens, 7 november 2018)
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Dimensie 10
De UMCG-verpleegkundige heeft zeggenschap en
neemt verantwoordelijkheid
Verpleegkundige is in hoge mate bepalend voor zorguitkomsten
Onderzoek laat zien dat verpleegkundige zorg grote invloed heeft op het succes van de behandeling en
dus op de gezondheid, het welbevinden en het functioneren van patiënten (Bouwen aan de toekomst van
verpleegkundige zorg, 2017). Medisch gezien kan een opgenomen patiënt in principe vandaag naar huis, maar
door aandacht te schenken aan iemands persoonlijke situatie en door bijvoorbeeld de opvang thuis goed te
regelen, kan dat ook écht. Door oog te hebben voor ‘de mens in zijn context’ voorkomt de verpleegkundige
zorg ook complicaties die de ligduur langer maken, zoals valincidenten, decubitus en delier. Vanuit onze
verantwoordelijkheid voor de patiënt nemen we initiatief, en regisseren en coördineren het zorgproces. En
natuurlijk interveniëren we als dat nodig en mogelijk is.

Dimensie 10

“Een jonge vrouw met kanker ging rap achteruit – ik had haar nog maar twee dagen in zorg. Ik
belde de thuiszorg: ‘Dit is niet helemaal de normale route, maar ik heb een overdracht voor jullie
geschreven die morgen al niet meer klopt als mevrouw thuiskomt. De mevrouw lag hier nog niet
aan de morfine maar ik wist, zodra ze thuiskwam moest de huisarts er zijn om een morfinepomp
aan te sluiten. Konden zij dat regelen? De thuiszorg was blij dat ik belde. Toen ze later tegen dingen
aanliepen, belden ze terug.”

Meer invloed op de werkvloer

De UMCG-verpleegkundige
heeft zeggenschap en neemt
verantwoordelijkheid

Om excellente verpleegkundige zorg te kunnen leveren is het nodig dat we meer invloed hebben op de
organisatie en de inhoud van ons dagelijks werk. Want uit onderzoek blijkt dat meer zeggenschap op de
werkvloer verpleegkundigen motiveert om zichzelf verder te scholen en te ontwikkelen. Ook ons grote
voorbeeld, de Magnet
“Als ik het belangrijk vind dat we ons werk op een bepaalde manier doen,
Hospitals, laten dat zien
krijg ik daar de ruimte voor. Ik ga kijken: hoe denken collega’s erover? En
(Brekelmans, 2016).

als ik denk dat het beter kan, dan vind ik dat heel fijn om dat uit te zoeken
en te optimaliseren. Dat is mijn bijdrage. Een collega zet een scholing op
en dan denk ik, mooi, daar mag ik dan weer van meegenieten. Je geeft
klinische lessen, je coacht elkaar, je geeft elkaar feedback.”

Als kritische, reflectieve en
ondernemende professionals
zijn we gericht op innoveren,
verbinden en samenwerken.
We nemen graag de
verantwoordelijkheid die bij die invloed hoort. We willen verantwoording afleggen over de resultaten van
ons verpleegkundig handelen. Door de uitkomsten van de verpleegkundige zorg te meten en die uitkomsten
te relateren aan wat we doen en hoe we de zorg georganiseerd hebben. Zo kunnen we samen met andere
zorgverleners sturen op het beste resultaat voor de patiënt.
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“Verpleegkundigen vernieuwen de verpleging. Ik wil daarbij zijn. Ik wil meedoen, participeren, mee
pionieren. En niet achteraan waggelen.”

Verpleegkundigen in alle managementlagen
De kwaliteit van verpleegkundige zorg is in hoge mate medebepalend voor de zorg die we bieden als heel
UMCG. Ook bepaalt de verpleegkundige zorg in hoge mate de doelmatigheid van zorg en de zorgkosten.
Om die verpleegkundige meerwaarde te blijven waarmaken, is het nodig dat wij voldoende zeggenschap
hebben op alle niveaus in de organisatie. We willen daarom als beroepsgroep vertegenwoordigd zijn in alle
managementlagen. Een verpleegkundige in de Raad van Bestuur!

