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LUUK
IN DE ZORG

Luuk Lelivelt (33)  
Woonbegeleider en zorgvlog-
ger bij Zideris, locatie De 
Hucht in Wageningen.

“Ik verval al snel in clichés als 
ik moet omschrijven waarom ik 
dit werk zo graag doe. Het blijft 
bijzonder als je bij mensen mag 
komen om ze te helpen bij dingen 
die ze moeilijk vinden. Als je met 
veel geduld en humor bereikt 
wat de cliënt wil bereiken – het 
gaat er namelijk niet om wat ík 
wil – geeft me dat veel voldoening. 
Buitenstaanders hebben niet zo’n 
goed beeld van wat ik doe. Er 
zijn veel vooroordelen, zoals dat 
mensen met een beperking alleen 
maar kwijlen of dat ik niets anders 
doe dan ze verschonen. Terwijl ik 
dat nooit tegenkom in mijn werk. 
Vanuit Zideris ben ik gevraagd om 
te vloggen. Hierdoor zien mensen 
nog beter wat mijn werk in de 
gehandicaptenzorg inhoudt en 
waarom het zo bij mij past.” 

@metluuk



 VOORWOORD

Monddood

De helden van de zorg. Zo werden de verpleegkundigen en verzor-
genden de afgelopen maanden genoemd. Televisie en schrijvende 
pers zochten naar de verhalen van onze beroepsgroep. Voor de 
uitbraak van COVID-19 moesten we vaak hemel en aarde bewegen 
om het vak onder de aandacht te brengen. Nu lag de aandacht voor 
het oprapen. Buiten alle zaken waar het fout ging – en dat was helaas 
net iets teveel – kwamen ook de mooie verhalen over het vak naar 
buiten. Toch kregen we al heel vroeg in de coronacrisis te maken met 
een vreemd en eigenlijk helemaal niet bij Nederland passend feno-
meen. Zorgprofessionals kregen op veel plaatsen van bovenaf opge-
legd om niet met de media te praten. Gedurende de crisis werd het 
steeds moeilijker om verpleegkundigen en verzorgenden hun verhaal 
te laten vertellen. Anderen vonden het nodig om de beroepsgroep het 
zwijgen op te leggen. Transparantie was opeens ver weg. Problemen 
kwamen mede daardoor vaak moeizaam naar buiten. Verpleegkun-
digen en verzorgenden die vanuit hun professie opkomen voor hun 
patiënten en cliënten werden monddood gemaakt. Ook wij hebben 
de afgelopen periode meer dan eens ervaren dat het niet lukte om 
verpleegkundigen en verzorgenden hun verhaal te laten vertellen. 
Deze signalen kwamen ook steeds vaker tot ons via journalisten van 
kranten en tv. Televisieprogramma’s die het werk van de zorgprofes-
sionals in beeld brachten en de ervaringen van de beroepsgroep op 
een mooie manier optekenden, kregen steeds meer tegenwerking. Is 
het koudwatervrees van bestuurders van instellingen? Of zijn de af-
delingen communicatie bang om de grip kwijt te raken? Ik denk dat 
het een combinatie is, maar ik weet ook dat dit moet stoppen. Onze 
professionals zijn professioneel genoeg om zelf keuzes te maken. 
De zorg is gebaat bij openheid, ook als het misschien niet goed gaat. 
Laat onze zorgprofessionals vertellen over hun vak en hun ervarin-
gen. Uiteindelijk is dit voor iedereen beter.

Geef de zorgprofessionals hun stem terug! 

Michel van Erp
Hoofdredacteur 
m.vanerp@nu91.nl  
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Een grote groep zorgprofessionals 
ervaart de laatste maanden meer boosheid 
en  intimidatie op de werkvloer, blijkt uit een 
ledenpeiling van NU’91.

13 VERSNELD HULP AAN HET BED 
MET DE NATIONALE ZORGKLAS
Onder de naam ‘De Nationale Zorgklas’ kan 
iedereen – van huidig zorgpersoneel tot 
mensen zonder specifieke zorgachtergrond 
– deelnemen aan spoedcursussen, 
trainingsprogramma’s en coaching. 

VERDER IN DIT NUMMER:
2 In de zorg
9 Column Marloes
10 Fotospread: ZorgEstafette naar Den Haag
16 Kort nieuws
17 Column Stella
18 Kort nieuws
19 Historie: demonstratie in Utrecht tegen 

aangekondigde bezuinigingen.
20 Column Femke

HET BLAD #3- 2020 3

INHOUD



4 HET BLAD #3 - 2020

Een grote groep zorgprofessionals ervaart de afgelopen maanden meer agressie 
en intimidatie op de werkvloer. Er wordt met onbegrip gereageerd als familie 
of naasten worden aangesproken op het niet naleven van de richtlijnen. Het 
aangepaste bezoekersbeleid zorgt voor veel verdriet en onmacht en vaak moeten 
zorgverleners dat ontgelden door scheldpartijen of zelfs dreigementen. Dat blijkt uit 
een peiling onder zo’n 1200 leden van NU’91.

Boosheid en intimidatie op de werkvloer

Aan het begin van de corona-uitbraak was er veel 
respect en waardering voor zorgverleners. Er werd 
massaal geapplaudisseerd, spandoeken werden op-
gehangen en binnen diverse zorgorganisaties werden 
cadeautjes afgegeven. Maar nu het virus na al die 
maanden nog altijd onder ons is, blijkt dat er meer 
onbegrip en boosheid ontstaat richting zorgpersoneel. 
Het lijkt een afspiegeling te zijn van de hele maat-
schappij: mensen zijn het beu om zich aan te moeten 
passen en zich aan regels te moeten houden die door 
de overheid zijn opgelegd. Ze willen graag zorgeloos 
bij hun geliefden kunnen zijn zonder afstand te 
houden en niet continu met het virus geconfronteerd 
worden. Het virus zorgt voor onzekerheid, gebrek aan 
grip op de eigen situatie en onduidelijkheid. En dat 
zijn nou juist de factoren die een grote rol spelen in 
het ontstaan van conflicten en agressie, vertelt  

