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FRANCISCA
IN DE ZORG

Francisca Tolsma (48) 
Verpleegkundige in de wijk, 
Vivium Zorggroep

‘Vanaf de eerste dag vind ik het 
werken in de wijk superleuk. Je 
komt bij de mensen thuis, er 
is veel variatie aan zorg en je 
bent verantwoordelijk voor veel 
processen. Van indicaties, veel 
verschillende verpleegtechnische 
handelingen en zorgplannen 
tot aan het contact met andere 
disciplines en familie. De groep 
waar je zorg aan verleent, is 
heel erg breed. Werken in de 
wijkverpleging is heel divers. Je 
draagt verantwoording voor die 
cliënt op dat moment. Dat zijn 
toch vaak heel kwetsbare mensen 
waardoor je erg alert moet zijn. 
Dat échte contact dat je hebt met 
de mensen, dat maakt dit vak zo 
bijzonder.’ 



 VOORWOORD

Een bijzondere reportage

De voorgaande editie van HET BLAD was een volledig vernieuwde 
uitgave van ons ledenmagazine. Hierop hebben we veel positieve 
reacties ontvangen. Die reacties zijn belangrijk want we maken dit 
magazine speciaal voor jullie, de leden van NU’91. Met jullie input 
kunnen we er voor zorgen dat HET BLAD ook echt jullie blad wordt. 
Deze editie hebben we een heel bijzondere reportage met een trieste 
aanleiding.

Op maandag 18 maart was ik voor een overleg onderweg naar het 
kantoor van NU’91 in Utrecht. Ik reed de snelweg af en passeerde 
het 24 Oktoberplein om even later de parkeerplaats op te rijden. Niet 
veel later bleek dat drie minuten nadat ik het 24 Oktoberplein voorbij 
reed de aanslag in tram 61 plaatsvond. Ik was nog maar net het kan-
toor van NU’91 binnengelopen of de eerste pushberichten verschenen 
op mijn telefoon. Buiten waren de sirenes van ambulances en politie 
duidelijk hoorbaar. Niet veel later hingen er verschillende helikopters 
in de lucht. Het was het begin van een onheilspellende dag. 

Op zo’n moment weet je dat collega’s in het veld op alle fronten 
worden ingezet om bijstand te verlenen. Op deze dag opende ook het 
calamiteitenhospitaal. Meer dan anders weet je dan dat alle zeilen 
bijgezet moeten worden. De dagen na deze 18 maart probeer ik mij 
een beeld te vormen van het calamiteitenhospitaal, maar ik merk dat 
er veel vragen blijven. Daar ben ik ongetwijfeld niet alleen in. In deze 
uitgave van HET BLAD dan ook een reportage over dit calamiteiten-
hospitaal. HET BLAD mocht exclusief meekijken achter de deuren 
die normaal gesproken gesloten blijven.

Ondanks de droevige aanleiding voelde ik die dagen erna ook trots. 
Trots op de mensen in de zorg die, ook op deze momenten, als pro-
fessionals klaarstaan voor iedereen die dit nodig heeft.

Michel van Erp
Hoofdredacteur 
m.vanerp@nu91.nl  
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Op 18 maart om kwart voor elf in de ochtend viel Nederland stil. 
De zinloze aanslag in sneltram 61 ontnam bijna iedereen de adem. Behalve  

bij de hulpverleners. Die kwamen - voor én achter de schermen - heel gericht  
en gedecideerd in actie. Bijvoorbeeld in het UMC Utrecht, waar in een mum  
van tijd het calamiteitenhospitaal paraat was. Marjolein de Raad-van Soest,  

Mendel van Griethuysen en Wim van den Hoeven blikken terug. 
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 REPORTAGE

Een compleet hospitaal 
in dertig minuten

Veertig minuten na de schoten in de tram gingen de 
mobieltjes rinkelen. De zogenaamde belboom was 
in werking gesteld en de computer begon razendsnel 
berichten te versturen. Op zijn telefoon laat Mendel 
de oproep zien die verscheen toen hij als gipsver-
bandmeester in de gipskamer aan het werk was. Met 
de opties ‘ja’ en ‘nee’. “Je geeft meteen aan of je wel of 
niet komt. Zeg je ‘nee’ dan gaat de computer meteen 
verder naar de volgende op de lijst”, merkt hij op. 
Voor hem was het een echte no-brainer - zoals de En-
gelsen passend zeggen - want vijf minuten later stond 
hij in de kelder.

Bedden in een kelder
Die kelder is dan een oneerbiedige beschrijving van 
een compleet en functioneel ziekenhuis dat onder in 
het UMC Utrecht is verborgen. “De ruimte is in de 
koude oorlog als atoomschuilkelder gebouwd. Maar 
toen Gorbatsjov (Rusland) en Reagan (Verenigde 
Staten van Amerika) de vrede tekenden, kwamen de 
ruimten leeg te staan”, vertelt Wim. Anderhalf jaar 
geleden is hij gestopt op de afdeling en nu is hij full-
time hoofd van het calamiteitenziekenhuis. “Het was 
ook de tijd van de Falklandoorlog, waarin gewonde 
Britse militairen door de algemene ziekenhuizen 
werden geweigerd. Vanwege MRSA en ander besmet-
tingsgevaar door ziektekiemen. Dat zette in Neder-
land bepaalde mensen aan het denken. Wij hebben 
ook militairen op buitenlandse missies. Wat doen wij 
in zo’n geval met onze gewonden? Zo ontstond het 
idee om in de voormalige atoomkelder bedden neer te 
zetten.” Dat aantal bedden groeide in 28 jaar uit tot 
een volledig zelfstandig opererend calamiteitenhospi-
taal anno nu. ➽

