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fM versterkt de zorgverstrekk ing 

De klachten over een te 
grote werkdruk in de 
zorgsector klinken 
luidkeels. Niet minder luid 
wordt er geschreeuwd om 
competente werkkrachten, 
want de schaarste aan 
verpleegkundigen neemt 
catastrofale vormen aan. 
Maar in de dagelijkse 
praktijk zouden de 
facilitaire diensten heel 
wat taken van 
verpleegkundigen 
kunnen overnemen, voor 
zover die dat zouden 
toelaten...

n  Eduard Coddé

Z oals elke sector staat ook de zorg-
sector niet stil en treden verande-
ringen op. Zo groeide het pakket 

aan zorgtaken en meer nog aan adminis-
tratieve taken enorm aan. Dat heeft tot 
gevolg dat ongeveer 70% van de taken 
die verpleegkundigen vandaag uitvoeren 
niet meer direct gerelateerd zijn aan hun 
patiënten. In de praktijk zouden heel wat 
taken die vandaag ondergebracht zijn 
bij verpleegkundigen – sommigen ook 
gewoonweg uit gewoonte – net zo goed 
vervuld kunnen worden door de facili-
taire diensten. Dat geldt in het bijzonder 
voor taken als het bedelen van maaltij-
den of het opmaken van bedden, taken 
die ver onder de kwalificatie van het 
verplegend personeel liggen. Maar er is 
ook nog de hopeloos verouderde norm, 
die in ziekenhuizen per 30 bedden 13 
verpleegkundigen voorziet, wat het in 
de dagelijkse praktijk niet werkzamer 
maakt. 

chronisch tekort
Momenteel zijn er ongeveer 1250 ver-
pleegkundigen tekort. Er is weliswaar 
een jaarlijkse instroom van 2400 men-
sen, maar dat is lang niet voldoende. Er 
is immers niet alleen de vraag vanuit 
ziekenhuizen, ook de toename van rust- 
en verzorgingsinstellingen leidt tot meer 
vraag naar verpleegkundigen. 

In Nederland geeft bijna de helft van het 
verplegend personeel aan te willen stop-
pen met hun beroepsactiviteit. De meest 
gehoorde klachten zijn dat het beroep 
hen te zwaar valt en dat ze zich te weinig 
kunnen wijden aan hun eigenlijke kern-
taak, de verpleging zelf.
De zorgvraag is veranderd en vooral 
complexer geworden met hogere ver-
wachtingen van de klant, zowel patiënt 
als artsen. De zorgsector stelt vandaag de 
patiënt centraal en dat maakt dat de ver-
pleegkundige optreedt als centrale coör-
dinator voor alle te verstrekken zorgen. 
Per patiënt moet daarvoor heel nauwge-
zet een checklist worden bijgehouden. 
Deze werkwijze resulteert in het aantrek-
ken van extra taken die buiten de eigen-
lijke kerntaak vallen.

Eenrichtingsverkeer 
Specifiek voor ziekenhuizen is het groot 
aantal verkeersstromen, waarbij opge-
merkt wordt dat het veelal om eenrich-
tingsstromen gaat, m.a.w. er is altijd een 
beweging leeg terug. Dat geldt o.a. voor 
de aanvoer van medicijnen uit de apo-
theek, het linnen, zelfs ziekenbedden en 
tal van logistieke bewegingen. De zorg-
sector en ziekenhuizen in het bijzonder, 
moet leren uit de ervaringen op het vlak 
van automatisering die de industrie heeft 
opgedaan. Een nieuwe kijk op logistieke 
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Het verplegend personeel wordt vandaag 
teveel belast door taken die niet strikt 
medisch gerelateerd zijn.
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ondersteuning is noodzakelijk om de    
eigenlijke kerntaken beter te kunnen ver-
vullen en de werkdruk te verlichten bij 
het verplegend personeel. Vandaag blijkt 
de verpleging minder dan een derde van 
haar tijd te besteden aan de kerntaken. 
Dat is niet alleen toe te schrijven aan be-
lasting door logistieke taken, vooral de 
administratieve taken wegen zwaar door.
Een meer zakelijke aanpak, gebaseerd op 
feiten en cijfers, zou kunnen helpen om 
de werkdruk in de zorgsector te verlich-
ten, was één van de conclusies na afloop 
van het eerste Interactief Facilitair Zorg-
congres, dat op 19 mei 2010 in Antwer-
pen plaats vond. Het opstellen van effi-
ciënte werkprocedures en het onderzoek 
naar de mogelijkheden tot outsourcing 
zijn inherent aan een dergelijke zakelijke 
aanpak. Meer budgettaire ruimte valt er 
in de nabije toekomst niet te verwach-
ten. Een betere taakverdeling zal dan ook 
slechts een deel van de oplossing zijn. 
Het komt er vooral op aan om processen 
efficiënter te maken.