Caroline Koetsenruijter. Ze is conflictexpert en 
auteur van het boek Jij moet je bek houden. Voor dit 
boek deed ze uitgebreid onderzoek naar agressie en 
sprak ze met diverse zorgprofessionals. “Iedereen 
ervaart die drie zaken momenteel. Het is onduidelijk 
wat er de komenden maanden of misschien wel jaren 
op ons afkomt. We hebben in bepaalde mate minder 
grip op onze eigen situatie. De overheid en het RIVM 
bepalen veel voor ons. En er is heel veel onzekerheid. 
Word ik ziek? Kan ik anderen besmetten? Heb ik 
straks nog werk? Deze factoren vormen de bron van 
het ontstaan van conflicten, maar ook agressie en 
geweld. De zorg had al een probleem met agressie 
en geweld, want van alle sectoren hebben zij hier het 
meeste mee te maken. Tel daar corona bij op en je 
kunt wel stellen dat zorgprofessionals topscoorders 
zijn als het aankomt op geweld.” 

Door Femke van der Palen
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Doelbewust besmetten met corona
Dat blijkt ook uit de antwoorden van de ledenpeiling. 
Vaak geven zorgprofessionals aan dat zij worden 
gekleineerd, bedreigd, gemanipuleerd, uitgescholden 
of dat er tegen hen wordt geschreeuwd. Zeker het 
aanspreken op het niet naleven van de richtlijnen, is 
reden voor discussies of woordenwisselingen. Op-
vallend vaak wordt genoemd dat zorgprofessionals 
de laatste maanden zijn bespuugd. “Iedereen heeft 
kunnen lezen over het incident in het Alrijne Zieken-
huis waar een boos familielid met corona verpleeg-
kundigen doelbewust in het gezicht spuugde. ‘Nu zijn 
jullie allemaal besmet’, riep het familielid. De vier 
verpleegkundigen werden inderdaad allemaal ziek. 
Dit voorbeeld maakt meteen een onderscheid duide-
lijk. Onder mensen die agressief gedrag vertonen, heb 
je namelijk verschillende groepen. Vijfentwintig tot 

dertig procent bestaat uit manipulatieve personen die 
jou doelbewust zo behandelen voor hun eigen gewin. 
Zij kennen geen enkele vorm van empathie voor de 
zorgprofessional en doen er alles aan om er zelf beter 
van te worden. Ze zijn voornamelijk bezig met macht, 
iemand terugpakken of het nemen van wraak. Zoals 
met het spuugincident is gebeurd. De persoon wilde 
bewust die verpleegkundigen besmetten. Zij kennen 
achteraf geen spijt. Deze groep heeft met corona in 
feite een nieuw speeltje in handen om hun agressie 
te uiten. Bijvoorbeeld door te dreigen om iemand te 
besmetten of door te roepen dat ze gaan melden dat 
het coronabeleid in een instelling niet goed is. Voor 
dit soort personen betekent een zorgprofessional 
niets, maar is die persoon slechts een middel om het 
eigen doel te bereiken.”  ➽

‘Van alle sectoren heeft de zorg  
het meeste te maken met agressie en geweld’
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Daarnaast is er nog een andere groep volgens Ca-
roline. Dat zijn de mensen die in hun emotie zo fel 
reageren, bijvoorbeeld overbelaste mantelzorgers. 

“Je ziet deze vorm van agressie tijdens deze periode 
natuurlijk veel. De frustratie-agressie. Mensen zijn al 
uitgeput en lopen over van de zorgen. Ze zijn afhan-
kelijk van regels, bijvoorbeeld van het ziekenhuis 
of het RIVM, of zij afscheid kunnen nemen van een 
dierbaar persoon. Zij zijn dus niet zo rationeel en 
berekenend als die andere groep. Deze frustratie kan 
zeker leiden tot agressie, maar het is veel minder op 
de persoon gericht. Bovendien zien zij achteraf wel 
in dat zij op dat moment niet juist gehandeld hebben. 
Niet dat het dan alsnog goed te praten valt.” 

Hardere aanpak 
Van de respondenten van de ledenpeiling heeft 24% 
de afgelopen maanden naast verbaal geweld ook te 
maken gehad met fysiek geweld. Zij zijn gebeten, 
geslagen of geschopt. Een zorgelijke situatie aldus 
NU’91 en des te meer reden om het huidige systeem 
eens kritisch onder de loep te nemen. Caroline be-
vestigt dat. “Voor corona uitbrak, hadden we al een 
serieus probleem met agressie in de zorg. Zorgprofes-
sionals in Nederland hebben zelfs twee keer zoveel te 
maken met agressie en geweld als andere zorgprofes-
sionals in Europa. Mede omdat bij ons softer wordt 
opgetreden, terwijl je juist veel scherper moet zijn in 
je agressieprotocol en striktere consequenties aan 
agressie verbinden. Zo sprak ik een verpleegkundige 
die werkt op de hartbewaking. Zij was twee maanden 
zwanger toen zij in haar buik werd geschopt. Het 
ziekenhuis wilde geen aangifte doen omdat het zoveel 
gedoe was. Vervolgens kwam zij bij mij op cursus en 
was ik degene die de eerste opvang en nazorg ver-
leende. Dat kan natuurlijk niet.” Het maakt volgens 
Caroline in de aanpak na het incident dan ook niet 
uit of iemand doelbewust of vanuit emotie zo heeft 
gehandeld. “Of de agressie nu is ontstaan uit frus-

60% geeft aan de afgelopen 
maanden meer agressie 
en boosheid te ervaren op 
de werkvloer. Dat uit zich 
vooral in schreeuwen en 
schelden. 

24% geeft aan zelfs fysiek 
geweld te hebben ervaren, 
zoals slaan, bijten of 
schoppen.