Door Jos de Blank • Fotografie Astrid Bron

CALAMITEITENHOSPITAAL
Het calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht bestaat sinds 1991 
met verschillende openstellingen in de jaren. Dat gebeurt als het 
verwachte aantal gewonden de capaciteit van de regionale zieken-
huizen overstijgt. De meldkamer bepaalt dan of de gewonden-
transporten naar het calamiteitenhospitaal worden gedirigeerd. 
Dan treedt een procedure in werking die reikt van de beoordeling 
van de traumatoloog en toestemming van het UMC-bestuur, via 
de alarmering van de medewerkers tot en met het inschakelen 
van apparatuur en verlichting. Binnen een half uur is het zieken-
huis dan bemenst en operationeel.
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Volgens strakke lijnen
Marjolein kwam die bewuste 18e maart als een van 
de eersten door de klapdeuren van het calamitei-
tenhospitaal. Als lid van het commandoteam moet 
ze namelijk alle activiteiten binnen het hospitaal 
aansturen. “Bij de deuren stopt dan ook meteen het 
‘polderen’. Binnen is er geen sprake meer van overleg 
of discussie, maar gaat het alleen maar om strakke 
instructies. Als je zo uit je dagelijks werk boven komt, 
moet er wel even een knop om”, geeft ze aan. Haar 
eigen dagelijkse praktijk bevindt zich op de Spoed-
eisende Hulp, waar ze teammanager is. “Van daaruit 
ken en herken ik natuurlijk al veel van wat er in het 
calamiteitenhospitaal gebeurt. Maar hier gaat het 
allemaal nog veel strikter en volgens afgesproken lij-
nen.” Deze ‘militaire’ aanpak komt sprekend tot leven 
als we in de commandoruimte komen. Een kamer 
met immense beeldschermen, een grote vergadertafel 
en een zaal gevuld met gemarkeerde stoelen. Iedere 
functionaris heeft zijn eigen plekje. “En wie geen 
stoel heeft, komt hier niet binnen!” 

Petten met een functietitel
Die opmerking gaat vloeiend verder in het verhaal 
van de petten. Een verhaal dat start in een speciale 
kamer met in een stellingkast gekleurde baseballcaps. 
Met op elke pet een vetgedrukte functietitel. Wim: 

“Op de werkvloer is zo overduidelijk wie wat doet. Die 
mensen met de petten zijn dan allemaal medewer-
kers die feitelijk niet in actie komen. Zij verrichten 
geen handelingen aan het bed, zal ik maar zeggen.” 
Ter illustratie gaat hij op een gekleurde driehoek voor 
het vak met vier bedden staan. “Exact op deze drie-
hoek staat een persoon met een pet die alleen maar 
toezicht houdt op de mensen aan de bedden. Die zijn 
druk bezig met de daadwerkelijke hulpverlening.  

‘Beslissen en handelen  
aan het bed zijn hier  
twee aparte dingen’
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De mensen met de petten sturen dus alleen aan. 
Het is niet de bedoeling dat ze zelf gaan helpen. Die 
strikte opzet is nodig om heel gericht en daadkrachtig 
te handelen. In noodsituaties van deze omvang dien 
je steeds de juiste prioriteiten te stellen. Terwijl je ook 
heel geconcentreerd bezig moet zijn met de hande-
lingen. Met deze duidelijke structuur scheiden we het 
handelen aan het bed van de beslissingen in het pro-
ces. En die scheiding heb je gewoon nodig in nood-
gevallen met een grote omvang.” Het is dan ook een 
werkwijze die regelmatig wordt geoefend. Waardoor 
het in de tijd een heel vertrouwde manier van werken 
is geworden op het moment dat het ertoe doet. 

Veel sneller dan gedacht
Toch brachten de gebeurtenissen van 18 maart de 
geoliede machine even uit balans. Niet zo zeer in 
de handelingswijze of -snelheid maar meer in de 
hoofden van de verpleegkundigen, artsen en on-
dersteunende medewerkers. “De eerste ambulance 
kwam al heel snel binnen. Eigenlijk veel sneller dan 
gedacht”, herinnert Mendel zich. “Bij eerdere rampen 
zoals bij de brand in het bejaardentehuis in Breuke-
len of het ongeval met de platte kar in Waardenburg, 
hadden we meer aanlooptijd. Dan had je de tijd om 
je er mentaal op voor te bereiden. Maar omdat dit in 
onze eigen stad gebeurde, waren de eerste gewonden 
binnen vijf minuten hier. Eigenlijk op het moment 
dat ik binnenliep.” De anderen vullen voor het goede 
begrip aan dat – voor die eerste ambulance arriveert 
bij het calamiteitenziekenhuis – op de rampplek nog 
het een en ander plaatsvindt. De politie die als eerste 
ter plekke is en de situatie beoordeelt. Vervolgens het 
ambulancepersoneel dat in actie komt. “Vanuit hun 
beoordelingen op locatie gaat er een sein richting de 
meldkamer. En die oordeelt dat het calamiteitenzie-
kenhuis opengesteld moet gaan worden.”  ➽

Marjolein de Raad-van Soest (links) en Mendel van Griethuysen 
in de pettenkamer van het calamiteitenhospitaal.

‘In noodsituaties  
van deze omvang  
dien je steeds de juiste 
prioriteiten te stellen’ 
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Grote indruk
Maar wat de medewerkers nog het meest raakte, was 
toch wel de aard van de verwondingen en de conditie 
van de gewonden. “Die maakten een grote indruk 
op iedereen. Dat voelde je overal in het hospitaal. 
Ondanks dat je zelf echt wel het een en ander hebt 
gezien in je werk. Dit was van een ander formaat”, 
vertelt het drietal. Ze hebben dan ook zeker het besef 
dat dit bij de jongere of minder ervaren collega’s hard 
binnenkomt. En al helemaal bij de medewerkers die 
er in hun dagelijkse werk helemaal niet mee te maken 
hebben. Marjolein: “Het heeft het belang van goede 
nazorg ook benadrukt. Dit heeft zo’n grote impact – 
vooral psychisch – dat je de mensen na afloop niet zo-
maar aan hun lot kunt overlaten. Daarvoor was dit te 
heftig, ook voor professionals die misschien wel wat 
gewend denken te zijn.” Wim vult aan dat daarom na 
elke openstelling ook een uitgebreide evaluatie volgt. 

“Natuurlijk hebben we veel voorbereid. Daar besteed 
ik als hoofd van het calamiteitenziekenhuis, ook een 
belangrijk deel van mijn dagelijkse werk aan. Maar er 
zijn altijd leer- en verbeterpunten.”

Behalve de verpleegkundigen en artsen hebben ook  
secretaresses, financieel en administratief medewerkers 
en ander ondersteunend personeel een belangrijke taak 
in het calamiteitenziekenhuis. Daarnaast zijn er speciale 
communicatiemedewerkers die de media van informatie 
voorzien. Vrijwilligers van het Rode Kruis zorgen voor de 
opvang van de naaste familie.

