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WENDY
IN DE ZORG

Wendy van Vliet (27)
Eerstejaarsleerling hbo-v,
Amaris Zorggroep
‘Voor ik aan deze opleiding
begon, heb ik de opleidingen
Bedrijfseconomie en Accountancy
afgerond. Na twee jaar werd
ik gillend gek in deze sectoren.
Uit een gesprek met een
loopbaancoach bleek dat ik toch
weer de zorg in moest gaan. Ik
heb namelijk zo’n acht jaar als
vakantie- en weekendhulp in een
zorginstelling gewerkt. Destijds
heb ik nooit nagedacht over een
zorgopleiding, omdat ik niet zo’n
held ben met bloed. Dat gaat
gelukkig steeds beter. Iedere dag
is anders en dat maakt het heel
afwisselend. Je helpt iemand met
de kleinste dingen. Voor mij is dat
makkelijk om te doen, terwijl het
voor die persoon een essentieel
onderdeel van de dag is. Dit werk
doet er voor mij veel meer toe.’
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‘LUISTER EENS WAT VAKER
NAAR DE STUDENT’
Veel studenten ervaren stress, psychische
problemen en haken hierdoor vroegtijdig
af. Het is tijd om daar iets aan te doen. Dat
vinden veel studenten zelf ook.

10 OVERGANGSREGELING BIG II
Op 5 juni publiceerde minister Bruins van
VWS een brief over de overgangsregeling
Wet BIG II aan de Tweede Kamer. Daarin
beschreef hij een brede overgangsregeling
voor de huidige groep verpleegkundigen in
het kader van de Wet BIG II.

16 TIJD VOOR CAO-ACTIES
Na ruim drie maanden van onderhandelingen
ligt er nog steeds geen akkoord op tafel.
Daarom vindt NU’91 - samen met de andere
bonden in de zorg - het tijd voor actie.
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Een blinde vlek
Heel Nederland weet hoe de zorg ervoor staat. De tekorten aan
verpleegkundigen en verzorgenden zijn algemeen bekend. Dat deze
tekorten de komende jaren schrikbarend oplopen, is meer dan eens
in het nieuws geweest. Neem daarbij ook nog eens de hoge werkdruk
waaronder veel verpleegkundigen en verzorgenden dagelijks hun
werk moeten doen. Onder deze omstandigheden moeten we nieuwe
mensen voor het vak interesseren en vooral ook de huidige groep
mensen zien te behouden. Dit wetende zou je er toch alles aan doen
om in ieder geval goed te zorgen voor de huidige groep verpleegkundigen en verzorgenden die dag in, dag uit klaar staan voor patiënten?
Werkgevers zouden hierin voorop moeten lopen in mijn beleving. Als
werkgever wil je toch dat jouw medewerkers zich volledig kunnen
richten op hun werk, met plezier hun werk blijven doen en zich
gewaardeerd voelen? Zeker als de werkdruk al hoger is dan dat deze
zou moeten zijn.
Met stijgende verbazing heb ik de afgelopen periode de cao-onderhandelingen voor de ziekenhuizen gevolgd. Hoe is het toch mogelijk
dat er geen afspraken te maken zijn. Volgens mij zijn de eisen van de
werknemers niet buitensporig hoog. Als we eerlijk zijn, zien we niets
meer dan gewone en gemiddelde cao-voorstellen. Zien werkgevers
dan echt niet dat je op deze momenten moet laten zien wat je medewerkers je waard zijn? Waar komt deze blinde vlek toch vandaan?
In deze tijd aansturen op acties omdat je niet tot normale cao-afspraken wil komen, is voor mij niet te bevatten. Aan de ene kant
pompen we geld in de Ik Zorg-campagne, maar aan de andere kant
laten werkgevers het hier volledig liggen. Medewerkers die gewoon
onder normale omstandigheden en tegen normale voorwaarden hun
werk willen doen, moeten nu de barricade op om dat voor elkaar te
krijgen. Dit kan toch niet waar zijn?
Michel van Erp
Hoofdredacteur
m.vanerp@nu91.nl
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Veel studenten
ervaren stress,
psychische problemen
en haken hierdoor
vroegtijdig af
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Tijd voor verandering