De opgelopen wachtlijsten 
zorgen voor grote ergernis 
bij patiënten, 45% reageert 
geïrriteerd 

60%

49% 58% 29%

24% 45%

Op het aanspreken van 
het niet naleven van 
de maatregelen wordt 
wisselend gereageerd. 
Enerzijds begrijpt 49% dit. 

58% is geïrriteerd bij het 
aanspreken op het naleven 
van de maatregelen.

29% luistert niet als zij 
erop worden aangesproken 
en een enkeling dreigt 
een klacht in te dienen 
of vertoont provocerend 
gedrag. 

CIJFERS  
UIT DE LEDENPEILING



HET BLAD #3 - 2020 7

WAT DOET NU’91 
TEGEN AGRESSIE?
NU’91 heeft diverse speerpunten in haar programma 
waarvoor de beroepsorganisatie zich inzet. Agressie is er 
daar één van, omdat we vinden dat agressie niet normaal 
is en nooit onderdeel van je werk kan zijn. In het verleden 
zijn hierover al duidelijke afspraken gemaakt, bijvoor-
beeld in de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA). Deze 
werden gerealiseerd tussen politiek en OM. In de praktijk 
blijkt echter dat deze nog niet altijd worden gehanteerd. 
Daarnaast is het feit dat de politie niet altijd goed weet 
wat er met een aangifte in een zorgsetting gedaan moet 
worden, een groot probleem. Dit soort zaken belanden 
hierdoor onderop de stapel of worden onjuist behandeld. 
NU’91 pleit ervoor dat deze zaken bovenop de stapel 
komen en dat ze voorrang krijgen. Er moet een snelle be-
rechting zijn en politie en justitie dienen dit soort zaken 
de hoogste prioriteit te geven. Bovenal is het van belang 
dat iemand anoniem aangifte kan doen. Het feit dat dit 
nu niet kan weerhoudt zorgverleners er vaak van om er 
melding van te maken, omdat zij bang zijn voor hun eigen 
veiligheid. 

tratie of manipulatie: zodra iemand wordt geschopt, 
geslagen of gebeten, is er sprake van fysiek geweld. 
Dat is grensoverschrijdend en hiervan moet altijd 
aangifte worden gedaan. Daarnaast zul je er direct 
gevolgen in je dienstverlening aan moeten verbinden. 
Heeft iemand zich ernstig misdragen? Dan komt hij 
de zorginstelling tijdelijk of langer niet meer in. Klaar. 
Dit is helaas nog niet op orde. In Nederland missen 
namelijk zo’n 550.000 professionals passende maat-
regelen vanuit de werkgever. Dat geldt niet alleen 
voor professionals in de zorg, maar bijvoorbeeld ook 
in het onderwijs of bij de overheid. Zij weten niet of er 
een agressieprotocol is en ze zien dat er amper wordt 
ingegrepen. En áls er dan iets gebeurt, wordt er zacht 
ingegrepen. Iemand krijgt bijvoorbeeld een waar-
schuwing en de verpleegkundige moet op cursus om 
met agressie om te gaan. Dat is de verkeerde manier 
om dit aan te pakken en haast de omgekeerde wereld. 
Een zorgorganisatie kan namens de zorgprofessional 
aangifte doen en moet ervoor zorgen dat het bij poli-
tie en OM bekend is. En dat er vervolging plaatsvindt. 
Handen af van onze zorgprofessionals en zorg er juist 
voor dat zij worden ontzorgd en beschermd.” 

Wie is Caroline Koetsenruijter 
Caroline Koetsenruijter (1979) is trainer conflicthantering, jurist en medi-
ator. Zij heeft 15.000 professionals getraind in het omgaan met conflicten, 
agressie en geweld in de zorg, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsle-
ven. Haar achtergrond is onderzoeker aan de Universiteit Leiden en conflict-
bemiddelaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze is auteur van het 
boek: Jij moet je bek houden! Omgaan met boze burgers, ouders, klanten 
en patiënten. Hiervoor sprak zij onder andere met diverse verpleegkundigen. 
Die verhalen heeft ze hierin vastgelegd. Daarnaast geeft het boek tools om 
conflicten te voorkomen en te overwinnen. 

‘Nederlandse zorgprofessionals  
ervaren twee keer meer geweld dan  

andere zorgprofessionals in Europa’

 ➽
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TIPS

Train je gedachten
Jezelf wapenen betekent dat je ervoor zorgt dat je het overzicht houdt. 
Het is logisch dat je door bedreiging van een patiënt of familie in paniek 
raakt, maar dat moet je zien te voorkomen. Deels helpt het al als je werkt 
aan je eigen gedachtesturing. Vaak zijn we geneigd om direct dingen te 
denken als: ‘Dit is mijn ergste nachtmerrie. Nu gaat iemand mij in elkaar 
slaan.’ Het is zaak om die gedachten in dat moment om te buigen naar: 

‘Klopt het wat ik denk?’ Denk vooral wat er nog wel kan en probeer te 
rationaliseren. Bijvoorbeeld door te denken: ‘Ik heb voor hetere vuren 
gestaan. Ik weet dat mijn collega’s mij komen helpen. Ik weet dat ik de 
beveiliging kan roepen.’ 

Ontspan je spieren
Tijdens een confl ict of agressie zijn we geneigd om alle spieren aan te 
spannen. Je zet jezelf letterlijk schrap. Dit heeft te maken met het oudste 
deel van onze hersenen: het reptielenbrein. Dat geeft een melding aan 
dat we moeten vluchten, vechten of verstarren. Het zijn onbewuste 
processen die op zo’n moment gebeuren. Je lijf ziet niet of het een tijger 
in de bosjes is of een agressieve patiënt die op je afkomt en reageert dus 
hetzelfde. Terwijl we ook weten dat die boze patiënt niet altijd tot fysieke 
agressie overgaat. Dus ondanks dat we normaal gesproken niet meer 
worden beslopen vanuit de bosjes door wilde dieren, bestaat dat refl ex 
vanuit het oerbrein nog steeds. 