“Koppen mogen boven het maaiveld, graag zelfs!”
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Samenvatting
Behandeluitkomsten en ligduur worden sterk medebepaald door de verpleegkundige zorg. Zeker in een
ziekenhuis dat gericht is op complexe zorg aan (veelal) ouderen en chronisch zieken met multimorbiditeit,
zoals het UMCG. Excellente zorg betekent daarom óók excellente verpleegkundige zorg. Verpleegkundigen
vormen de grootste beroepsgroep binnen het UMCG. Ze werken onder hoge druk en dragen grote
verantwoordelijkheden.
Dit document, geschreven vanuit het perspectief van UMCG-verpleegkundigen, gaat over de vraag waarom
verplegen in het UMCG bijzonder is. Hoe ziet die verpleegkundige zorg eruit op de werkvloer? Hoe werken
verpleegkundigen in het UMCG, hoe kijken zij aan tegen de patiënt en tegen de zorg, hoe werken zij samen met
artsen en andere disciplines, hoe zien zij hun rol bij het bevorderen van gezondheid en preventie, hoe dragen zij
bij aan het verbeteren en innoveren van de zorg?
Dit visiedocument maakt ook duidelijk wat verpleegkundigen motiveert en geeft aanknopingspunten voor
wat zij nodig hebben. De vragen die rond deze punten geformuleerd zijn, helpen om te komen tot beleid dat
daarop inspeelt. Ze laten ook zien welke interventies een rol kunnen spelen bij het vinden en behouden van
verpleegkundigen voor het UMCG in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Samenvatting

Bouwen aan de Toekomst van Gezondheid in tien dimensies
Het UMCG-motto Van mens tot mens, in alles wat we doen is verpleegkundigen op het lijf geschreven. Zij
luisteren naar patiënten en hun naasten, zij zijn het eerste aanspreekpunt, zij horen hoe ze zich voelen, waar ze
zich zorgen over maken, wat ze graag zouden willen. Zij zien de patiënt als mens in de volle breedte van lichaam,
geest, familie, vrienden, werk en activiteiten.
Verpleegkundigen in het UMCG onderschrijven van harte de UMCG-missie Bouwen aan de toekomst van
gezondheid. Zij zien de mens, zij bouwen elke dag aan de toekomst van gezondheid. Voor hen staat de patiënt
(en diens naasten) altijd voorop, waarbij de verpleegkundige zorg zich uitdrukkelijk niet beperkt tot het
medische aspect. De patiënt moet optimaal kunnen functioneren. Verpleegkundigen dragen daaraan bij met de
best mogelijke patiëntenzorg maar ook met aandacht voor preventie, met scholing en met onderzoek dat de
verpleegkundige zorg continu verbetert.
De kernwaarden van het UMCG vormen ook voor de verpleegkundigen een kompas. Veilig, betrokken,
respectvol, betrouwbaar: het zijn waarden die het vanzelfsprekende fundament vormen voor hun dagelijks werk.
Uit de rijke input komen tien dimensies naar voren van verpleegkundige zorg in het UMCG. De dimensies
vormen samen de visie van verpleegkundigen op verplegen in het UMCG. Daarom zijn ze ook welbewust in de
eerste persoon geformuleerd.
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De 10 dimensies van verpleegkundige zorg

1

De UMCG-verpleegkundige ziet de hele mens in zijn context

Verpleegkundigen in het UMCG werken vanuit een holistische mensvisie. Zij kennen ‘de hele mens’
en diens context. Niet alleen de patiënt als persoon met alle lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele
aspecten, ze kennen ook zijn leven, leefstijl en de mensen die voor hem van betekenis zijn.

2

De UMCG-verpleegkundige zet de patiënt centraal in het zorgproces

Verpleegkundigen in het UMCG hebben veel en intensief contact met de patiënt en kennen de
patiënt en diens situatie goed. Zij hebben zicht op het hele zorgproces en dragen zorg voor de coördinatie. Zij
zijn gids en advocaat van de patiënt, en schakelen andere zorgprofessionals in op eigen initiatief of op verzoek,
maar altijd in samenspraak met de patiënt. Het doel: de zorg optimaliseren. Iedere patiënt heeft een vast
aanspreekpunt. Die rol kan door één of enkele verpleegkundigen vervuld worden.

3

De UMCG-verpleegkundige laat de regie zoveel mogelijk bij de patiënt

Verpleegkundigen in het UMCG laten de regie van het zorgproces zoveel mogelijk bij de patiënt.
Het gaat er om wat de patiënt zelf wil en dat gaat om meer dan de medische behandeling. Wat vindt de patiënt
belangrijk in het leven? Waar is hij bang voor? Wat wil hij (nog of weer) zelf kunnen? Wat vindt hij belangrijk
gedurende de opname of behandeling? Hoe kan hij iets het beste aanleren?

