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VERPLEEGKUNDE

‘De stem van de patiënt hebben we de
voorbije maanden niet gehoord’
Vandaag om 09:00 door Sarah Vankersschaever (https://www.standaard.be/auteur/sarah-vankersschaever)

Met een open brief in deze krant mengen academici van de master opleidingen
verpleegkunde in Vlaanderen zich in het debat. Want ‘iedereen mag dan de mond
vol hebben over verpleegkundigen, onze expertise wordt niet benut’.

‘Tijdens de coronacrisis maar ook nu, in de nasleep ervan, hebben we als academici en als
universiteiten op meerdere manieren geprobeerd om mee te wegen op het beleid. Dat lukte ons
niet. En nog steeds niet’, zeggen dertien professoren verplegingswetenschap van KU Leuven,
UAntwerpen en UGent. Ze kropen in de pen: als het beleid de mond vol heeft van
verpleegkundigen, geef hen dan ook een plaats in de cockpit van de coronacrisis.

Wat zou jullie toegevoegde waarde op die plek precies zijn?

Verpleegkundestudenten prikken als oefening een infuus op een kunstarm. Foto: Frank Muller/hh
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Sofie Verhaeghe (UGent): ‘De kennis en praktijkervaring van verpleegkundigen en dus de
stem van de  patiënt, die hebben we de voorbije maanden niet gehoord. Dat is een gevolg van de
standaardisering binnen de zorgsector, iets waar de voorbije jaren hard is op ingezet. Om alles
efficiënter, veiliger en goedkoper te laten verlopen, werden overal procedures voor vast gelegd.
In crisistijd merk je dat de pijnpunten daarvan worden uitvergroot: de mens komt onterecht op
het tweede plan en dat had schrijnende gevolgen. Mensen vereenzaamden, stierven vaak alleen.
Dat is wat er gebeurt als je gehoor moet geven aan een beleid dat verzandt in strikte, uniforme
regels. Die regels gaan voorbij aan de autonomie van (psychiatrische) ziekenhuizen,
woonzorgcentra, de thuiszorg ... Die hebben nochtans zoveel ervaring en kunnen creatieve en
dus menselijke oplossingen op maat uitwerken. Daar zou veel meer ruimte voor zijn als je werkt
met principes en niet met regels.’

Wat zouden jullie concreet anders hebben gedaan?

Ann Van Hecke (UGent): ‘We begrijpen dat je eerst een paar weken nodig hebt om
crisismaatregelen te nemen. Maar daarna moet je toch echt wel sneller naar de verzuchtingen
en de gevolgen in het veld luisteren en je dus breder informeren. Verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten (universitair opgeleide verpleegkundigen, red.) moeten dus mee
aan tafel zitten, net als psychologen, huisartsen, spoedartsen… Zo geloven we dat we de
collateral damage beter hadden kunnen indijken, de uitgestelde zorg had veel sneller weer
opgestart kunnen worden.’

Theo van Achterberg (KU Leuven): ‘Crisisbeleid is meer dan in infectiepreventie en
beademingsmachines voorzien, het is ook blijven oog hebben voor menselijkheid. Te veel
mensen kregen te horen: “allicht gaat je vader of moeder dood, we bellen als het bergaf gaat”.
Dat had niet gehoeven.’

De virologen trokken het laken naar zich toe, waarom jullie niet?

Ann Van Hecke: ‘Vergeet niet dat heel wat verpleegkundig specialisten op crisismomenten
meteen op het terrein werden ingezet en hun rol meer ten volle konden opnemen. Dit maakte
hen soms ook wel monddood. Het is ook wat we uit deze crisis leren: we moeten de mensen op
het terrein, de verpleegkundig specialisten die wij opleiden, meer klinisch leiderschap
bijbrengen. In de praktijk nemen ze vaak al meer verantwoordelijk heden op dan waar ze
verloning voor krijgen, het wordt tijd dat we hen ook in theorie en dus juridisch dat mandaat
geven.’

Theo van Achterberg: ‘De Wereldgezondheidsorganisatie stelt voor dat elk land een chief
nursing officer aanstelt. Hij of zij is het aanspreekpunt voor beleidsmakers, iemand die mee in
de cockpit zit. Het idee is dat die met de achterban praat en de brug slaat tussen beleid enerzijds
en expertise en praktijk anderzijds.’

Beroeps- en  koepelorganisaties lieten nochtans van zich  horen. Brengen zij de
praktijk dan niet binnen?
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Eva Goossens (UAntwerpen): ‘Ja, maar zij hebben een andere  insteek dan academici en
verpleegkundigen met een wetenschappelijke achtergrond. Zij vertegenwoordigen het belang
van hun  organisatie. Waar wij voor pleiten, is dat je, zoals de virologen dat deden voor het virus,
een wetenschappelijkheid binnenbrengt op het niveau van de zorg. Dan zou sneller duidelijk
geworden zijn dat je niet naar het hele zorglandschap kunt kijken met een ziekenhuisbril: ja,
mobiele teams kunnen nuttig zijn om branden te helpen blussen, maar neen, je kunt in een
woonzorgcentrum of psychiatrisch ziekenhuis niet op dezelfde manier werken als in een
ziekenhuis. Een rusthuisbewoner verwissel je niet zomaar van kamer zoals je dat met een
patiënt doet.’

‘Dat brengt ons opnieuw bij de verpleegkundig specialisten: ze zijn als geen ander vertrouwd
met de impact van beslissingen over de zorg op het leven van patiënten en hun omgeving: de
angsten, de risico’s, de complicaties. Ze zien bijvoorbeeld dat bewoners van woonzorgcentra
razendsnel en onomkeerbaar functies verliezen, door gebrek aan beweging, sociaal contact en
basiszorg. Wie in de cockpit zit, moet dat weten.’


