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Bijscholing is voor verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk. Niet 
alleen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg, maar ook met het oog op 
de aantrekkelijkheid van het beroep. De laatste schattingen wijzen op 
een structureel tekort aan zorgpersoneel in de komende twintig jaar. 
Verwacht wordt dat niet alleen de zorgvraag toeneemt, maar ook de 
complexiteit van de benodigde zorg (Ott e.a., 2005; van der Windt e.a., 
2007, 2009). Als verpleegkundigen en verzorgenden hun beroep aan-
trekkelijk vinden zullen zij minder snel de zorg verlaten en mogelijk 
ook meer en langer willen werken. Ook jongeren zullen dan eerder 
voor een baan in de gezondheidszorg kiezen. Uit een onderzoek onder 
in de zorg werkzame Abvakabo-leden bleek dat beperkte bijscholings-
mogelijkheden voor 32 procent van hen een reden was om de overstap 
naar een andere sector te overwegen (ADV MR, 2009). Wat vinden ver-
pleegkundigen en verzorgenden over de bijscholingsmogelijkheden in 
hun instelling? Hebben zij wellicht behoefte aan meer? In 2009 is dit 
bij de leden van het Panel Verpleging & Verzorging nagevraagd.1 

Breed aanbod 
Zorginstellingen hebben over het algemeen een behoorlijk aanbod aan 
korte bij- en nascholing. Vakinhoudelijke cursussen worden het meest 

aangeboden. Meer dan 50 procent van de verpleegkundigen en verzor-
genden kan conferenties, symposia, scholing in kwaliteitsbegrippen en 
methoden, klinische lessen en vaardigheidstrainingen bijwonen. Scho-
ling in samenwerking, casuïstiekbesprekingen en scholing in nieuwe 
wetgeving worden relatief weinig aangeboden. 
Tussen de sectoren bestaan verschillen in het soort scholing dat aangebo-
den wordt. Verpleegkundigen in ziekenhuizen en in de psychiatrie krijgen 
meer vakinhoudelijke conferenties dan verpleegkundigen in andere secto-
ren. In ziekenhuizen krijgt men daarnaast meer thema-avonden aangebo-
den en in de psychiatrie meer casuïstiekbesprekingen en scholing in nieu-
we wetgeving. Opvallend is dat thuiszorginstellingen hun werknemers 
significant minder korte bijscholing aanbieden. Verpleegkundigen en ver-
zorgenden in de thuiszorg krijgen minder vaak vakinhoudelijke cursus-
sen, scholing in kwaliteitsbegrippen en methoden en scholing in samen-
werking aangeboden dan hun collega’s in andere sectoren. 
69 procent van alle ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden 
vindt het scholingsaanbod vanuit de werkgever voldoende. Verpleeg-
kundigen bij thuiszorginstellingen zijn hier beduidend minder tevreden 
over. Van hen vindt minder dan de helft het scholingsaanbod voldoen-
de (46%). Deze bevindingen komen overeen met een onderzoek van 
DUO Market Research naar na- en bijscholingsbehoeften van verpleeg-
kundigen (Van Grinsven & Westerik, 2009). Ook daar is een ruime 
meerderheid tevreden over het budget dat beschikbaar is voor de eigen 
behoefte aan bij- en nascholing (73%), terwijl verpleegkundigen in de 
thuiszorg hier significant minder tevreden over zijn. 
Opvallend is verder dat verpleegkundigen en verzorgenden die lid zijn 
van een organisatie voor verpleegkundigen of verzorgenden (o.a. V&VN, 
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Hoeveel bij- en nascholing krijgen verpleegkundigen 

en verzorgenden in de verschillende sectoren en wie 

hebben er behoefte aan meer? Een raadpleging onder 

het Panel Verpleging & Verzorging laat zien dat ver-

pleegkundigen en verzorgenden over het algemeen 

veel bij- en nascholing volgen en tevreden zijn over 

het aanbod. Alleen verpleegkundigen in de thuiszorg 

willen beduidend meer scholing. 

Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit bijna 1000 verpleeg-

kundigen en verzorgenden. De verpleegkundigen zijn werkzaam in vier 

sectoren: de algemene ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor men-

sen met een verstandelijke beperking, en de thuiszorg. De verzorgen-

den zijn werkzaam in drie sectoren: de verpleeghuizen, de verzorgings-

huizen, en de thuiszorg. Het Panel Verpleging & Verzorging wordt 

gecoördineerd door het NIVEL met financiële ondersteuning van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Doel is om de deelne-

mers regelmatig te bevragen over beleidsrelevante onderwerpen binnen 

hun werk. In 2010 is het Panel uitgebreid met verpleegkundigen in aca-

demische ziekenhuizen, helpenden in de thuiszorg, verpleeg- en verzor-

gingshuizen en agogisch opgeleide begeleiders in de zorg voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Zie ook www.nivel.nl/panelvenv.

 Ja Nee

Verpleegkundigen algemene ziekenhuizen  70 30

Verpleegkundigen psychiatrie  79 21

Verpleegkundigen verstandelijk gehandicaptenzorg  74 26

Verpleegkundigen thuiszorg  85 15

Verzorgenden thuiszorg  51 49

Verzorgenden verzorgingshuizen  52 48

Verzorgenden verpleeghuizen  59 41

Totale groep 65 35

geen behoefte 35 %

vakinhoudelijke scholing 46 %

niet-vakinhoudelijke scholing 5 %

wet- en regelgeving 17 %

Anders 9 %

Tabel 1. Percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat op korte termijn bij- en 

nascholing wil 

Tabel 2. Type op korte termijn gewenste scholingsbehoefte, in percentages (meerdere 

antwoorden mogelijk)
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STING, Abvakabo FNV), minder vaak tevreden zijn over het scholings-
aanbod van de instelling dan degenen die geen lid zijn -respectievelijk 62 
procent tegenover 72 procent. Een mogelijke verklaring voor dit verschil 
is dat verpleegkundigen en verzorgenden die lid zijn van een organisatie 
kritischer en/of ambitieuzer zijn dan degenen die geen lid zijn.

Activiteit vorig jaar
Het overgrote deel van de verpleegkundigen en verzorgenden (84%) 
heeft het voorafgaande jaar ook werkelijk bij- of nascholing gehad (zie 
figuur 1). Verzorgenden werkzaam bij thuiszorginstellingen (TZ-vz) 
hebben minder vaak scholingen gevolgd, namelijk 68 procent. Dit geldt 
niet voor verpleegkundigen in de thuiszorg. Van hen volgde 91 procent 
een of meer korte bij- of nascholingsactiviteiten.
Opvallend is verder dat over alle sectoren verpleegkundigen en ver-
zorgenden met middelgrote aanstellingen (20-30 uur per week) vaker 
bij- en nascholing volgen dan verpleegkundigen en verzorgenden met 
kleinere of grotere aanstellingen. Dat zorgverleners met kleinere aan-
stellingen minder vaak tijd hebben om bij- en nascholing te volgen is 
niet zo vreemd. Waarom medewerkers met een grotere aanstelling min-
der vaak scholing volgen is moeilijker te verklaren. 

Grote scholingsbehoefte
65 procent van alle verpleegkundigen en verzorgenden heeft op korte 
termijn behoefte aan meer scholing, overwegend vakinhoudelijk (zie 
de tabellen 1 en 2). Er is een aantal opvallende verschillen tussen de 
panelleden. Verzorgenden hebben over het algemeen minder behoefte 
om op korte termijn bijgeschoold te worden dan verpleegkundigen. 
Daarnaast valt op dat verpleegkundigen in de psychiatrie relatief vaak 
behoefte hebben aan scholing over wet- en regelgeving (34%, de wet 
BOPZ wordt met name genoemd), en dat verpleegkundigen in de thuis-
zorg, méér dan anderen, behoefte hebben aan niet-vakinhoudelijke 
scholing (15%). Ze noemen daarbij scholing in communicatie, veran-
deringen in de zorg, coaching van verzorgenden en teammanagement. 

Ook hier is weer een verschil te constateren tussen verpleegkundigen 
en verzorgenden met een middelgrote aanstelling (20-30 uur per week) 
en hun collega’s met een kortere of langere aanstelling. Degenen met 
een middelgrote aanstelling hebben vaker behoefte aan meer bijscholing 
op de korte termijn dan mensen met een kleinere of grotere aanstelling. 
Opvallend is dat verpleegkundigen en verzorgenden die jonger zijn, 
minder werkervaring hebben of een leidinggevende functie bekleden, 
geen andere scholingsbehoeften hebben dan degenen die ouder zijn, 
meer werkervaring hebben of uitsluitend uitvoerende taken vervullen. 