Andere lading
Een ander belangrijk leerpunt was in dit geval de 
vermenging van werk met privé. “Op een gegeven mo-
ment krijg je een telefoontje vanuit de school van je 
kinderen. Dat ze niet naar de buitenschoolse opvang 
kunnen, maar dat ze moeten worden opgehaald. Dan 
word je opeens heel ruw naar de alledaagse werke-
lijkheid getrokken. Je hebt namelijk ook kinderen 
in deze stad, waar alles en iedereen beïnvloed wordt 
door de aanslag. Inclusief je eigen thuis. Dat voegt 
opeens een totaal andere lading toe aan dat intensie-
ve werk waar je helemaal op gefocust bent. Het kwam 
dit keer wel heel erg dichtbij”, aldus Marjolein en 
Mendel. Ook dat is een factor die bij de lijst met aan-
dachtspunten wordt toegevoegd. “Zo groei je steeds 
verder. Jammer genoeg vanuit een heel onaangename 
aanleiding die niemand eigenlijk wil zien gebeuren.”

Dubbel gevoel
Wat blijft, is een gevoel van ‘juichen met de handen 
in de zakken’. Waarbij Wim de uitspraak van een 
collega leent om de uiteindelijke sensatie na afloop 
te beschrijven. “Toch is en blijft het een heel dubbel 
gevoel. Je weet dat alles wat je geoefend hebt, perfect 
is verlopen. Dat wil je eigenlijk vieren. Maar tegelij-
kertijd heb je iets heel ingrijpends en emotioneels 
meegemaakt. Met zoveel gevolgen voor alle betrokke-
nen. Ook dat zit ingebakken in dit werk.” Toch vinden 
ze het alledrie absoluut de moeite waard om deze 
taak naast hun eigenlijke werk te blijven verrichten. 

“Je leert er ontzettend veel van. Nog steeds. En je hebt 
de kans om in noodsituaties inderdaad echt een rol 
van betekenis te spelen. Zo voelen we dat wel.”

Hoofd van het calamiteitenhospitaal Wim van den Hoeven in zijn kantoor.

STARTKLAAR
Bij rampen met meer dan vijf gewonden of bij 
besmettingsgevaar door infectieziekten komt 
het calamiteitenhospitaal in actie. Verder vin-
den er regelmatig oefeningen plaats. Tussen 
deze gebeurtenissen door zijn de ruimten in de 
voormalige atoomkelder donker en verlaten. 
Alleen het hoofd van het calamiteitenhospi-
taal heeft er een kantoor. Verder zorgen twee 
medewerkers ervoor dat alle apparatuur en 
materialen startklaar staan. Zodat alles, als 
het nodig is, goed functioneert.
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Het woord opinieleiderschap roept vast wel iets bij je op. Bijvoorbeeld je mening uiten, 
invloed hebben of zichtbaar zijn. Tijdens het programma ontwikkelen de deelnemers 
vaardigheden om zichzelf te laten zien en horen binnen de organisatie en daarbuiten. 
Het programma wordt geleid door experts op het gebied van schrijven, vloggen, be-
invloeden en lobbyen. Naast het het programma doen we samen met de deelnemers 
onderzoek naar de betekenis van opinieleiderschap. Op die manier geven we dus met 
elkaar – vanuit wetenschap én praktijk – betekenis aan opinieleiderschap. Deelnemers 
hebben naast het gezamenlijke leren ook een individueel doel. Deelnemer Mike  
Lehnkering, anesthesiemedewerker in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem stelt zich 
voor:

“Ik was direct enthousiast over het programma. Wat een kans om met experts uit het 
veld mezelf te ontwikkelen tot opinieleider! De 21 mededeelnemers hebben allemaal één 
doel. Namelijk: het vak van verpleegkundige zichtbaar maken en de invloed van ver-
pleegkundigen te vergroten. Ons doel is om de zorg voor onze zorgvragers nog beter te 
maken. Met de vaardigheden en inzichten die ik opdoe, ga ik me inzetten om de positie 
van het personeel op de operatiekamer te versterken en hen zichtbaar te maken voor de 
organisatie”.

Tijdens de eerste programmadag besprak een van de betrokken onderzoekers wat zij in 
de literatuur had gevonden over de betekenis van opinieleiderschap. Zo heeft opinielei-
derschap bijvoorbeeld te maken met het uitoefenen van invloed op basis van inhoudelij-
ke argumenten. En dat kan op allerlei manieren en niveaus plaatsvinden. Bijvoorbeeld 
door een vlog te maken over de zorg op jouw afdeling of het schrijven van een artikel 
voor een landelijk platform. Hier kan je natuurlijk zelf ook al mee aan de slag. 

WHAT’S IN THE NAME?

Dieke Feliksdal
Beleidsmedewerker bij NU’91

Ben je geïnspireerd en wil je meer weten?  
Of heb je een vraag? Neem dan contact op  
met d.feliksdal@nu91.nl

Mike Lehnkering 
Anesthesiemedewerker 

Rijnstate ziekenhuis

Samen met de Hogeschool van Utrecht 

heeft NU’91 een opinieleiderschapspro-

gramma ontwikkeld speciaal voor onze 

leden. De verpleegkundige en verzorgende 

beroepsgroepen worden namelijk nog te 

weinig gehoord en gezien in de media. En 

dat terwijl verpleegkundigen en verzor-

genden een vitale rol vervullen binnen de 

gezondheid van onze maatschappij. Met 

het NU’91 opinieleiderschapsprogramma 

ontwikkelen 21 leden zich gedurende een 

half jaar – ieder op eigen wijze – tot opi-

nieleider. Op 2 april ging het programma 

van start en het komende half jaar zullen 

we op verschillende manieren verslag 

uitbrengen van ervaringen en inzichten 

vanuit het programma.
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Bezoekers onder indruk van  
theatervoorstelling TIME OUT
Op woensdagavond 3 april organiseerde PGGM&CO, met steun 
van NU’91, de theatervoorstelling TIME OUT. De voorstelling 
was speciaal voor ggz- en jeugdzorgprofessionals en stond in het 
teken van werkdruk. Bezoekers waren geraakt. Na de voorstelling 
werd er nog nagepraat en bleken velen zich te herkennen in het 
thema. 

