
‘We ’ve got nurse power’

16 • 2025

ESSAY

Door introductie van de magneetformule in verpleeg- en 
verzorgingshuizen zal bijvoorbeeld de prevalentie van in-
continentie sterk afnemen en de arbeidsproductiviteit en 
de arbeidstevredenheid toenemen. Investeren in de profes-
sionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden is aan-
toonbaar effectief voor de kwaliteit.
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 Ubent een krasse 84-jarige 
vrouw. U breekt uw heup, 
belandt in het ziekenhuis 
en daarna in het verpleeg-

huis. Gaandeweg wordt u incontinent 
van urine. Dat was niet nodig geweest 
als u steeds normaal naar het toilet 
had kunnen gaan wanneer u aan-
drang kreeg. U draagt papieren luiers en voelt zich vreselijk 
af hankelijk. Uw huid is beschadigd door het incontinentie-
materiaal en doet pijn. U vindt dat u stinkt en uw waardig-
heid verloren hebt. U weet niet dat u een van de velen bent: 
de helft tot meer dan 90 procent van bewoners in verpleeg- en 
verzorgingshuizen is incontinent.

U bent verzorgende en werkt in een verpleeghuis, waar 77 
procent van de mensen incontinent is voor urine. Meer dan 
de helft van uw werktijd bent u bezig met het direct of indi-
rect verlenen van incontinentiezorg. Dat vindt u fysiek zwaar 
belastend en u ervaart het niet als het meest prettige van uw 
werk, sterker nog: u vindt het eigenlijk gewoon vies werk, 
maar het hoort er nou eenmaal bij. U weet niet dat onderzoe-
ken laten zien dat u en uw collega’s gemiddeld 35-60 minuten 
per dag aan incontinentiezorg besteden per incontinente cli-
ent. U weet ook niet dat Nederland ten opzichte van de landen 
om ons heen een vrij hoge prevalentie heeft van incontinentie 
en dat organisatiegebonden beleid daarin heel bepalend is.

Bovenstaande gegevens ontleen ik aan een businesscase 
Incontinentie die het Platform Zorginnovatie, waarvan 
ik deel uitmaak, in 2007 liet uitbrengen. Het beheer-
sen van incontinentie blijkt heel goed mogelijk. Uit 
oogpunt van kwaliteit van leven, arbeidsproductivi-
teit en kostenbeheersing (neem alleen al het gebruik 
van incontinentiemateriaal om over de extra arbeids-
kosten nog maar te zwijgen) is het zelfs een buiten-
gewoon relevant thema. Het kan de Nederlandse ge-
zondheidszorg tientallen miljoenen per jaar schelen 
wanneer strategieën met bewezen effecten worden 
ingezet om incontinentie te voorkomen of terug te 
dringen, of om de nadelige gevolgen van incontinen-
tie zoveel mogelijk te beperken. U kunt het allemaal 
nalezen in de genoemde businesscase.
Incontinentie is beslist geen onvermijdelijk, maar 
eerder een onnodig verschijnsel. Vanuit het perspec-
tief van cliënten, maar ook vanuit het gezichtspunt 
van de zorgprofessional is het een terrein waar nog 
een wereld te winnen is. Met het oog op demografi-
sche ontwikkelingen en de noodzaak van verhogen 
van de arbeidsproductiviteit, is het zelfs een van de 
meest urgente acties die aangevat kunnen worden. 
Het geeft te denken dat dit typisch verpleegkundig 

thema in Nederland kennelijk niet tot veel betere 
resultaten leidt. Verpleegkundig leiderschap is hier 
geboden.