‘LUISTER EENS
WAT VAKER NAAR
DE STUDENT’
Door Femke van der Palen

Dat er grote tekorten zijn in de zorg is niets nieuws. Daarom is het van enorm
belang om jongeren te werven en te enthousiasmeren voor een zorggerelateerde
opleiding en ze uiteindelijk binnen deze sector te behouden. Toch blijkt het binnen
de opleidingen met enige regelmaat fout te gaan. Veel studenten ervaren stress,
psychische problemen en haken hierdoor vroegtijdig af. Het is tijd om daar iets
aan te doen. Dat vinden veel studenten zelf ook, waaronder Teun Toebes. Hij zit
in het derde jaar van de hbo-v: “De overheid moet deze opleidingen veel meer
ondersteunen, want de gehele maatschappij leunt op de zorg.”
Dat Teun zich sterk maakt voor de zorg, is kenmerkend voor de enthousiaste student. Onlangs won hij
nog de Young Impact Award en de George Maduro
Prijs voor zijn vrijwillige inzet voor ouderen met
dementie. Deze award is in het leven geroepen voor
jongeren die de wereld op een positieve manier
veranderen. Teun doet dat door middel van het
creëren van geluksmomentjes bij ouderen. Die legt
hij vervolgens vast met ontroerende en inspirerende
video’s om zo het stigma rondom dementie te veranderen. Daarnaast wil hij meer aandacht vragen voor
de zorg, omdat hij iedereen wil laten zien wat voor
prachtig vak het volgens hem is. Naast enthousiast is
de twintigjarige student ook kritisch. Volgens hem
zijn er echt wel wat punten die moeten veranderen,
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te beginnen in de opleidingen zelf. “Er moet meer
lesstof komen over de ouderenzorg en over dementie.
Als ik nu kijk naar de afgelopen drie jaar, dan heb ik
maar een les gehad over dementie. Niets over benadering. Terwijl dementie in de toekomst nog veel meer
mensen gaat treffen en daarmee ook hun omgeving
en de maatschappij. Het gaat veelal over modellen
en theorieën, maar die moet je nog maar eens zien
te koppelen. Er is een ontzettend grote kloof tussen
papier en praktijk. Bovendien zijn die modellen niet
de kern van de zorg. Alle aspecten moeten aan bod
komen. Luister daarom eens wat vaker naar elkaar
– zeker ook naar studenten – en probeer van elkaar
te leren. Zij moeten uiteindelijk in deze sector gaan
werken en het later overnemen. 
➽
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Ik vind dat er voor hogescholen een grote taak en verantwoordelijkheid ligt om mensen een bredere keuze
aan te bieden binnen de werkvelden. Nu is het nog
teveel gericht op ziekenhuiszorg. Kijk alleen al eens
naar de praktijklokalen bij ons op school: er zijn acht
lokalen die allemaal in ziekenhuissetting zijn omgebouwd. Boots hier ook lokalen van de andere sectoren
na. Het gaat om die bewustwording: in het verpleeghuis kun je bijvoorbeeld ook gewoon een katheter
plaatsen. Niet alleen maar op dat ziekenhuisbed. Die
verbreding komt de zorg alleen maar ten goede.”
Verpleegkundig leiderschap
Niet alleen Teun vindt dat er dingen moeten veranderen. Hetzelfde geldt voor Jasper Heij (21) en
Angelique Hietkamp (25), beiden student hbo-v aan
de Hogeschool Utrecht. Werken in de zorg vinden
ze allebei fantastisch, maar daarnaast zijn ze ook
van mening dat er voor de opleidingen nog winst
te behalen valt. Angelique: “De afstemming en
het communiceren van de verwachtingen rondom
het stageproces tussen de organisatie en de school
mogen naar mijns inziens beter worden georganiseerd. Daarbij is het uitspreken van de verwachtingen
van opdrachten, vanuit zowel stage als school, een
verbeterpunt. Het is namelijk erg afhankelijk van
wie jou beoordeelt.” Het vinden van een geschikte
stage blijkt sowieso een heikel punt te zijn binnen de
meeste opleidingen. Teun: “Helaas is het momenteel
zo dat je niet zelf je stageplek mag regelen. Dat vind
ik heel erg vreemd, zeker in tijden waarin een term
als verpleegkundig leiderschap je om de oren vliegt.
Dan is het toch raar dat je dat ‘leiderschap’ niet mag
aantonen om zelf een stageplek te regelen? Volgens de
opleiding is het zo dat ziekenhuizen zoveel aanvragen
krijgen van studenten dat zij hebben besloten om die
stages te regelen. Zodat ziekenhuizen daar niet mee
worden belast. Juist als student is het belangrijk om
te solliciteren en voor jezelf op te kunnen komen. Dat
heb je je hele leven nog nodig want na je opleiding
begint het pas. Dan ben je klaar en moet je gaan
solliciteren. Het gebrek aan begeleiding zie je in alle
sectoren terug. Misschien ook wel omdat een docent
te veel leerlingen heeft. De opleiding die ik volg zit
bijvoorbeeld propvol.”