Scènes vol herkenning
De voorstelling bestond uit scènes die lieten zien hoe het er op 
de werkvloer aan toe gaat. Hierin speelden humor en muziek een 
grote rol. De scènes werden afgewisseld met gesprekken met het 
publiek. Bezoekers beantwoordden vragen over hun eigen werk-
druk en ontdekten al snel herkenning. Zo is het op veel afdelingen, 
soms letterlijk, een rommeltje door personeelstekorten. 

TIME OUT-café
Na de voorstelling was er in het TIME OUT-café tijd om met el-
kaar na te praten. Bezoekers waren onder de indruk en soms zelfs 
geraakt door de voorstelling. “Een paar jaar geleden had ik een 
burn-out. Ik houd de laatste tijd alle ballen weer in de lucht, maar 
besef nu dat ik een stap terug moet doen.’’ Tegelijkertijd waren 
sommige bezoekers juist gerustgesteld. “Het gaat er dus niet 
alleen op onze afdeling zo aan toe, maar op veel meer plekken.’’ 
Er werden tips uitgewisseld om de werkdruk op de eigen afdeling 
te verlagen. Denk hierbij aan samen bewust pauze nemen of de 
whatsappgroep van het team verlaten. Vol inspiratie vertrokken 
de bezoekers na afloop naar huis. 

NIEUWS

BRV maakt promotiefilm
De Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV) maakte met steun 
van NU’91 een promotiefilm over de recovery verpleegkundige. Het geeft 
een beeld van het vak aan de hand van een patiënt die wordt geopereerd. De 
film zal gebruikt gaan worden in wervingsadvertenties. Daarnaast zat het 
ingezet worden op congressen en scholen om verpleegkundigen kennis te 
laten maken met het vak van recovery verpleegkundige. Aan het filmpje werd 
spontaan meegewerkt door een aantal leden van de BRV. Zij zijn te zien terwijl 
zij uitleg geven over hun vak. Het resultaat is te zien op de website van de BRV.

brvnederland.nl 

NHV bestaat 35 jaar
Feestelijk nieuws: dit jaar bestaat de Nederlandse 
Hartfunctievereniging (NHV) 35 jaar! En ook in 
2019 blijft de NHV volop in beweging. Er lopen veel 
projecten waaronder het normenkaderdocument voor 
de hartfunctieafdelingen en het nieuwe beroeps- en 
competentieprofiel met de verschillende uitstromen. 
Daarnaast spelen er nieuwe ontwikkelingen rond-
om het onderbrengen van de hartfunctieopleiding 
bij College Zorg Opleidingen (CZO). De NHV is hier 
nauw bij betrokken.

Naast deze ontwikkelingen is de visitatiecommissie 
bezig om het huidige proces van inspectie te digita-
liseren. Hierdoor hoeven de inspecteurs tijdens de 
kwaliteitsvisitatie van de hartfunctieafdelingen niet 
meer met papieren documenten te werken. Een hele 
verbetering! 

De Nederlandse Hartfunctievereniging zorgt voor 
verbetering en versterking van de positie van hart-
functielaboranten. Zij behartigt de belangen van haar 
leden op vakinhoudelijk gebied. Een belangrijk doel 
dat door de vereniging wordt gesteld, is de kwaliteit 
van het beroep van de hartfunctielaborant te verho-
gen en te bewaken.

hartfunctievereniging.nl



 

Het Nachtcongres
Overdag zijn honderdduizenden verpleeg-
kundigen en verzorgenden aan het werk. 
Als Nederland slaapt, zijn dat er maar een 
paar duizend. Als jij er daar één van bent, 
is Het Nachtcongres echt iets voor jou. 
Want als het ‘s nachts donker en stil wordt 
en je patiënten of cliënten zich eenzaam 
en angstig voelen, dan houd jij hun hand 
vast en troost ze. Jij brengt die verwarde 
patiënt naar het juiste bed, verwarmt melk 
voor wie niet kan slapen en vangt familie 
op die waakt bij hun dierbare. Bijna 
onzichtbaar, maar elke nacht dichtbij. 

Eerder organiseerde NU’91, het aller-
eerste nachtcongres in het Evoluon in 
Eindhoven. Congressen met Zorg geeft 
hieraan een vervolg. In de nacht van 13 op 
14 juni organiseren zij Het Nachtcongres. 
Deze keer vindt dat plaats in Apenheul 
te Apeldoorn. Met dit congres steken ze 
alle verpleegkundigen en verzorgenden 
die, soms of regelmatig, in de nachtdienst 
werken een hart onder de riem. Daarnaast 
besteden ze aandacht aan specifieke zaken 
en situaties waar je tijdens je nachtdienst 
mee te maken hebt of kunt krijgen.

Ook NU’91, zal tijdens deze bijzondere 
nacht aanwezig zijn met een workshop en 
informatiestand.

13 - 14 juni 2019  
Apenheul, Apeldoorn 
www.congressenmetzorg.nl
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Het begin is gemaakt. Al ruim twee maanden ben ik de voorzitter van 
onze mooie club voor de mensen in de zorg. Het is een enerverende 
start is geweest.

Een goed bestuurder kent haar medewerkers, leden, samenwerkings-
partners en stakeholders. De eerste vergaderingen met het manage-
mentteam, de ledenraad, de raad van toezicht, de klankbordgroepen, 
de specifieke beroepsorganisaties en de ondernemingsraad zijn 
geweest. Inspirerende bijeenkomsten waarin we meteen de diepte in 
zijn gegaan. Ik heb waardevolle informatie gekregen van het NU’91 
bureau en de beroepsgroep.

Begin april heb ik kennisgemaakt met de vakbondsconsulenten. Een 
grote groep kritische en meedenkende kaderleden. Ze hebben me bij-
na allemaal uitgenodigd om een werkbezoek te komen brengen; daar 
ga ik graag op in de komende maanden.

Ook heb ik gesproken met zorgprofessionals in Het NU’91 Praktijklo-
kaal tijdens Zorgtotaal en in het Radboudumc. Goed om de beroeps-
groep in de praktijk tegen te komen. Tenslotte zijn zij diegenen waar 
wij ons als BOND dagelijks voor inzetten. Tijdens een PfZW intro-
ductiedag ben ik over pensioenen bijgepraat. Dit onderwerp is mij 
niet helemaal onbekend. Ik ben ook directeur van de ouderenbond 
geweest. 