Thuiszorgverpleegkundigen minder tevreden
Over het algemeen lijken verpleegkundigen en verzorgenden dus behoor-
lijk tevreden over het aanbod van bij- en nascholing vanuit hun instelling. 
Het percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat het afgelopen jaar 
scholing heeft gevolgd is ook behoorlijk hoog als we dit vergelijken met 
andere sectoren, zoals het onderwijs: 84 procent het afgelopen jaar versus 
70 procent de afgelopen 2 jaar (Koppes e.a., 2009). De behoefte aan meer 
vakinhoudelijke scholing van de verpleegkundigen geeft de ambitie weer 
om zich verder te ontwikkelen, waar zij hoogstwaarschijnlijk ook de mo-
gelijkheid toe krijgen. Uit het recente onderzoek van DUO Market Re-
search (Van Grinsven & Westerik, 2009) blijkt namelijk dat het volgens 86 
procent van de verpleegkundigen nog nooit was voorgekomen dat hun 
werkgever een verzoek tot een opleiding of bijscholing niet ondersteunde.
Wat verder uit de antwoorden van het Panel Verpleging & Verzorging 
én uit het onderzoek van DUO Market Research naar voren komt, is 
dat thuiszorginstellingen hun verpleegkundigen en verzorgenden bedui-
dend minder verschillende soorten bij- en nascholing aanbieden. Voor-
al de verpleegkundigen zijn hier ontevreden over. Naast het beperkte 
aanbod van bij- en nascholing in de thuiszorg draagt waarschijnlijk ook 
de meer solistische werkwijze in die sector bij aan de grotere scholings-
behoefte van verpleegkundigen. Ook de toenemende complexiteit van 
de zorg thuis en de nieuwe technologieën die in de thuiszorg ingezet 
worden, zullen hierbij een belangrijke rol spelen. 
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Figuur 1. Percentages panelleden die in het voorafgaande jaar een kortdurende bij- of 

nascholing hebben gevolgd

 
*ZKH=verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen

 PSY=verpleegkundigen in de psychiatrie

 VG=verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

 TZ-vp= verpleegkundigen werkzaam bij thuiszorginstellingen

 TZ-vz= verzorgenden werkzaam bij thuiszorginstellingen

 VZH=verzorgenden in verzorgingshuizen

 VPH=verzorgenden in verpleeghuizen
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Tot slot
Het is van groot belang dat instellingen in de thuiszorg naar deze signa-
len luisteren en in de bij- en nascholingsbehoefte van de verpleegkundi-
gen en verzorgenden voorzien. Dit is nodig voor zowel de kwaliteit van 
de zorg nu en in de toekomst, als ook de werktevredenheid van de hui-
dige zorgverleners en het aantrekken van voldoende nieuwe medewer-
kers in de sector. ■

Nawoord

Renate Verkaik en Anke de Veer zijn werkzaam bij het NIVEL, Anneke Francke is werk-

zaam bij het NIVEL en de afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+/VUmc Amsterdam.

Noot

1 Dit bericht is gebaseerd op de peiling uit mei 2009 waaraan 628 verpleegkundigen 

en verzorgenden werkzaam in algemene ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor 

mensen met een verstandelijke beperking, de thuiszorg, en verpleeg- en verzor-

gingshuizen deelnamen (respons 66%). De resultaten zijn te lezen in: A.J.E. de Veer, 