‘Het vinden van een geschikte
stage blijkt sowieso een
heikel punt te zijn binnen
de meeste opleidingen’
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Jasper Heij
student hbo-v Hogeschool Utrecht
Stagevergoeding
De stagevergoedingen die studenten krijgen, zijn niet
echt heel hoog. Dat maakt de combinatie van stage
en studie nog lastiger, omdat de meeste studenten
daarnaast nog een bijbaan nodig hebben om alles te
kunnen bekostigen. Dat is natuurlijk iets van alle tijden, maar met een groot verschil: tegenwoordig heb
je als student haast gegarandeerd een studieschuld.
De studiefinanciering is namelijk omgezet in een
lening. Teun: “Over mijn studieschuld ben ik altijd
heel eerlijk. Ik verlaat de opleiding straks met een
schuld van bijna tienduizend euro. Als ik naar stage
moet bijvoorbeeld, heb ik mijn auto nodig omdat er
‘s avonds geen treinen meer rijden. Met de fiets is de
afstand te groot. Dus ik heb dat geld echt nodig om
te kunnen leven. Soms draai ik een nachtdienst in
het verpleeghuis en heb ik daarna een late dienst op
mijn stage. Dat mag volgens de cao niet, maar als
ik niet werk wordt mijn lening nog hoger. Dat heeft
natuurlijk ook invloed op mijn mentale gezondheid. Er moeten hogere stagevergoedingen worden
toegekend. Het hoeft natuurlijk niet gelijk te zijn aan
het salaris van iemand die is gediplomeerd, maar
nu is het echt ontzettend weinig. Mijn collegegeld is
meer dan ik verdien op mijn stage. De overheid moet
deze opleidingen meer ondersteunen, want je levert
als zorgverlener een enorm positieve bijdrage aan de
maatschappij. Het scheelt veel stress als je dat studiegeld niet hoeft te betalen.” Jasper herkent dit: “Mijn
stagevergoedingen zijn altijd rond de € 350,- bruto
geweest. Dan heb ik nog ‘geluk’ gehad, want bij andere
stages kan het nog minder zijn. Denk aan € 100,- of
€ 200,- of zelfs helemaal niets. Vaak offer je je schooltijd op om te gaan werken aangezien er toch rekeningen moeten worden betaald. Daarnaast heb ik een
lening lopen om mijn collegegeld te kunnen betalen.
Maak de opleidingen dus aantrekkelijker door compensatie van het lesgeld.”
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‘Het lijkt erop dat veel zorgmedewerkers
zich ondergewaardeerd voelen’