Mooie afspraken staan op de planning. Bijvoorbeeld een kennisma-
king met minister De Jonge. En een overleg met minister Bruins over 
de nieuwe beroepsprofielen. Namens NU’91 ga ik me inzetten voor 
een brede overgangsregeling voor de huidige groep verpleegkundigen 
bij de wijziging in de wet BIG. Waardering van hun bekwaamheid, 
zekerheid voor de toekomst en plezier behouden in het werk. 

Op de agenda staat ook het stakeholdermanagement verder vorm-
geven. Op dit moment spreek ik bijvoorbeeld met de CMHF, SBB en 
V&VN. IZZ is een interessante samenwerkingspartner; zij zetten in 
op – het ook voor onze beroepsgroep belangrijke onderwerp - ge-
zondheid en preventie om arbeidsuitval te kunnen voorkomen.

En bovenal de contacten intensiveren, iedereen prikkelen het bes-
te uit zichzelf te halen en heel veel zorgprofessionals ontmoeten en 
spreken.

 

Stella Salden
voorzitter NU’91 
s.salden@nu91.nl  

STELLA
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NIEUWS

Kandidaat ledenraad NU’91
Mijn naam is Sebastiaan van Baar. Als kandidaat voor de 
ledenraad van NU’91, stel ik mij graag even voor. Ik ben 
37 jaar en getrouwd. We hebben twee zoons van zes en 
acht jaar oud. In 2008 heb ik mijn diploma voor verzor-
gende IG behaald en in 2018 mijn diploma voor verpleeg-
kundige niveau 4. Ik ben trots op mijn vak en praat hier 
altijd met veel passie over. Toen ik zestien jaar was, wist 
ik dat ik de zorg in wilde. Na enkele omwegen werk ik 
nu binnen woon- en zorgcentrum De Merwelanden in 
Dordrecht. Daar ben ik werkzaam op een afdeling voor 
somatiek en beginnende psychogeriatrie.

Naast mijn baan ben ik vakbondsconsulent voor NU’91. 
Dit doe ik sinds anderhalf jaar met heel veel plezier. In 
mijn rol binnen de ledenraad kijk ik uit naar de samen-
werking met de andere ledenraadsleden en het bestuur. 

Uit mijn werk haal ik veel voldoening, omdat ik hier echt 
iets kan betekenen voor mijn medemens. Ik ben dan ook 
blij dat ik in de zorg werk, want mijn diepste drijfveer is 
toch het dienen en helpen van mensen. Uiteindelijk is dat 
ook de reden waarom ik plaats wil nemen in de ledenraad. 
NU’91, is een ontzettend goede en gezellige bond. Het is 
een organisatie waar de lijntjes kort zijn. Ik voel me er op 
mijn plek en wil meer voor ze doen dan dat ik nu doe. Ik 
wil van betekenis zijn voor iedereen die in de zorg werkt. 
Zodra ik plaatsneem in de ledenraad zit ik daar voor jullie: 
de leden van NU’91, DE BOND voor de mensen in de zorg. 

 

BEZWAAR
Ieder NU’91 lid heeft het recht bezwaar  
aan te tekenen tegen kandidaatstelling.  
Dat kan – tot 31 mei 2019 – via  
directiesecretariaat@nu91.nl

UPDATE 
cao-onderhandelingen
NU’91 onderhandelt over alle zorg-cao’s in 2019. Hierbij een korte 
update van de huidige stand van zaken. 

Cao gehandicaptenzorg 
Deze gesprekken zijn gestart. Omdat de financiële middelen om te 
onderhandelen onvoldoende zijn om goede arbeidsvoorwaarden 
te kunnen afspreken, heeft NU’91 met de werkgevers besproken 
dat het goed is om samen naar Den Haag te gaan. Over dit idee 
wordt nog verder gepraat.

NU’91 gaat onderzoeken hoe de inzet van het persoonlijk budget 
levensfase (PBL) voor duurzame inzetbaarheid gestimuleerd kan 
worden. Er zijn afspraken gemaakt om uit te zoeken hoeveel PBL 
nu feitelijk niet wordt opgenomen, door welke leeftijdscategorieën 
en waarom.

Cao ziekenhuizen
Tijdens het eerste overleg is het voor NU’91 belangrijke onder-
werp van flexibilisering uitgebreid besproken. De balans tussen 
werk en privé voor zorgprofessionals moet worden verbeterd door 
een grens te stellen aan de grote beschikbaarheid van mensen 
bovenop het rooster en tussen de diensten door. Het is dringend 
nodig dat zorgprofessionals weer van hun vrije tijd kunnen genie-
ten als ze vrij zijn. Ook voldoende hersteltijd voor medewerkers 
die nachtdiensten draaien, is aan de orde geweest evenals andere 
voorstellen die de balans kunnen verbeteren.

Cao geestelijke gezondheidszorg
Dit voorjaar start NU’91 met het overleg over een nieuwe cao 
voor de geestelijke gezondheidszorg. De huidige cao loopt af op 31 
mei 2019. Samen met de NU’91-klankbordgroep GGZ, en aan de 
hand van gesprekken die wij met leden hebben gevoerd, zijn een 
aantal thema’s gekozen waarmee het cao-overleg wordt ingezet. 
Die thema’s zijn: salaris, overwerken en meer werken, oorzaken 
werkdruk wegnemen inclusief verminderen roosterdruk en 
generatiebeleid. Deze onderhandelingen moeten nog starten.

Cao VVT
De cao VVT loopt tot 30 juni 2019. De thema’s voor deze cao 
moeten nog bepaald worden.



T
 
 
essa – 43 jaar oud – is een hard-
werkende wijkverpleegkundige 
die altijd klaar staat voor haar 

cliënten. Tessa werkt ondertussen al ruim 
tien jaar bij deze werkgever en heeft al 
meerdere werkplekken gezien. De oorzaak 
hiervan is uiteenlopend, maar over het 
algemeen paste een aantal plekken niet 
(meer) bij haar competenties. Soms ging 
een overplaatsing gepaard met een ver-
betertraject. Maar Tessa had dit keer wel 
het gevoel op haar plek te zijn en krijgt 
langzaam het vertrouwen terug in de 
organisatie en de collega’s.