Behoudsgezind 
Hoewel de werkdruk bij de verpleeg-
kundigen ontegensprekelijk hoog ligt, 
‘vechten’ heel wat verpleegkundigen 
voor het behoud van taken die net zo 
goed door de facilitaire diensten kunnen 
worden verzekerd. De bedeling van de 

maaltijden is daar een typisch voorbeeld 
van. De verpleegkundigen zien dit als 
onderdeel van hun takenpakket, omdat 
het tevens een zekere controle biedt op 
het herstelproces van de patiënt. Toch 
kan de distributie van maaltijden en het 
afruimen perfect bij een andere dienst 
ondergebracht worden, voor zover er 
voldoende feedback voorzien is naar de 
verpleging toe. 
Vanuit het verleden en vanuit de oplei-
ding wordt de eindverantwoordelijkheid 
voor de patiëntenzorg bij het verpleeg-
kundig personeel gelegd. Dat verklaart 
ook waarom heel wat verpleegkundigen 
niet bereid zijn om een aantal van hun 
taken af te staan aan niet-verpleegkun-
digen. Ook vanuit patiëntenzijde wordt 
deze situatie ondersteund: de patiënt 
verwacht één centraal aanspreekpunt 
dat alles kan regelen. Dit vast verankerd 
werkbeeld heeft een blokkering van de 
herschikking van de werklast tot gevolg. 

‘Het juiste talent op de juiste plaats’
De hoofdverpleegkundige van een zie-
kenhuisafdeling is vandaag vooral een 
manager die het werk organiseert en 
coördineert. Traditioneel is dit een ver-
pleegkundige, heel vaak iemand met 
een flink aantal jaren dienst, waarvoor 
deze functie een ‘logische’ promotie be-
tekent. In de huidige context kan dit in 

vraag worden gesteld. Er is geen lo-
gisch verband tussen de noodzakelijke 
managementkwaliteiten en de bewezen 
kwaliteiten als verpleegkundige. In de 
actuele praktijk blijken overigens slechts 
15% van de hoofdverplegers over de ver-
eiste managerkwaliteiten te beschikken. 
De zorgsector moet zich dan ook durven 
afvragen of het niet beter is om de be-
kwame verpleegkundige in de effectieve 
verpleging te houden en een competente 
manager aan te stellen om de afdeling te 
leiden. De kerncompetentie van mede-
werkers zou moeten overeenstemmen 
met de kerntaken van de respectievelijke 
functies. ‘Het juiste talent op de juiste 
plaats’ kan niet alleen bijdragen tot een 
verdere professionalisering van de sec-
tor en een betere service aan de patiënt, 
maar ook tot het – minstens gedeeltelijk 
– wegnemen van het chronisch tekort 
aan verpleegkundigen. 
Er is nood aan veranderingsmanagement 
en dat moet vanuit de directie van de 
zorginstellingen worden uitgedragen. 
De verpleegkundigen moeten niet-kern-
taken durven loslaten en tot een her-
verdeling van het takenpakket durven 
overgaan. Anderzijds is het onontbeer-
lijk om bij taakafsplitsing naar niet-ver-
pleegkundigen duidelijke SLA’s vast te 
leggen en ze vervolgens ook minutieus 
te evalueren. n

Het juiste talent op de juiste plaats 
moet bijdragen tot een verdere 
professionalisering van de sector.

Slechts 30% van de taken die verpleegkundigen 
vandaag uitvoeren houden direct verband met 
de medische zorgen.
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ISS is daar goed in
Een professionele medische behandeling: uw patiënten verwachten  
dat van u. Maar als uw medewerkers die kernactiviteit met volle toewijding 
uitoefenen, blijft er voor de ondersteunende taken weinig tijd over.

Precies daarom is er ISS: schoonmaken, kamers ontsmetten en voorbereiden, 
maaltijden bereiden en rondbrengen, installaties reinigen, hygiënebeheer, het 
binnen- en buitengroen onderhouden, tot zelfs de receptiedesk beheren… 
Vertrouw zulke activiteiten aan ISS toe. 

ISS heeft meer dan 30 jaar ervaring met diensten in de zorgsector. 
Tientallen ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen in België doen een 
beroep op onze mensen. 

Dankzij onze integrale aanpak kunnen ze zich volledig op hun kernactiviteit 
richten. Want de zorgsector ondersteunen, daar zijn we goed in.

ISS - A World of Service

www.iss.be
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