Verbetering van het imago
Alledrie geven de studenten aan dat waardering een
grote rol speelt in het behoud van zorgverleners.
Angelique: “Die waardering is volgens mij een grote
factor die ervoor zorgt dat mensen binnen de zorg
blijven werken of juist vertrekken. Als team moet je
vaak organisatorische problemen opvangen bij ziekte.
Hierdoor werk je vaak meer uren dan je contract en
is er minder ruimte voor vrienden en familie. Zeker
als er ook nog eens sprake is van gebroken diensten.
Door dit steeds als team zelf op te moeten lossen, voel
je je minder gewaardeerd. Zorgmedewerkers moeten
de kans krijgen om naast het werken ook gewoon een
sociaal leven op te bouwen.” Jasper: “Het lijkt erop
dat veel zorgmedewerkers zich ondergewaardeerd
voelen. Het is mentaal en fysiek een zwaar beroep.
De meeste zorgverleners en studenten doen dit werk
graag, maar het gaat vaak ten koste van zichzelf.
Hierdoor ontstaat er een leegloop van die zorgverleners en studenten.” Teun voegt toe: “Waardering kan
in heel veel zitten. Toen ik een jaar als helpende werkzaam was, vroeg ik me echt af hoe een gezin van dat
salaris kon rondkomen. Als student kon ik dat met
dat loon al amper en dan had ik ook nog een studielening. Zorg dus dat mensen ook in salaris gewaardeerd worden. Je kunt niet altijd terug blijven vallen
op het idee van Moeder Theresa en dat werken in de
zorg een roeping is die vanuit je hart moet komen.
Mensen moeten ook hun vaste lasten en maatschap➽
pelijke verplichtingen betalen.” 

* Dat blijkt uit onderzoek
van NU’91 uitgevoerd
in juni 2019 onder
haar studentleden.

44%

van de geënquêteerden
heeft zelfs overwogen
om te stoppen met
de opleiding *

NU’91 heeft onder haar studentleden een enquête gehouden. Hierin werd gevraagd hoe zij over hun opleiding en
de bijbehorende stages denken. Er kwamen enkele opmerkelijke punten naar voren. Zo is het stressgehalte opvallend: meer dan 68% geeft aan dat zij, op een schaal van 1
tot 10, een 7 of hoger ervaren. Daarbij geeft 29% aan dat
een verhoging van de stagevergoeding voor minder stress
zou kunnen zorgen. Meer dan 50% van de studenten geeft
aan de studie te zwaar te vinden en ruim 44% heeft zelfs
overwogen om te stoppen met de opleiding. Enkele reden
hiervoor waren: “Stages zijn zwaar. Verpleegkundigen
worden soms ondergewaardeerd en niet altijd gehoord
door artsen. Dat frustreerde me.” “Soms is de druk hoog
en de begeleiding minimaal.” “De werkdruk en studielast
zijn hoog, waardoor je moet zorgen voor een goede planning. Dit lukte me in het begin van de opleiding niet, dat
is nu beter op de rit.” “De studie vraagt veel van je. Het
opgeven van je baan om stages te volgen, de uren die je er
buiten je schooltijd om aan moet besteden en de stagetijd die je moet gebruiken voor je opdrachten.” “Je moet
emotioneel sterk in je schoenen staan met alle dingen die
je tegenkomt tijdens je opleiding. Denk aan een eerste
overlijden, een eerste slechtnieuwsgesprek of de verzorging van een eerste leeftijdgenoot. Deze dingen wennen
niet, maar horen er uiteindelijk wel bij. Ik vond dat zwaar.
Daarnaast is de prestatiedruk van school voor mij geen
optimale situatie.” Qua begeleiding valt er ook nog het een
en ander te verbeteren: 31% geeft de stagebegeleiding een
onvoldoende. Op de vraag wat er volgens hen binnen de
opleiding moet veranderen, zijn de antwoorden vrijwel
unaniem. Een betere stagevergoeding, meer afstemming
van de theorie en de praktijk, meer variatie in het aanbod
van lesmateriaal, meer ruimte en tijd voor je opdrachten, meer waardering voor het vak en een betere (stage)
begeleiding.