Ze schrok dan ook enorm toen haar 
manager wederom met haar een verbeter-
traject wilde starten. De verbeterpunten 
lagen onder andere op communicatie en 
flexibiliteit. Compleet uit het veld gesla-
gen belt ze met NU’91. Ze is overstuur en 
begrijpt niet dat ze wederom een verbe-
terslag moet maken. Op ons advies maakt 
ze een afspraak bij de bedrijfsarts. Ze 
bespreekt de punten met de bedrijfsarts 
maar ook de klachten. Deze stuurt haar 
door naar de psychiater omdat hij ver-
moedt dat er meer aan de hand is. Een tijd 
later wordt Tessa gediagnostiseerd met 
een ontwikkelingsstoornis. Ondanks dat 
Tessa heel verdrietig is, is ze ook blij met 
de diagnose. Er zijn dus simpelweg zaken 
die Tessa zowel op werk- als privégebied 
niet kan. 
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 COLUMN

Lieve lezers,

Het zonnetje breekt steeds vaker door en we gaan langzaam weer  
met z’n allen naar buiten. Een nieuw seizoen betekent (helaas) niet  
dat het minder druk is. Dus als je een keer niet de dienst van je zieke 
collega overneemt – maar tijd neemt voor jezelf – lees dan dit boeiende 
verhaal.

Marloes te Pas 
studeerde Arbeids recht  
en werkt bij NU’91 als  
belangenbehartiger.

m.tepas@nu91.nl

MARLOES

Een paar weken later vindt er een gesprek 
plaats met onder andere haar manager, 
mij en de verzuimdeskundige. Doel is om 
te kijken of het werk van wijkverpleeg-
kundige passend gemaakt kan worden. 
De bedrijfsarts heeft een Functie Mo-
gelijkheden Lijst opgesteld, waardoor 
het zichtbaar wordt waar haar sterke en 
zwakke punten liggen. Al snel wordt dit 
een moeilijk gesprek want haar mana-
ger ziet veel beren op de weg. Ik spreek 
haar aan op de wettelijke verplichtingen 
gezien de Wet verbetering poortwachter. 
Partijen besluiten uiteindelijk om te kie-
zen voor een arbeidsdeskundige. Zo kan 
een onafhankelijke professional kijken 
naar de mogelijkheden voor Tessa, zowel 
intern als extern. Tessa is angstig dat zij 
wederom overgeplaatst moet worden en 
ziet dit niet zitten. Ik stel haar gerust want 
we moeten nu eerst het rapport van de 
arbeidsdeskundige afwachten voordat er 
stappen gezet kunnen worden. 

Op dit moment is het dus even afwachten, 
maar Tessa voelt zich al een stuk rustiger 
dan voorheen. Nu er altijd iemand van 
NU’91 meegaat naar gesprekken, voelt ze 
zich gesteund. 

Heb je ook een hulpvraag?  
Schroom niet en bel met het serviceloket 
via 030 - 296 4144. 

Tot de volgende keer! 

Marloes te Pas
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FUNCTIEWAARDERING

“Intensief begeleiden doe je pas ‘als de helft plus één’ 
van je groep intensieve begeleiding nodig heeft. Die 
regel blijkt in de praktijk gehanteerd te worden, maar 
is helemaal in strijd met de uitgangspunten van de 
FWG”, benadrukt Ymke Hylkema, belangenbehar-
tiger bij NU’91. Het is een van de onaangename 
uitkomsten die het onderzoek naar de FWG Gehandi-
captenzorg heeft opgeleverd.

Beter inzicht
FWG Gehandicaptenzorg is in feite een aanvulling 
op de bestaande Functiewaardering Gezondheids-
zorg (FWG). “De laatstgenoemde blijft de basis met 
97 beoordelingspunten waarop een functie wordt 
gewaardeerd. De FWG Gehandicaptenzorg is een 
manier om hier eenvoudiger mee om te gaan”, legt 
Ymke uit. “Door die andere, vereenvoudigde kijk via 
matrixen valt meteen op wanneer je als begeleider in 
een hogere schaal terecht komt. Dat is snel inzich-
telijk. En eigenlijk is bijvoorbeeld het enige verschil 
tussen schaal 40 en 35 of je intensief begeleidt of 
gewoon begeleidt.”

Verschillende werkgevers hanteren regels  
FWG Gehandicaptenzorg niet goed

Wanneer ben je intensief aan het begeleiden? Binnen de gehandicaptenzorg 
is het een essentiële vraag. Het antwoord is namelijk direct gekoppeld 
aan de functiegroep waarin je wordt ingedeeld. De zogenoemde FWG 
Gehandicaptenzorg zou hier – vanuit de cao – duidelijkheid in moeten 
scheppen. Maar de praktijk blijkt een stuk grilliger.

Door Jos de Blank

INTENSIEF BEGELEIDEN
De intensiteit van de begeleiding hangt af van de afhan-
kelijkheid van een cliënt. Als een begeleider frequent of 
langdurig geconfronteerd wordt met ernstig geestelijk 
of lichamelijk leed van cliënten en hun familie, wordt de 
begeleiding intensiever. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
begeleiding van cliënten met een zware zorgvraag. Waar-
bij de cliënt door middel van structuur en voortdurende 
aanwezigheid van begeleiding geholpen wordt bij het 
(leren) omgaan met de eigen gedragsproblematiek en met 
nieuwe situaties. En waarbij interventies worden verricht 
in het kader van agressie.
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Verschillende werkgevers hanteren regels  
FWG Gehandicaptenzorg niet goed

‘Goed voorbereid  
verder gaan’

“Mijn werkgever hanteert de regel dat er een bepaald 
percentage cliënten met een hoge zorgzwaarte op de 
woning moet zitten. Terwijl we tijdens de FWG-scholing 
inderdaad hebben gehoord dat het aantal er eigenlijk niet 
toe doet. Dus ben ik in gesprek gegaan met de P&O-af-
deling”, vertelt Audrey Schoeman, persoonlijk begeleider 
bij ASVZ. In haar werk heeft ze wel degelijk te maken met 
cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben. “Zowel 
in mijn eigen groep als in de groep waar we mee samen-
werken.”

Open gesprekken
De eerste gesprekken met personeelszaken waren abso-
luut open en aangenaam. “Er was echt veel bereidheid om 
mee te denken en te praten. Ik kreeg in elk geval niet het 
gevoel dat er hakken in het zand werden gezet. Eigenlijk 
kwam het op me over dat zij het ook niet helemaal precies 
wisten en wel wat meer duidelijkheid wilden. Toch was 
het niet zo dat door mijn gesprek de knop al helemaal om 
ging.”