Blijf uitademen
Bij acute stress, en dat is een confl ict of agressie, gaan we anders ademen. 
Van nature zijn we zo geprogrammeerd dat we op het moment dat we 
schrikken, heel diep inademen. Hierdoor ontstaat een hoge ademhaling. 
Train jezelf zo dat je je bewust wordt om ook in dergelijke situaties goed 
te blijven uitademen. Bijvoorbeeld door vier tellen in te ademen, dit een 
aantal tellen vast te houden en weer goed, via je buik, uit te ademen. 

Bemoeirecht en bemoeiplicht
In een team werk je met anderen. Het is dus zaak om met collega’s te pra-
ten over bemoeirecht en bemoeiplicht. In het eerste geval kan een collega 
aan jou vragen of deze jou ergens bij moet ondersteunen. Bijvoorbeeld 
op het moment dat hij ziet dat jij iemand verzorgt die steeds bozer wordt. 
Door simpel ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden, weet jouw collega of hulp nodig is 
of dat jij de situatie onder controle hebt. Bij bemoeiplicht moet jouw col-
lega helpen. Bijvoorbeeld wanneer iemand dreigend op jou afkomt. Dan 
is er gewoon hulp nodig. Hetzelfde geldt ook voor omstanders. Op het 
moment dat iemand jou bijvoorbeeld bedreigt tijdens een bezoekersuur, 
kun je een omstander vragen om hulp te halen. Zorg ervoor dat je dit 
duidelijk doet door concreet te zeggen wat nodig is. Bijvoorbeeld: “Loop 
nu naar buiten en roep de beveiliger.” 

Omgaan met 
boosheid en agressie 

op de werkvloer
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Zelf heb ik de afgelopen maanden ook niet stil gezeten. Met 
veel organisaties is er contact geweest over onder andere 
het van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, 

testcapaciteit, twaalfurige diensten en plus- en minuren. Je ziet 
dat de organisaties zelf ook zoekende zijn en soms het hoofd 
moeilijk boven water weten te houden. Dit baart mij zorgen. 

Zo werd ik twee maanden geleden gebeld door de voorzitter van 
een VVT-instelling in het oosten van het land. Financieel 
ging het daar al enige tijd niet goed en door het corona-
virus werden ook andere problemen blootgesteld. 
Vakbonden werden uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek. Hieruit bleek dat er relatief veel mensen 
werkzaam zijn in de ondersteunende diensten, 
maar te weinig in de directe zorg. 

Vanuit de Raad van Bestuur kregen we de bood-
schap dat deze organisatie 2022 niet gaat halen 
als er niet op korte termijn zaken verande-
ren. Je kunt dan spreken over een voorge-
nomen reorganisatie. Een reorganisatie 
betekent in principe een wijziging en/
of verandering. De spelregels hierom-
trent stellen de vakbonden en werk-
gever samen vast in een sociaal 
plan. Een sociaal plan geeft dus 
aan hoe er moet worden omge-
gaan met eventuele nadelige en 
rechtspositionele gevolgen bij 
een organisatiewijziging.  Van 
belang is echter wel dat de 
werkgever de fi nanciële situ-
atie goed kan onderbouwen 
met cijfers en verslagen en een 
helder toekomstperspectief 
heeft. Als dit is aangetoond, tre-
den partijen in onderhandeling.

 COLUMN

Hi lieve lezers,

De zomer hebben we weer achter ons gelaten en het zal – gezien de 
coronaperikelen – een spannende tijd worden. Ik hoop dan ook dat 
jullie de batterijen enigszins hebben kunnen opladen en weer met 
veel enthousiasme richting het werk gaan. Via deze weg wil ik mijn 
bewondering uitspreken voor het werk dat jullie de afgelopen maanden 
hebben verricht. Mijn dank is groot. 

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

m.tepas@nu91.nl

MARLOES

Voor vakbonden is de begeleiding van werk naar werk een 
belangrijk uitgangspunt. Juist door middel van bijvoorbeeld 
opleiding(en) kun je iemand begeleiden naar een nieuwe plek 
in de organisatie. Dit is echter niet altijd mogelijk. Dan zal er 
gekeken moeten worden of er een andere functie intern of extern 
beschikbaar is. Hebben werkgever en werknemer zich gedurende 
een bepaalde periode voldoende ingespannen, maar heeft dit 

niet geleid tot een succesvolle plaatsing, dan kan dit een einde 
dienstverband betekenen. Er zijn vaak nog andere moge-

lijkheden, waaronder detachering.

Belangrijke zaken zijn ook de begeleidingstermijn 
en salarisgaranties. Dit zijn altijd maatwerkaf-

spraken voor een bepaalde duur. Indien partijen 
overeenstemming hebben bereikt, wordt altijd 
het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de 

leden. Jullie hebben altijd het laatste woord.

Ik ben erg benieuwd naar dit traject en hoop 
op een passend eindresultaat waar elke 

partij, maar voornamelijk de leden, zich 
in kunnen vinden. Uiteraard zal ik 

hiervoor mijn uiterste best doen en 
via nieuwsbrieven zal ik jullie op de 
hoogte houden.

Zijn er naar aanleiding van boven-
staand verhaal vragen? Schroom 
dan niet en bel voor vragen naar 
ons Serviceloket.

Tot de volgende keer!  

Marloes te Pas
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aan hoe er moet worden omge-
gaan met eventuele nadelige en 

met cijfers en verslagen en een 

heeft. Als dit is aangetoond, tre-
den partijen in onderhandeling.

opleiding(en) kun je iemand begeleiden naar een nieuwe plek 
in de organisatie. Dit is echter niet altijd mogelijk. Dan zal er 
gekeken moeten worden of er een andere functie intern of extern 
beschikbaar is. Hebben werkgever en werknemer zich gedurende 
een bepaalde periode voldoende ingespannen, maar heeft dit 

niet geleid tot een succesvolle plaatsing, dan kan dit een einde 
dienstverband betekenen. Er zijn vaak nog andere moge-

lijkheden, waaronder detachering.