Magneetformule
Hiermee kom ik op de zogenoemde magneetformule. 
In Amerikaanse ‘magnet hospitals’ manifesteert het 
probleem van incontinentie zich beslist niet zoals in 
Nederland. Magnet hospitals zijn ziekenhuizen die 
excellent presteren op kwaliteit en veiligheid van de 
patiëntenzorg en een enorme aantrekkingskracht 
uitoefenen op verpleegkundigen. Sommige van deze 
ziekenhuizen kennen zelfs een wachtlijst van ver-
pleegkundigen die er willen werken. Deze magneet-
ziekenhuizen worden geaccrediteerd door de Ameri-
kaanse beroepsvereniging van verpleegkundigen, de 
American Nurses Association (ANA).
Het ‘magnet’-concept is al 25 jaar oud. Begin jaren 
tachtig liet de ANA onderzoeken hoe het kwam dat in 
tijden van schaarste sommige ziekenhuizen helemaal 
geen probleem hadden om verpleegkundigen aan te 
trekken en te behouden. Welke kenmerken bepaal-
den dat succes? De elementen waarmee zij zich van 
andere ziekenhuizen onderscheidden, werden be-
schreven als ‘magnet forces’. Het waren er veertien, 
zoals de kwaliteit van verpleegkundig leiderschap, 
de organisatiestructuur, managementstijl, professi-
onele ontwikkeling en autonomie. 

Verpleegkundig leiderschap
Verpleegkundig leiderschap bij voorbeeld onder-
scheidt zich door visie en gezag, een hoge mate van 
kennis en een ondernemende houding. Op elk niveau 
van de organisatie – tot en met het hoogste niveau is 
de verpleegkundige vertegenwoordigd – is het resul-
taat van goed verpleegkundig leiderschap zichtbaar 
in een uitstekende kwaliteit en veiligheid van patiën-
tenzorg.
Over het algemeen kennen magneetziekenhuizen 
een platte organisatiestructuur en decentrale be-
sluitvorming. Verpleegkundigen zijn sterk vertegen-
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context van een inter- en multidisciplinaire benade-
ring van patiënten.
Het voert te ver om alle veertien kenmerken van mag-
neetziekenhuizen zoals die in Amerika empirisch 
zijn onderzocht, hier te beschrijven. Eén ding is dui-
delijk: verpleegkundigen maken er het verschil, zijn 
gelijkwaardige gesprekspartners van de directie en 
de medische staf. Een trotse beroepsgroep, die uit-
straalt ‘We’ve got nurse power’. 

Vertaling van magneetformule
De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzor-
genden Nederland (V&VN) ziet veel kansen om de 
formule van de magneetziekenhuizen te vertalen 
naar Nederland. Maar met dát verschil dat V&VN het 
perspectief van de zorgvrager expliciet wil betrekken. 
Dat is de reden waarom V&VN met de Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een sa-
menwerking is aangegaan. Daarnaast onderzoeken 
V&VN en NPCF de mogelijkheid om de magneetfor-
mule ook voor andere zorginstellingen dan alleen 
ziekenhuizen te vertalen, bijvoorbeeld instellingen 
voor ouderenzorg en thuiszorg. 
Om te beginnen moet onderzocht worden welke fac-
toren bepalend zijn voor de aantrekkingskracht van 
zorginstellingen op verpleegkundigen en verzorgen-
den vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt. In 
het licht van de verwachte personeelsschaarste is het 
zinvol om onderscheid te maken tussen externe en in-
terne factoren. Op externe factoren zoals demografi-
sche ontwikkelingen, het gezondheidszorgbudget en 
de loonkostenontwikkeling kunnen zorginstellingen 
weinig of geen invloed uitoefenen, maar op interne 
factoren zoals de condities waaronder verpleegkun-
digen en verzorgenden hun werk moeten verrichten 
des te meer. Het ‘magnet’-concept biedt zorginstel-
lingen de ‘tools’ om iets aan die interne factoren te 
doen. Dit leidt niet alleen tot een hogere arbeidstevre-
denheid van verpleegkundigen en verzorgenden, maar 