4

De UMCG-verpleegkundige helpt mensen om langer gezond en actief te blijven

‘Gezond en actief’ is voor UMCG-verpleegkundigen een relatief begrip. Zij hebben te maken met
ernstige zieke mensen, chronisch zieken en palliatieve patiënten. Bijna altijd is er sprake van meer
aandoeningen tegelijk. Los van de aandoeningen zijn er vaak ook problemen in de privé-situatie, soms als gevolg
van de ziekte. De aandacht voor ‘gezond en actief’ sluit daarom altijd aan bij de situatie van de individuele
patiënt. Niet de aandoening staat voorop, maar het functioneren van de patiënt en diens naasten. Preventie en
het voorkomen van verslechtering speelt hierbij een grote rol.

5

De UMCG-verpleegkundige biedt complexe verpleegkundige zorg

Verpleegkundig complexe zorg is niet hetzelfde als medisch complexe zorg. Medisch complexe zorg
inclusief de tegenwoordig haast vanzelfsprekende co-morbiditeit vraagt van verpleegkundigen grote
en steeds actuele klinische kennis en kennis van technologie en apparatuur. Daarnaast hebben verpleegkundigen
steeds vaker te maken met problemen van hun patiënten op andere levensgebieden, al dan niet als oorzaak
of gevolg van de ziekte: eenzaamheid, financiële problemen, verslaving, stress, zorgen om de partner en de
kinderen, verwardheid, cognitieve problemen, angst, depressieve gevoelens en noem maar op. Ook ethische
dilemma’s zoals ‘doorbehandelen of niet’ en de toegenomen mondigheid van patiënten en hun naasten maken
de verpleegkundige zorg complex.

6

De UMCG-verpleegkundige werkt zelfbewust samen

Gelijkwaardige samenwerking van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners is dé kritische
succesfactor voor de complexe en excellente zorg die de patiënt in het UMCG krijgt. Kwaliteit van zorg kan
alleen gezamenlijk worden waargemaakt, in een goed samenspel van alle disciplines die rond de patiënt werken.
Verpleegkundigen hebben hun eigen professionele en gewaardeerde inbreng en onderbouwen hun handelen
met onderzoek.

7

De UMCG-verpleegkundige blijft leren en ontwikkelt zich continu en leidt nieuwe generaties
verpleegkundigen op

Verpleegkundigen in het UMCG zijn ambitieus: zij willen topkwaliteit bieden. Medisch is er steeds
meer mogelijk. Ze zorgen ervoor dat hun klinische kennis up-to-date is én dat ze kunnen werken met de
nieuwste zorgtechnologie. Daarom laten zij hun kennis en competenties voortdurend meegroeien met de
ontwikkelingen. Individueel en als team. Niet alleen voor de patiënt maar ook om die te kunnen doorgeven
aan de verpleegkundigen van de toekomst, die in het UMCG in opleiding zijn. Het UMCG stelt hier tijd en
geld voor beschikbaar vanuit een eenduidige visie die voor alle afdelingen geldt. Er is een interessant en
breed scholingsaanbod voor verpleegkundigen in eigen huis beschikbaar, van klinisch redeneren tot en met
leiderschapsontwikkeling, van organisatiekunde tot preventie.

8

De UMCG-verpleegkundige zorgt goed voor zichzelf en voor haar collega’s

Een goed en veilig team is een voorwaarde om verpleegkundige zorg te kunnen bieden. Op elke
afdeling zijn ervaren verpleegkundigen die collega’s kunnen coachen, maar de organisatie biedt ook trainingen,
peer support, coaching en begeleiding om de mentale en fysieke weerbaarheid van verpleegkundigen te
vergroten. Nieuwe collega’s worden goed ingewerkt. Bij heftige situaties is er extra aandacht en begeleiding.

9

De UMCG-verpleegkundige verbetert de zorg

Praktijkgericht verpleegkundig onderzoek versterkt de basis van het verpleegkundig handelen
in het UMCG. Het is een vanzelfsprekend element in ieder team. Prioriteiten van het UMCG en in het team
zijn leidend bij het bepalen van onderzoeksthema’s, zoals de kwaliteit van zorg, efficiëntie, doelmatigheid en
preventie. De resultaten worden breed gedeeld, binnen het eigen team, met andere teams, UMCG-breed en
daarbuiten, via publicaties.