Belangrijke zaken zijn ook de begeleidingstermijn 
en salarisgaranties. Dit zijn altijd maatwerkaf-

spraken voor een bepaalde duur. Indien partijen 
overeenstemming hebben bereikt, wordt altijd 
het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de 

leden. Jullie hebben altijd het laatste woord.

Ik ben erg benieuwd naar dit traject en hoop 
op een passend eindresultaat waar elke 

partij, maar voornamelijk de leden, zich 
in kunnen vinden. Uiteraard zal ik 

hiervoor mijn uiterste best doen en 
via nieuwsbrieven zal ik jullie op de 
hoogte houden.

Zijn er naar aanleiding van boven-
staand verhaal vragen? Schroom 
dan niet en bel voor vragen naar 
ons Serviceloket.

Tot de volgende keer!  

Marloes te Pas



10 HET BLAD #3 - 2020

DEN HAAG,  
19 AUGUSTUS 2020
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Onder het motto: ‘Als de politiek wegloopt voor de zorg, loopt de 
zorg naar de politiek’ werd op 19 augustus de ZorgEstafette door 
NU’91 georganiseerd. Nadat een motie voor meer waardering voor 
zorgprofessionals eerder al drie keer was verworpen en Kamerleden 
vervolgens bij een vierde keer letterlijk wegliepen voor een stemming, 
was de maat voor veel zorgprofessionals vol. Daarom werd door twee 
groepen, bestaande uit zorgprofessionals van alle sectoren, een route 
door Den Haag afgelegd om een signaal af te geven richting te politiek. 
Het is tijd dat er echt geluisterd wordt naar verpleegkundigen en 
verzorgenden en dat de politiek in gaat zien dat investering in de zorg 
van ontzettend grote maatschappelijke waarde is. 

DEN HAAG,  
19 AUGUSTUS 2020
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‘Ik had dus nul  
ervaring in de zorg,  
maar de zorgklas gaf me 
een basis waarmee ik met 
genoeg zelfvertrouwen 
het detacheringsavontuur 
aandurfde’

Oscar Bobbe
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“Het idee van De Nationale Zorgklas is écht ontstaan 
tijdens de coronacrisis”, begint Cees de Wildt, ar-
beidsmarktadviseur bij ActiZ, zijn verhaal. “We zijn 
eind maart van start gegaan om het idee uit te werken 
en vier weken later was het hele online platform al ge-
reed. Iets waar je in niet-coronatijden vast anderhalf 
jaar over had gedaan.” Rolf de Wilde, cao-onderhan-
delaar bij NU’91, sluit zich hierbij aan. “Via het lan-
delijke platform ‘Extra handen voor de zorg’ werden 
vraag en aanbod al samengebracht, maar we misten 
nog een vervolgstap om eventuele zij-instromers 
kwalitatief goed en snel te op te leiden”, aldus Rolf. 

“Dat we in samenwerking met ActiZ en alle andere be-
trokken partijen dit zo snel hebben kunnen opzetten, 
laat wel zien dat De Nationale Zorgklas als geroepen 
komt. Door de verspreiding van het coronavirus staat 
het Nederlandse zorgsysteem nog steeds onder druk 
en loopt de continuïteit van de zorg gevaar. De Natio-
nale Zorgklas biedt daarvoor nu de oplossing.”

VERSNELD HULP 
AAN HET BED 
MET DE NATIONALE ZORGKLAS
Nederland zit midden in de coronacrisis wanneer ActiZ, de branchevereniging van 
zorgorganisaties, besluit een online platform te creëren waar (potentieel) zorgpersoneel 
zich op een laagdrempelige, maar kwalitatieve en duurzame manier kan opleiden. Onder de 
naam ‘De Nationale Zorgklas’ kan iedereen – van huidig zorgpersoneel tot mensen zonder 
specifieke zorgachtergrond – deelnemen aan spoedcursussen, trainingsprogramma’s en 
coaching. “Het is mooi om te zien wat er in een korte periode is gerealiseerd.”

Door Maartje de Valk | Foto’s Natascha Libbert

Aan het werk
Cees: “Vrijwel direct zijn we begonnen om werk-
gevers in sectoren waar het werk minder werd te 
benaderen en in te lichten over De Nationale Zorg-
klas. We bieden hun personeel een mooie kans om te 
ondersteunen en werken in de zorg terwijl ze tijdelijk 
thuiszitten. Vanuit werkgevers werd er enthousiast 
gereageerd, maar ook medewerkers zelf meldden zich 
steeds meer aan. Het animo was er gelijk” Dit heeft er 
ondertussen onder andere toe geleid dat tachtig werk-
nemers van KLM en honderd van het Rode Kruis zich 
hebben aangemeld bij De Nationale Zorgklas. En nog 
eens honderd á honderdvijftig hebben de opleiding 
succesvol afgerond en zijn dus al aan het werk. “De 
Nationale Zorgklas is naar mijn mening dan ook het 
perfecte voorbeeld van ‘Never waste a good cri-
sis’, volgens Cees, verwijzend naar de woorden van 
Winston Churchill.  ➽