Goed voorbereiden
Daarop besloot Audrey om zelf de systemen in te duiken 
en de functie-eisen van haar functie goed te bekijken. Die 
vergelijkt ze met haar activiteiten in de praktijk. “Maar 
ik heb tegelijkertijd ook de ondersteuning van NU’91 
gezocht. Want dit is niet iets wat ik in m’n eentje kan doen. 
Samen zijn we nu aan het doorgronden wat nu precies de 
regels zijn. Zodat we goed voorbereid met de gesprekken 
binnen ASVZ verder kunnen gaan.” 

27%
van de werkgevers 

maakt een onderscheid 
op gronden die in 
strijd zijn met het 

FWG-systeem *

*  Dat blijkt uit onderzoek  

van NU’91 uitgevoerd  

in maart 2019 onder 81  

ondernemingsraden.

Als ze verwachten dat je intensief  
begeleidt, dient de functiewaardering  
daarop gebaseerd te zijn

In strijd met gronden
De inzichtelijkheid roept ook meteen vervolgvragen 
op. Waarop baseert de werkgever precies dat onder-
scheid tussen gewoon en intensief begeleiden? Het 
was de aanleiding voor een onderzoek van NU’91 
onder 81 ondernemingsraden. “Toen bleek dat 27 
procent van de werkgevers een onderscheid maakt 
op gronden die in strijd zijn met het FWG-systeem. 
Dat is dan bijvoorbeeld via zo’n ‘vijftig procent plus 
één’-regel. Ze kijken naar de zorgzwaarte van de 
cliënten in de groep. En heeft één persoon meer dan 
de helft van de groep een zware indicatie dan valt het 
onder ‘intensieve zorg’. Terwijl als die cliënt overlijdt, 
je functiewaardering weer terugvalt en je je salaris 
kwijtraakt.”

Als het verwacht wordt
Ymke vervolgt: “Als je naar het FWG-systeem kijkt, 
is puur de regel dat als van jou verwacht wordt dat je 
intensieve begeleiding kan geven, je daar ook naar 
beloond zou moeten worden. Of het nu om één cliënt 
gaat of om zes. Eigenlijk kun je het heel goed verge-
lijken met de praktijk rond het reanimeren in een 
ziekenhuis. Als jij de persoon bent die moet reani-
meren, dan ben je daarvoor geschoold en toe in staat. 
Maar dat wil niet zeggen dat je het ook daadwerkelijk 
elke week moet doen. Alleen de kennis en vaardig-
heden zijn al genoeg voor de waardering. In dezelfde 
lijn ligt dus ook de regel dat, als ze verwachten dat 
je intensief begeleidt, de functiewaardering daarop 
gebaseerd dient te zijn.”

Heldere vraag
Die redenatie mondt uit in een heldere vraag aan de 
betreffende medewerkers werkzaam in de gehandi-
captenzorg. “Je moet voor jezelf nagaan of jij in de 
praktijk intensieve begeleiding moet kunnen leveren. 
Staat dat in de functie-eisen? Of lever je al intensieve 
zorg maar zegt je werkgever dat het om gewone bege-
leiding gaat. Als je daarover maar enigszins twijfelt, 
neem dan contact met ons op. Dan kunnen we een en 
ander goed bekijken en – zo nodig – bezwaar maken 
bij de werkgever.”
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Het heeft alles te maken met de maatschappelijke 
drang om cliënten en patiënten beter te beschermen. 
En met de roep om strengere straffen. “Die combina-
tie van beide ontwikkelingen heeft duidelijk tot deze 
maatregel geleid”, vertelt Carel van den Bergh, jurist 
bij NU’91. 

Zware maatregel
Naast de bestaande maatregelen kan de tuchtrechter 
sinds 1 april een ‘Last tot onmiddellijke onthouding 
van de beroepsactiviteiten (LOB)’ opleggen. “Een ont-
zettend zware maatregel, die niet zomaar wordt op-
gelegd. Maar vooral bij de aanpak van de zogenoemde 
‘recidivisten’ – mensen die terugvallen in hun foute 
gedrag – noodzakelijk.” legt Carel uit. “Zie het als de 
minimale en maximale straffen uit het strafrecht. Bij 
een bepaald misdrijf weet een strafrechter tot hoeveel 
jaar gevangenisstraf hij of zij kan gaan. Dat geldt nu 
dus ook voor de tuchtrechter. Die heeft nu als maxi-
male straf een beroepsverbod ter beschikking.

Schrijnende voorbeelden
Dat het schrappen uit het BIG-register als hoog-
ste straf niet voldeed, bewijzen enkele schrijnende 
voorbeelden uit het verleden. “Zoals het geval van 
de neuroloog die bekend stond als de ‘horrordokter’. 
Nadat hij geschrapt was uit het BIG-register, pakte 
hij in Duitsland zijn oude vak gewoon weer op. Of van 
de psychiatrisch verpleegkundige die zich aan ernstig 
misbruik schuldig maakte, geschrapt werd en via 
een achterdeur toch weer terugkeerde op zijn oude 
werkplek”, legt Carel uit. “Dit soort gevallen toon-
den – zeker maatschappelijk – aan dat de bestaande 
maatregelen niet voldeden.”

Hij wil nogmaals benadrukken dat deze straf zeker 
niet zonder meer wordt uitgesproken. “Het gaat dan 
echt om zeer ernstige vergrijpen. Bij zeden-, gewelds- 
en levensdelicten, zoals ze juridisch worden betiteld. 
Vaak zal er ook sprake zijn van recidivisme. Alleen in 
dat soort gevallen komt een beroepsverbod in beeld.”

WETGEVING

Aanpassingen in de Wet BIG

Aan het straffenarsenaal van de tuchtrechter is het zwaarste wapen 
toegevoegd: het beroepsverbod. Deze straf komt dan bovenaan het lijstje 
waarop bijvoorbeeld al een geldboete, berisping, schorsing en schrappen 
uit het BIG-register staan. Uiteraard is dit beroepsverbod gereserveerd 
voor de allerzwaarste vergrijpen.