10

De UMCG-verpleegkundige heeft zeggenschap en neemt verantwoordelijkheid

De kwaliteit van verpleegkundige zorg is in hoge mate bepalend voor de zorg die het UMCG biedt.
Ook bepaalt de verpleegkundige zorg in hoge mate de doelmatigheid van zorg en de zorgkosten. Om die
verpleegkundige meerwaarde te blijven waarmaken, is het nodig dat verpleegkundigen voldoende zeggenschap
hebben over het zorgproces en dat zij als beroepsgroep vertegenwoordigd zijn in alle managementlagen van de
organisatie. Een verpleegkundige in de Raad van Bestuur!
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Over de totstandkoming van dit document
Dit document is een voorlopig hoogtepunt in een groeiproces van enkele jaren. VIP&KO en de Verpleegkundige
Adviesraad (VAR) kregen van de Raad van Bestuur de opdracht om een visie op verplegen op te stellen. In 2018
kwamen zij met een aantal hoofdlijnen, op basis van de Rapportage kaders visie op verplegen UMCG (2018).
Daarnaast ontwikkelde het Verpleegkundig Platform de Wall of Nursing (2019).
De visie zoals die in dit document is geformuleerd, is gebaseerd op dit grondige en veelzijdige voorwerk,
aangevuld met een brede interactieve toetsing:
tijdens het VAR-congres, april 2019;
tijdens de Beleidsdag Verpleegkunde, mei 2019;
tijdens een bijeenkomst van de verpleegkundige pioniers, georganiseerd door het Verpleegkundig
Platform, juni 2019;
via diepte-interviews met verpleegkundigen van verschillende afdelingen
via feedbackgesprekken met sleutelpersonen in het UMCG.

Over de
totstandkoming van
dit document

De genoemde bijeenkomsten werden benut om specifieke onderwerpen aan de aanwezige verpleegkundigen
voor te leggen en uit te diepen. Daarbij ging het vooral om thema’s waar dilemma’s of verschillen van mening
over leken te bestaan. Langs de weg van gestructureerde discussie werd gezocht naar consensus.
De diepte-interviews met verpleegkundigen dienden om de visie betekenis te geven en te voorzien van ‘vlees en
bloed’. Er is ook geput uit interviews die eerder zijn gehouden voor onder meer Polsslag en de Zorggids door de
schrijvers van deze visie.
De geïnterviewde verpleegkundigen komen van verschillende afdelingen en poli’s: Interne Geneeskunde,
Neonatologie, Chirurgie, KNO, MDL, UCP, Centrum voor Thuisbeademing, de SEH, een IC en Beatrixoord.
Samen vertegenwoordigen zij de volle breedte van het UMCG. Hun uitspraken geven de visie reliëf en zorgen
dat verpleegkundigen zich in deze visie kunnen herkennen. Lezers met een andere achtergrond krijgen via de
quotes een inkijkje in de verpleegkundige zorg in het UMCG en drijfveren van verpleegkundigen. De rode draad
in deze gesprekken was duidelijk: verpleegkundigen zijn doeners én denkers maar dat denken wordt nooit
abstract. Ze zijn wars van beleid en beleidstaal die niet verbonden zijn met hun dagelijkse werk.
De quotes zijn meer dan een losse uitspraak van individuele verpleegkundigen. Na toetsing blijkt dat zij
uitdrukking geven aan het gevoel van velen.
Ten slotte is de visie getoetst bij een aantal sleutelpersonen in het UMCG, te weten:
Raad van Bestuur: Ate van der Zee, voorzitter
Verplegingswetenschappelijk onderzoekers: Evelyn Finnema en Gonda Stallinga
Manager School of Nursing and Health Wenckebach Instituut: Triny van der Ploeg
Pro-decaan onderwijs: Gerda Croiset
CIiëntenraad Nicolette Woestenburg en Betty Feringa
Experts patiëntenparticipatie: Rita Wesselius en Greta Antuma
Voorzitter Stafconvent en voorzitter chefs de clinique: Alex Friedrich en Bas Wallis de Vries
Sectordirecteur: Lina van der Ploeg
De visie is door de Schrijfprofs geschreven in opdracht van de projectgroep visie op verplegen UMCG:
Drs. Lia Mulder, manager Chirurgie, Plastische Chirurgie (voorzitter), Drs. Mirjam Bams Bruin,
hoofdverpleegkundige Centrum voor Thuisbeademing secretaris, Dr. Gonda Stallinga, zorgonderzoeker
Gezondheidswetenschappen, sectie Verpleegkundig Onderzoek Maaike Brantsma, senior verpleegkundige
Neurologie K2VA, Neurocare, Danielle Gosker-Epskamp, regie verpleegkundige chirurgie C4VA, Henriette
Scholten Greben, verpleegkundig consulent Nierteam aan Huis.
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