 INTERVIEW
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Ervaring deelnemer  
Oscar Bobbe
Als senior purser bij KLM kwam Oscar Bobbe tijdens de 
coronacrisis gedeeltelijk thuis te zitten. “Het kwam er op 
neer dat ik maar een keer per twee á drie maanden een 
vlucht zou krijgen en dat was te weinig voor mij”, aldus 
Oscar. Op het werk hoorde hij over de mogelijkheid om 
zich tijdelijk te detacheren in de zorg via De Nationale 
Zorgklas. Oscar: “Ik was direct enthousiast. Mijn moe-
der heeft alzheimer en zit op een gesloten afdeling. Daar 
merkte ik met hoe weinig effort je deze mensen op deze 
afdeling kunt vermaken. Daar wilde ik wel aan bijdragen. 
Ik had dus nul ervaring in de zorg, maar de zorgklas gaf 
me een basis waarmee ik met genoeg zelfvertrouwen het 
detacheringsavontuur aandurfde. Na zijn aanmelding 
vond Oscar al snel samen met een expert een geschikte 
zorgwerkgever. “Ik kon beginnen in een gloednieuwe zor-
ginstelling. Een particulier verzorgingstehuis dat net was 
geopend en pas drie bewoners in huis had. Ik zorg voor de 
lunch, zorg dat de tafels netjes zijn, vang familie op, maak 
de toiletten en keuken schoon en soms ook de kamers van 
bewoners. Ondertussen sta ik natuurlijk ten dienste van 
de bewoners.” Wat Oscar vooral is bijgebleven tijdens de 
lessen van De Nationale Zorgklas is de opmerking dat 
ze te gast zijn bij de bewoners in de zorginstelling. “Het 
draait om hen en zeker niet andersom. Dit vond ik echt 
een eyeopener. Ik dacht altijd dat verzorgingsinstellingen 
vol met regels zaten, zoals verplicht opstaan, verplicht 
eten op gezette tijden, douchen etc. Dit is dus absoluut 
niet zo, gelukkig.” Momenteel werkt Oscar nog steeds in 
het verzorgingstehuis. “Hier werk ik sowieso nog de hele 
maand augustus. Ik vlieg momenteel niet of nauwelijks en 
heb er uiteindelijk ook voor gekozen om vrijwillig bij KLM 
te vertrekken. Ik ben op dit moment bezig met een oplei-
ding ‘Uitvaartverzorger’ en ben ook hierover erg enthou-
siast. Laten we zeggen enthousiast genoeg om mijn 27 
jaar vliegen op te geven voor een nieuwe carrière. En wat 
betreft mijn werk in de zorg. Ik ga er graag mee door. In 
gesprek met de manager van de instelling gaan we kijken 
wat er wellicht mogelijk is voor de toekomst.”
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Ondersteunen in de zorg
Maar hoe gaat het nou precies in zijn werk en wat 
wordt er van de ‘studenten’ verwacht? “Belangrijk om 
vooraf te weten, is dat de online trainingen opleiden 
om te ondersteunen in de zorg”, benadrukt Rolf. 
Vergelijk het met een mbo niveau 2”, vult Cees aan. 
Voorwaarde is dat je een werkgever hebt in de zorg. 
Rolf: “Ben je dus nog niet werkzaam in de sector dan 
moet je je eerst aanmelden bij ‘Extra handen voor 
de zorg’. Via dit platform kun je dan aangeven dat 
je beschikbaar bent. Er wordt daarna contact met 
je opgenomen en samen wordt er gezocht naar een 
geschikte werkgever.” Is er een geschikte werkgever 
gevonden of had je die al, dan volgt de volgende stap: 
een intake om toegelaten te worden tot de online 
training van De Nationale Zorgklas. “Een van de onze 
experts neemt dan contact met je op en kijkt op basis 
van je zorgachtergrond welke training geschikt voor 
je is”, vertelt Rolf. Daarna volgt een aantal trainingen 
die live worden gegeven door een vakdocent. Heb je 
deze afgerond dan kun je aan de slag bij je (gevonden) 
werkgever. 

Duurzaam
Vast staat dat De Nationale Zorgklas blijft bestaan. 

“We willen er een duurzaam project van maken”, 
aldus beide mannen. “Het liefst gaan we straks ook 
versnelde opleidingen aanbieden voor mbo niveau 3 
en wie weet in de toekomst wel voor niveau 4.” Om 
dit te bewerkstelligen wordt er nauw samengewerkt 
met verschillende mbo’s. Zij zijn ook degenen die de 
online lessen nu verzorgen. “Op naar nog mee hulp-
krachten in de zorg.”

Hoe lang duurt 
de opleiding?
Of je momenteel al in de zorg werkt, bijvoorbeeld als 
stage, je een herintreder bent met zorgachtergrond of 
helemaal nog geen ervaring hebt in het werken in de zorg, 
in alle drie de situaties ben je van harte welkom om je 
aan te melden voor De Nationale Zorgklas. Afhankelijk 
van jou achtergrond en (werk)ervaring wordt erbij de 
intake bepaald hoeveel modules je moet volgen. Dit zijn 
er minimaal vier en maximaal zeven. Elke module duurt 
een dagdeel. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt 
tussen een opleiding voor ondersteunend zorgverlener en 
begeleidend zorgverlener. Ook dit is afhankelijk van je 
werkachtergrond en wordt besproken tijdens de intake.

‘De Nationale Zorgklas 
is een perfect voorbeeld van 
‘Never waste a good crisis’

Aanmelden of meer informatie
Aanmelden voor De Nationale Zorgklas 
of meer informatie is te vinden op 
www.nationalezorgklas.nl
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Nieuwe beroepsprofielen
Het bestuur van de beroepsvereniging van alle hart-
functielaboranten in Nederland (NHV) heeft samen 
met ontwikkelteams vastgesteld hoe de bekwaamheid 
van Algemeen Hartfunctielaborant, Holteranalist 
en Echocardiografist zich heeft ontwikkeld en welke 
richting deze beroepen opgaan. Dit heeft geresulteerd 
in drie beroepsprofielen.

Er is behoefte aan meer in- en doorstroom. Zowel 
binnen als buiten het domein van hartfunctielabo-
ranten. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundigen of 
verwante medisch technische beroepen. Ook zal er 
naast vakinhoudelijke competenties gekeken worden 
naar: samenwerken, creatief en kritisch denken en 
effectief communiceren. De profielen zijn akkoord 
bevonden door alle besturen en aangeboden aan het 
College Zorgopleidingen.