woordigd, tot op het hoogste strategisch niveau. De 
organisatiestructuur is zodanig dat deze f lexibel kan 
reageren op veranderingen in de omgeving.
Er is sprake van een participatieve managementstijl 
met veel feedbackmechanismen op elk niveau van 
de organisatie. Feedback geven en ontvangen wordt 
sterk aangemoedigd en gewaardeerd. Verpleegkun-
digen ondervinden veel steun en intellectuele uitda-
ging van leidinggevenden, die toegankelijk zijn voor 
hen en een open communicatie manifesteren. Het 
verpleegkundig management stimuleert de profes-
sionele ontwikkeling van medewerkers. Continu le-
ren is een vanzelfsprekendheid, ook op de werkplek 
zelf, waar competenties voortdurend onderhouden 
worden. 
Van verpleegkundigen wordt zelfstandig optreden 
verwacht, in lijn met de professionele standaard. Men 
dient onafhankelijk te kunnen oordelen binnen de 
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ook tot een lager personeelsverloop. Hiermee kan een 
zorginstelling zich dusdanig van andere zorginstellin-
gen onderscheiden dat het aantal openstaande vacatu-
res binnen de eigen instelling drastisch daalt.
Daarnaast moet worden onderzocht welke factoren in 
Nederland kenmerkend zijn voor kwaliteit van zorg 
vanuit verpleegkundig en verzorgend perspectief. 
In onderzoeken naar de kwaliteit van zorg is het ge-
bruikelijk om die factoren in drie categorieën onder te 
verdelen, de structuur, het proces en resultaat. Vanuit 
managementperspectief bestaat de neiging om zich 
vooral te concentreren op de structuur ofwel de voor-
waarden waaronder de zorg wordt verleend. Voor ver-
pleegkundigen en verzorgenden zijn die voorwaarden 
slechts van belang in zoverre zij hierdoor hun werk op 
zo’n manier kunnen doen (proces) dat dit tot de ge-
wenste kwaliteit van zorg leidt (resultaat). Voor hen is 
bijvoorbeeld minder relevant dat het patiëntendossier 
aan alle bureaucratische eisen van het certificerings-
bureau voldoet. Veel belangrijker is dat zij dankzij dat 
patiëntendossier hun werk beter kunnen doen. En wie 
kan ons dit beter vertellen dan de verpleegkundigen en 
de verzorgenden zelf? Niet voor niets hebben verpleeg-
kundigen en verzorgenden in ‘magnet hospitals’ een 
belangrijke stem in het dagelijks beleid. De ervaring 
in de Verenigde Staten wijst uit dat de kwaliteit van de 
zorg hierdoor dusdanig omhoog gaat dat patiënten el-
kaar adviseren om zich – als ze de vrije keuze hebben 
– in een magneetziekenhuis te laten opnemen.

Investeren in professionaliteit
Opvallend is dat het initiatief van V&VN en NPCF 
nu al bij bestuurders van zorginstellingen grote in-
teresse oproept. Men ziet het mes namelijk aan twee 
kanten snijden. Dat van de kwaliteit en dat van de 
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personeelsvoorziening. In tijden van marktwerking 
en concurrentie enerzijds en je landelijk of regionaal 
moeten onderscheiden op de arbeidsmarkt ander-
zijds lijkt het een zeer interessant concept.

Investeren in de professionaliteit van verpleegkundi-
gen en verzorgenden is sowieso aantoonbaar effectief 
voor de kwaliteit van zorg gebleken. Internationaal en 
nationaal onderzoek heeft dat aangetoond. Niet voor 
niets blijkt ook het Kwaliteitsregister Verpleegkundi-
gen en Verzorgenden te voorzien in een instrument 
voor veel zorgbestuurders om te investeren in hun 
zorgprofessionals. Zij willen dat hun medewerkers 
deelnemen in dit register en daarmee laten zien dat 
zij hun vak bijhouden.

Terug naar de 84-jarige mevrouw in het verpleeghuis 
die onnodig incontinent werd en de verzorgende die 
dagelijks meer dan de helft van haar werktijd bezig is 
met incontinentiezorgverlening. In een zorginstelling 
die de magneetstatus bezit, zal incontinentie nauwe-
lijks vermijdbaar voorkomen en het patiënten of cliën-
ten onnodig belasten. In zo’n instelling berusten ver-
zorgenden en verpleegkundigen niet in het schijnbaar 
onvermijdelijke dat incontinentie nu eenmaal bij hun 
werk hoort. Daar zorgen deze zorgprofessionals er 
voor dat mensen gewoon op tijd kunnen plassen wan-
neer zij aandrang hebben of doen zij blaastraining. 
En als incontinentie eenmaal onvermijdbaar is, dan 
stellen zij alles in het werk om volgens de laatste in-
zichten, hoogwaardig en ergonomisch verantwoord 
incontinentiemateriaal te gebruiken. Zij besparen 
hun patiënten een hoop last en hun instelling een 
hoop geld. Hun arbeidsproductiviteit stijgt en hun 
arbeidstevredenheid eveneens. Nurse power. ■
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