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Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het u gratis aan.

OPINIE CORONACRISIS

Laat masters verpleeg kunde ook toe
in de cockpit
Verpleegkundigen hadden geen tijd om naar tv-studio’s te
gaan, maar hun inzichten zijn belangrijk, zeggen
professoren.
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De inzet van verpleegkundigen werd elke avond op handgeklap
onthaald, maar zelf kwamen ze de afgelopen maanden amper aan het
woord. Bij een uitslaande brand moet een brandweerman niet naar
de tv-studio gaan, hij moet het vuur blussen. De meesten kennen de
namen van de virologen, infectiologen en enkele voorzitters van
koepelorganisaties die steeds weer voor de camera verschenen
intussen uit het hoofd, maar heeft iemand verpleegkundigen in de
media gehoord over beleidskeuzes?

Toch zijn de inzichten, de expertise en het leiderschap van
verpleegkundigen strategisch belangrijk. Vanuit hun directe
zorgrelatie met patiënten of bewoners beschikken ze over
waardevolle informatie en expertise die in het beleidsmatige publieke
en politieke debat onbenut bleven.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat een grondige hervorming
van de gezondheidszorg nodig is. De federale overheid trekt meer
dan een miljard euro uit voor een betere verloning en meer jobs in de
zorgsector om zo de werkdruk en administratieve belasting te
verlichten. Hopelijk volgt de Vlaamse overheid dat voorbeeld. Maar
geld en meer jobs alleen zullen niet alles oplossen. De WHO pleit in
haar rapport over verpleegkunde uitdrukkelijk voor investeringen in
opleiding en leiderschapsontwikkeling.

Meer chronisch zieken
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Er is nood aan een gedifferentieerde inzet van expertise en aan sterke
verpleegkundige leiders die voldoende verantwoordelijkheid,
autonomie en beleidsinvloed hebben. De uitdagingen zijn complex.
Zorg moet worden georganiseerd in een landschap van
ziekenhuisnetwerken, eerstelijns zones en interdisciplinaire
netwerken, waarin publieke en private par tijen opereren. Zorg moet
ook rekening houden met een toename van het aantal chronisch
zieken, een sterker wordende burger- en patiënt betrokkenheid, het
belang van preventie en de opmars van digital health. Dat alles
binnen de grenzen van een strak financieringskader. Dat vraagt sterk
verpleegkundig leiderschap.

Hoe raken we aan sterke verpleegkundige (klinische) leiders? En hoe
krijgen we die mee aan de beleids- en beslissingstafel? Een goede
universitaire opleiding, versterkende organisatiestructuren en een
waarderende organisatiecultuur zijn essentieel om verpleegkundig
(klinisch) leiderschap tot zijn volle recht te laten komen.

We hebben een financieel en juridisch kader nodig, met
uitvoeringsbesluiten voor de functie van verpleegkundig specialisten.
Die professionals kunnen zich niet alleen toeleggen op de complexe
patiëntenzorg, ze kunnen de verpleegkundigen en andere leden van
het multidisciplinaire team ondersteunen. Zij dragen bij aan de
ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijk onderbouwde
innovatieve zorg en de professionalisering van het beroep.
Verpleegkundig specialisten bieden een meerwaarde in ziekenhuizen,
maar ook in de eerstelijnszorg, woonzorgcentra, geestelijke
gezondheidszorg en welzijnszorg.

In al die sectoren zijn ook sterke verpleegkundig managers nodig. Zij
begeleiden veranderingsprocessen, optimaliseren de zorg, en stellen
binnen realistische budgettaire kaders prioriteiten, ingegeven vanuit
de noden van patiënten en hun omgeving en afgestemd op de
mogelijkheden van zorgverleners.

Zes jaar studeren
Verplegingswetenschap biedt inzicht in de effecten en betekenis van
ziekte en behandeling voor patiënten of bewoners en hun omgeving,
en richt zich op innovatie, bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe
zorgmodellen en structuren.

Momenteel behalen verpleegkundigen hun diploma vooral in een
sterk praktijkgerichte driejarige opleiding in het hogere
beroepsonderwijs of in een vierjarige professionele
bacheloropleiding. Daarna kunnen bachelor verpleegkundigen via
een tweejarige academische opleiding een master diploma in de
verpleegkunde behalen. Een universitair opgeleide verpleegkundige
heeft dus een opleidingstraject van zes jaar achter de rug, wat
gepaard gaat met een aanzienlijke maatschappelijke kostprijs.

De diversiteit aan opleidingstrajecten weerspiegelt zich bovendien
niet in het werkveld: er zijn te weinig verschillende functies voor
verpleegkundigen. Daardoor wordt de verpleegkundige capaciteitLees De Standaard voor maar € 1! Meer info
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niet optimaal benut. Om de zorg van de (nabije) toekomst vorm te
geven, moeten we verpleegkundige competenties maximaal
benutten, het beroep aantrekkelijker maken en streven naar
efficiënte en maatschappelijk verantwoorde opleidingstrajecten.

De coronacrisis leert ons dat de gezondheidszorg voor enorme
uitdagingen staat. Daar hoort ook een herprofilering van het
verpleegkundige beroep bij, zowel in termen van kwantiteit als
kwaliteit.

Verpleegkundigen willen vanuit hun klinische, leidinggevende en
wetenschappelijke expertise samen met alle betrokken partijen mee
vorm geven aan de gezondheidszorg van de toekomst. Het wordt
hoog tijd dat verpleegkundige leiders en verplegingswetenschappers
toegang krijgen tot de cockpit van de gezondheidszorg.

Verschenen op maandag 13 juli 2020
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