Kamervragen over 
anesthesiemedewerkers
De Nederlandse vereniging van anesthesiemedewer-
kers (NVAM) vertegenwoordigt als erkende beroeps-
vereniging ruim 2000 anesthesiemedewerkers. De 
NVAM was dan ook tevreden toen duidelijk werd 
dat de rol en het belang van deze beroepsgroep werd 
gezien door kamerleden. Aanleiding voor de kamer-
vragen was het in de media verschenen artikel over 
de 10 procent uitstroom van IC-verpleegkundigen 
in het Radboud UMC in Nijmegen. Het herkenbare 
beeld van tekorten en uitstroom van specialistisch 
zorgpersoneel komt hiermee duidelijk naar voren. De 
NVAM hoopt dat de ministers De Jonghe en Van Ark 
het gesprek met ze wil aangaan.

Op weg naar Den Haag
Fotoimpressie van de door NU’91 georganiseerde ZorgEstafette 
naar Den Haag, op woensdag 19 augustus 2020.



Tussen de vorige editie van HET BLAD en deze uitgave, zaten enkele maan-
den. Maanden waarin iedereen had gehoopt dat we het virus meer onder 
controle konden krijgen. Voor een periode ging dat goed, maar we zien 
allemaal dat de besmettingen weer toenemen. Ik hoor dat verpleegkundigen 
en verzorgenden zich zorgen maken over die tweede piek. Of zij dit mentaal 
en fysiek gezien wel aankunnen. 

Dat onze beroepsgroep veel aan kan, bleek al wel uit de eerste piek. Met man 
en macht werd een onbekend virus te lijf gegaan. Of het virus nu daadwer-
kelijk aanwezig was of niet: van iedereen in de zorg is de afgelopen maanden 
fl exibiliteit gevraagd. Dat kon rekenen op ontzettend veel waardering. Vanuit 
de maatschappij, omdat werd ingezien hoe cruciaal de rol van de zorg is. 
Maar ook door de politiek. Meerdere malen benoemden zij zelfs wat voor 
fantastisch werk er door zorgprofessionals werd verricht. 

De waardering is mooi, want voor de uitbraak van dit virus werd deze cru-
ciale rol niet altijd gezien. We hadden gehoopt dat deze waardering vanuit 
politiek dan ook zou worden omgezet in structurele verbetering van het 
vak. Meer geld voor de gehele zorgsector voor de aanpak van achterstallig 
onderhoud, het behoud van huidig zorgpersoneel en de aanwas van nieuwe 
collega’s en het doen van investeringen die nodig zijn om de werkdruk- en 
lasten te verlagen. Helaas bleef het slechts bij mooie woorden waarbij het 
toppunt toch wel was dat politici wegliepen toen zij konden instemmen met 
een motie voor een structurele loonsverbetering. 

Op het moment dat het onbekende virus ons land binnendrong, stonden zij 
daar. Onze zorgprofessionals die niet wegliepen, maar juist vol plichtsbesef 
een stapje dichterbij zetten. Omdat zij hart hebben voor hun vak. Omdat 
zij niet weglopen voor hun verantwoordelijkheden. En omdat zij zelf al heel 
lang weten hoe cruciaal dit vak is voor onze gehele maatschappij. Het wordt 
nu tijd dat de politiek eens een stap in de goede richting zet en dat jullie zorg 
ook hún zorg wordt. 

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

STELLAWorkshops 
schrijven voor 
verpleegkundigen 
en verzorgenden

“In de media worden vooral de negatieve 
geluiden van de zorg gedeeld. Jammer, 
want de zorg is veel meer dan die hoge 
werkdruk, het slechte salaris of dat grote 
personeelstekort. Maar met de komst van 
meer vloggers en bloggers in de zorg is het 
mogelijk om ook de mooie kanten van ons 
beroep te belichten”, zegt verpleegkundig 
journalist Femke van der Palen. 

Infl uencers zijn inmiddels razend po-
pulair. Ook in de zorg wordt er massaal 
geschreven en gevlogd. “En met succes, 
want zorginstellingen zien dat dit een 
toegankelijke en eff ectieve manier van 
reclame maken is. Daarbij komt dat de 
allerbelangrijkste groep die iets aan het 
imago van de zorgmedewerker kan doen, 
de groep zorgmedewerkers zelf is.”

De vraag is alleen: hoe zet je een goed 
verhaal op papier? Hoe zorg je dat jouw 
boodschap gelezen wordt en misschien 
wel het allerbelangrijkste; dat deze ook 
daadwerkelijk binnenkomt bij de lezer. 
Hoe je dit moet doen gaat Femke jou 
uitleggen in de workshops ‘Schrijven voor 
verpleegkundigen en verzorgenden’.

Wil jij hier graag meer over weten en is 
deze workshop iets voor jou? Schrijf je 
dan voor 31 oktober in via f.vanderpa-
len@nu91.nl. 

De kosten bedragen € 75,- en de work-
shop bestaat uit zes halve dagen.
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Controleer 
jouw gegevens!
Om jou, als lid van NU’91, nog beter op de 
hoogte te kunnen houden van waar wij als 
beroepsorganisatie mee bezig zijn, sturen 
we geregeld digitale ledenpeilingen, enquê-
tes en nieuwsbrieven uit. En dat niet alleen: 
ook leuke winacties en ledenkortingen 
delen we graag met je. Van groot belang dus 
dat we de juiste en jouw volledige gegevens 
hebben. Fijn als je deze wil controleren en 
waar nodig aanpast. Dit kan gemakkelijk 
via www.nu91-leden.nl/login. Of stuur een 
mail naar ledenadministratie@nu91.nl. Zo 
blijf jij up-to-date van alle laatste ontwik-
kelingen in de zorg en kunnen wij weer aan 
de slag met jouw input.

Alvast bedankt!

Zorgcongres
Zorgverleners maken heel wat mee. Dat betekent, helaas ook, dat 
ze een verhoogde kans hebben op het meemaken van aangrijpen-
de gebeurtenissen. Afgelopen maanden, tijdens corona, werd deze 
kans alsmaar groter. Dit roept natuurlijk vragen op, want hoe 
blijf je op de been na een traumatische ervaring? Wanneer heb 
je professionele hulp nodig? Hoe steun je je collega? Wat kan en 
moet je werkgever bieden aan opvang en nazorg? Kortom hoe kun 
je ervoor zorgen dat je goed voor jezelf én voor je collega’s blijft 
zorgen in deze tijd? 