P. Spreeuwenberg en A.L. Francke. De aantrekkelijkheid van het beroep 2009. 

Een peiling onder het Panel Verpleging & Verzorging. Utrecht: NIVEL, 2010.
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Vidroh van de Wetering werkt al ruim zes jaar als zelfstandig ver-
pleegkundige in de thuiszorg in regio de Bilt (Utrecht). Hij verleent 
zorg aan houders van een persoonsgebonden budget (PGB) en werkt 
daarbij samen met twee andere zelfstandige verpleegkundigen. Dit 
werk doet hij ongeveer 2,5 dag in de week. De andere dagen wordt hij 
als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) ingehuurd door verpleeg-
huizen, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Wat doet hij aan bij- 
en nascholing? 
‘Ik kijk vooral goed rond in de organisaties waar ik kom. Als ik dan 
een aankondiging zie van een training in voorbehouden handelingen 
of een andere bijscholing die mij nuttig voorkomt, dan vraag ik ge-
woon of ik mee mag doen. Soms moet ik daarvoor betalen, soms ook 
niet. De kosten lopen enorm uiteen. De ene keer is het 60 euro voor 
een dagdeel, een andere keer wel 150 euro. Deze kosten zijn aftrek-
baar als bedrijfskosten. De uren zijn natuurlijk voor eigen rekening. 
Verder volg ik ook bijscholingstrajecten via trainingsbedrijfjes en trai-
ningen vanuit het bedrijfsleven bij de introductie van nieuwe materia-
len. Vorig jaar heb ik zes bijscholingen gedaan en daar heb ik zo’n 
veertig uur aan besteed. Ik hecht nu veel meer belang aan bijscholing 
dan toen ik nog in loondienst was. Uiteindelijk moet je jezelf als ver-
pleegkundige in de markt zetten en aantonen dat je je vak beheerst. Je 
moet ook veel dingen kunnen regelen, waar je als verpleegkundige in 
dienst van een instelling nooit mee geconfronteerd werd. Zoals een 
uitvoeringsverzoek. Laatst hadden wij iemand met een nefrostoma. 
Dat komt in onze praktijk nauwelijks voor. Ik vraag dan een protocol 
op bij het UMC Utrecht en leg dat aan de huisarts voor. Als die ermee 
akkoord gaat, is dat het protocol waarmee we gaan werken. Dat is een 
van de manieren waarop wij zelf de kwaliteit van onze zorg regelen.’ 
Watze Koelmans werkt in het grensgebied van de provincies Gronin-

gen en Drenthe. Hij is sinds 2008 zzp’er en werkt via een bemidde-
lingsbureau, maar heeft ook eigen klanten. Ook hij heeft regelmatig te 
maken met technisch handelen in de thuiszorg. Hij verleent ook 
thuiszorg aan PGB-houders uit de psychiatrie en de gehandicapten-
zorg, bijvoorbeeld bij mensen met een autistische stoornis. 
Watze: ‘Het bemiddelingsbureau waar ik voor werk organiseert bij-
scholingen. Die zijn voor ons vrijwel gratis, maar eigenlijk betalen we 
die voor een deel zelf omdat we een percentage van ons brutoloon af-
dragen aan het bemiddelingsbureau. Vorig jaar heb ik bijscholingen 
gevolgd over katheters en stomazorg. Ik vind zelf dat het wat te wei-
nig was. Kortgeleden heb ik via V&VN een cursus gevolgd in motive-
rende gespreksvoering en ik heb een tweedaagse scholing gevolgd 
over communicatie bij autisme. Dat was georganiseerd door een parti-
culier bureau. Ik ben nog een beetje zoekende op het gebied van 
scholing. Verder merk ik dat als je in de praktijk bepaalde handelin-
gen vaak uitvoert, je daar niet steeds bijscholing voor hoeft te hebben. 
Ik verzorg nu dagelijks iemand die een pegsonde, een stoma en een su-
prapubische katheter heeft. Dan weet je na een tijdje wel hoe dat moet. 
We zorgen overigens wel dat het logboek steeds wordt voorzien van de 
meest recente protocollen voor verpleegtechnische handelingen.’ 

Coöperatie 
Zowel Watze als Vidroh meldt dat er binnenkort, op 12 mei, een coö-
peratie voor zzp’ers wordt opgericht. Dit om als zzp’er toegang te krij-
gen tot de uitvoering van AWBZ/ZIN (zorg in natura). Die toegang 
heb je namelijk niet als individuele zzp’er. Het is de bedoeling dat de 
coöperatie onder meer gaat zorgen voor bijscholing en afspraken met 
zorgverzekeraars en andere stakeholders, zoals de inspectie, over de 
kwaliteit van de door zzp’ers te leveren zorg.

Hoe houden zzp’ers in de thuiszorg hun vak bij?
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