Door Jos de Blank • Fotografie Wim de Goeij

De tuchtrechter heeft nu als maximale straf  
een beroepsverbod ter beschikking



 

BETERE BESCHERMING
Ook de ‘cowboys’ in de zorg worden voortaan vanuit de 
Wet BIG aangepakt. Dan wordt vooral gedoeld op behan-
delaars van allerlei pluimage die cosmetische handelingen 
verrichten. De wet geeft aan dat deze handelingen – zoals 
injecteren, laseren en chirurgische ingrepen – alleen 
door behandelaars met de juiste opleiding mogen worden 
gedaan. Dit betekent dat zij in het BIG-register vermeld 
moeten staan. Of het doel van de behandeling cosmetisch 
of medisch is, doet niet ter zake.

Ook deze maatregel is doorgevoerd om cliënten en patiën-
ten beter te beschermen. Door deze aanvulling op de Wet 
BIG is de weg naar de tuchtrechter ook in deze gevallen 
mogelijk. Want alle zorgverleners die in het BIG-register 
staan, vallen onder het tuchtrecht van de gezondheids-
zorg. 

‘NOG GEEN PLICHT  
OM BIG-NUMMER  
ZICHTBAAR TE MAKEN’
Eigenlijk moet het BIG-register gezien worden 
als een hulpmiddel bij het tuchtrecht. Als een 
patiënt of cliënt een tuchtrechtelijke zaak wil 
starten, moet hij of zij wel weten tegen wie 
precies. “Vage persoonskenmerken zoals haar-
kleur of kleur van de ogen zijn in zo’n geval 
dan ook niet genoeg”, stelt NU’91-jurist Carel 
van den Bergh. “Het BIG-register is dan een 
middel om de betrokken hulpverlener te iden-
tificeren. Als je naar het register op internet 
gaat, kun je via verschillende wegen zoeken. 
Bij de naam vind je dan een BIG-nummer en 
omgekeerd. En zo kun je dus de juiste zorgver-
lener vinden.”

Hij vervolgt: “Nu wilde de minister nog 
een stap verder gaan. En de zorgverleners 
de verplichting opleggen om steeds hun 
BIG-nummer zichtbaar te voeren. Dit diende 
dus duidelijk vermeld en getoond te worden 
in de dagelijkse praktijk. Vanuit de beroeps-
groepen is dit plan echter op veel weerstand 
gestuit. Dat heeft erin geresulteerd dat de 
verplichte nummervermelding in de koelkast 
is gezet. Voorlopig wordt die verplichting nog 
niet doorgevoerd.”

NU’91 blijft de ontwikkelingen rond dit 
thema natuurlijk volgen. Wanneer er nieuws 
te melden is, zal dit zo snel mogelijk worden 
gebracht. Houd de website en HET BLAD 
daarvoor in de gaten!
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De tuchtrechter heeft nu als maximale straf  
een beroepsverbod ter beschikking

Carel van den Bergh 
Jurist bij NU’91
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HISTORIE

DAG VAN DE VERPLEGING
Op 12 mei viert Nederland sinds 1964 de Dag van de Verpleging. 12 mei, de 
geboortedag van Florence Nightingale, werd een jaar eerder door de International 
Council of Nurses (ICN) uitgeroepen tot ‘International Nurses Day’. In Nederland 
besloot de ‘Federatie van Nederlandse Verenigingen, die de belangen van de 
verpleging en de verplegende behartigen’ dit initiatief te volgen. Sinds die tijd  
staat 12 mei in Nederland en vele andere landen in de wereld op de kalender  
als de Dag van de Verpleging.
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O
 
 
ver de zorg heersen veel voor-
oordelen. Heel eerlijk: als ik niet 
zelf in het werkveld werkzaam 

zou zijn, zou ik het soms nog begrijpen 
ook. Een opmerking die ik vaak naar mijn 
hoofd geslingerd krijg is: ‘Werken in de 
zorg is toch een roeping?’ Nou nee, dat is 
het dus niet. Althans, niet voor mij.

Misschien komt het wel door de negatieve 
associatie die ik heb met het woord. Als ik 
iemand hoor praten over een roeping, dan 
zie ik spontaan voor me dat je op een wil-
lekeurige dag naar een helder, wit licht toe 
wordt getrokken. Op de achtergrond wor-
den zweverige liederen gezongen door een 
koor bestaande uit engelen. Verblind door 
het licht en geïnspireerd door de zingende 
engelen weet je vanaf dat moment één 
ding heel zeker: de zorg is de plek waar je 
moet wezen. Na zo’n geestverruimende 
ervaring ga je je belangeloos inzetten voor 
de medemens, terwijl je je onderdanig 
opstelt, genoegen neemt met alle arbeids-
voorwaarden die worden gesteld en ieder 
willekeurig salaris accepteert. Het is 
tenslotte je roeping dus de rest maakt niet 
zoveel uit. Toch?

Dat mijn werk als verpleegkundige tot 
een van de mooiste en meest bijzondere 
beroepen hoort, is voor mij een feit. Daar 
ben ik trots op. Dagelijks ervaar ik wel 
momenten waardoor ik weer weet waar-
om ik hiervoor heb gekozen. Dit betekent 
echter niet dat ik het als roeping zie, want 
uiteindelijk is het ook ‘maar werk’. Hoewel 
dat laatste een gevaarlijke uitspraak is. 
Ik doe dit werk namelijk vol overgave en 
vanuit mijn gevoel. 

Het is een vak waarbij je ontzettend 
veel leert op school – zoals het klinisch 
redeneren of de verpleegtechnische 
handelingen – maar waar je allemaal 
niets aan hebt als juist dát gevoel ont-
breekt. Want dat gevoel, dat leer je niet 
uit de boeken. Het is werk dat draait om 
mensen en dat vol liefde wordt uitgevoerd 
door vakbekwame professionals. Dankzij 
dat gevoel weet je de rust te bewaken in 
de meest stressvolle situaties en win je 
iemands vertrouwen. Of hierdoor ontstaat 
dat bekende niet-pluisgevoel waardoor 
je soms nog voor de medische uitslagen 
binnen zijn, weet dat het niet goed is met 
je patiënt. En het is juist dat gevoel dat 
niet zozeer zichtbaar maar wel voelbaar 
is, waardoor je snel een verpleegkundige 
of verzorgende uit de mensenmassa pikt. 
Maar om dit nu een roeping te noemen? 

Femke
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