Tijdens dit congres horen we hoe het eraan toeging in brandhaard 
Bernhoven, gaan we in op hoe posttraumatische stress kan 
worden voorkomen, waarom de een wel en de ander geen klachten 
ervaart, wat een verstoorde verwerking is en hoe goede opvang 
het risico op verstoorde verwerking kan voorkomen. Uiteraard 
ben je ook welkom om je ervaringen te delen.

Opvang en nazorg na traumatische ervaringen 
van zorgverleners
13 november 2020
ReeHorst, Ede

Deelnemers ontvangen gratis het nieuwe boek van Huub 
Buijssen: Collegiale ondersteuning en peer support, een 
praktische gids voor professionals in zorg en welzijn. 

Meer informatie: www.congressenmetzorg.nl
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Illustratie: Karina Wijnen
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HISTORIE

DEMONSTRATIE IN UTRECHT TEGEN 
AANGEKONDIGDE BEZUINIGINGEN
De werkloosheid steeg in de jaren 1980-1982 dramatisch 
en daarnaast werd de overheidsschuld steeds hoger. Er 
moest iets gebeuren en daarom werd besloten dat er 
jaarlijks zeven miljard moest worden bezuinigd in de 
periode 1983-1986. Vooral de sectoren welzijnswerk, 
sociale zekerheid, onderwijs en de gezondheidszorg 
moesten de broekriem aanhalen. Dat dit niet zonder slag 
of stoot ging, blijkt wel uit deze foto. In mei 1982 kwamen 
mensen uit de gezondheidszorg namelijk bijeen om actie 
te voeren tegen de aangekondigde bezuinigen. 

Het boek De Witte Woede, 
over de opstand van de 

verpleegkundigen en 
verzorgenden in de periode 

1988-1991, kost €24,95 
en is te bestellen op 

wittewoede.nl

Het boek De Witte Woede, 
over de opstand van de 

verpleegkundigen en 
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”In de naam van de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest…” Ik zit op de 
bedrand naast een oudere dame. 

Haar handen zijn gevouwen, haar ogen 
gesloten en haar gezicht lijkt eindelijk 
ontspannen. Om haar nek hangt een 
zilveren kettinkje met een kruis. Aan de 
muur van haar kamer hangen schilderijen 
van enkele heiligen. Het geloof, haar enige 
echte houvast in een wereld die door haar 
dementie verwarrend en onzeker is. 

Naast het bed staat een rollator. In de 
houder staat haar wandelstok, op het 
plateau haar handtas die ze altijd met 
zich meedraagt. Bij het zilveren kruis om 
haar nek hangt een medaillon. Hierin zit 
een oude, zwart-witfoto van haar ouders. 
Even daarvoor liep ze met haar rolla-
tor over de gang op zoek naar hen. “Ze 
zouden mij toch komen halen? Weten ze 
wel dat ik hier ben?” Vervolgens kwam 
ineens het pijnlijke besef dat ze al lang 
zijn overleden. De onrust bleef en ze keek 
me radeloos aan. “Zuster, wat moet ik nu? 
Ik weet gewoon niet wat ik met mezelf aan 
moet. Ik zou willen dat onze Lieve Heer 
mij kwam halen.” De radeloosheid ging 
over in verdriet. Over haar wang rolde een 
traan. 

Het is voor een zorgverlener soms een 
puzzel om datgene te bieden dat iemand 
op zo’n moment nodig heeft. Haar ouders 
kan ik niet terugbrengen en het verdriet 
dat ze hierdoor ervaart neem ik niet 
zomaar weg. Hoe graag ik zou willen 
dat ik dat kon. Waar het vroeger nog vrij 
normaal was om bij onrust rustgevende 
middelen in te zetten, is er de laatste jaren 
een verschuiving plaats aan het vinden. 
Onrust wordt tegenwoordig bestempeld 
als onbegrepen gedrag waarbij gezocht 
moet worden naar de oorzaak. En binnen 
veel instellingen is een zo fi xatievrij mo-
gelijk beleid de norm. Niet direct de inzet 
van rustgevende en sufmakende middelen, 
maar juist proberen om het gedrag te be-
grijpen. Door te kijken en waar te nemen. 
Door niet langer het ziektebeeld, maar de 
mens zelf te zien. 

“Vind u het fi jn om even samen te bidden?” 
In haar ogen kwam een lichte twinkeling 
en de radeloosheid leek wat af te nemen. 

“Als je daar tijd voor hebt, zou ik dat heel 
fi jn vinden.” Dus liepen we samen naar 
haar kamer, vouwde ook ik mijn handen 
ineen en sprak ik hardop met haar de 
zinnen uit die voor haar zo troostend zijn. 

“Bid voor ons zondaars. Nu en in het uur 
van onze dood. Amen.” Haar ogen gaan 
open en kijken me recht aan. Om haar 
mond komt een kleine glimlach en ze pakt 
mijn hand. “Bedankt zuster dat je met me 
wilde bidden en naar me hebt geluisterd. 
Dat vond ik heel waardevol.” Kijken naar 
wat de mens nodig heeft, is soms mis-
schien wel het allerbeste medicijn. 

Femke

LUISTEREN IS SOMS 
HET BESTE MEDICIJN

Femke van der Palen is 
verpleegkundige en journalist. 
Beide functies combineert zij 
door te schrijven over de zorg. 
Eerlijk, ontwapenend en het 
liefst met een beetje humor.

f.vanderpalen@nu91.nl

 COLUMN

Het is voor een 

zorgverlener soms 

een puzzel om 

datgene te bieden 

dat iemand op 

zo’n moment 

nodig heeft

FEMKE
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