Angelique Hietkamp
student hbo-v Hogeschool Utrecht
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Prachtig vak
Ondanks de kritische punten, zijn ze stuk voor stuk
gemotiveerd om in de zorg te blijven werken. Die
passie dragen ze graag over aan anderen. Jasper:
“Natuurlijk is het zwaar en kost het zowel mentaal als
fysiek veel van je. Maar omdat ik dit graag doe en ik
het erg leuk vind, is dat verwaarloosbaar. Als ik klaar
ben met deze opleiding wil ik graag op de neonatologie werken. Het is wel lastig om daar te komen en het
kost veel tijd, maar dat is mijn uiteindelijke doel.” Angelique: “Ik vind het werk in de zorg fantastisch. Het
is divers en je komt veel verschillende mensen tegen.
Je kunt een verschil maken in iemands leven en daar
krijg ik energie van. De jeugdgezondheidszorg heeft
echt mijn voorkeur.” Teun: “Van het werken met mensen met dementie word ik gewoon echt heel erg blij.
Me steeds inzetten voor die kleine geluksmomentjes,
daar doe ik het voor. Hoe geweldig is het dat ik dat
iedere dag mag doen?”
Tot slot heeft Teun nog een tip voor alle (toekomstige)
studenten. “Mijn oproep: kom voor jezelf op en ken je
rechten. Lees een keer de cao door, zodat je weet wat
jouw rechten zijn, want je moet aan je leerproces toe
kunnen komen. Zorg dat je het kunt onderbouwen
dus bereid je voor. Ik ga een gesprek niet aan om
mijn gelijk te halen maar om voor mezelf duidelijk
te krijgen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ik kom niet om met een vinger te wijzen, maar
ik denk wel mee hoe dingen anders of beter kunnen.
Uiteindelijk wordt de kwaliteit van zorg voor de cliënt
hier ook alleen maar beter van. Je hebt als verpleegkundige een prachtige taak in de zorg. Daarin moet
je voor jezelf, het team én voor de mensen voor wie je
zorgt opkomen.”

Teun Toebes
student hbo-v Hogeschool Utrecht
winnaar Young Impact Award 2019
winnaar George Maduro Prijs 2019
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Rolf de Wilde
cao-onderhandelaar NU’91

De geluiden zoals worden benoemd in de enquete hoort
NU’91 vaak terug van studenten. Rolf de Wilde, cao-onderhandelaar: “Wij horen op veel plekken dat de stagiaire
wordt gebruikt om gaten te vullen in het rooster. Dit kan
en is absoluut niet de bedoeling. Een stagiaire is geen
werknemer en komt om te leren. Dat doe je in een stabiele
omgeving waarin voldoende begeleiding aanwezig is. Er is
geen aparte cao voor studenten, maar in de diverse cao’s
zijn specifieke afspraken gemaakt die alleen op leerlingen
en studenten van toepassing zijn. Hierbij gaat het vooral
over stagevergoedingen en reiskosten. Wij horen en zien
vanuit de praktijk veel verhalen van stagiaires die onvoldoende of kwalitatief onvoldoende begeleiding krijgen in
de dagelijkse werkzaamheden. Problemen rondom de stagevergoedingen horen wij ook, maar omdat de stagiaire
geen werknemer is, kan hij of zij op die manier ook geen
salaris ontvangen. We zien wel dat de hoogte van stagevergoeding in alle zorgbranches in meer of mindere mate
wordt verhoogd. Recentelijk nog in de cao VVT met 10%.
Toch is dit nog niet voldoende. NU’91 wil dat er betere
kwalitatieve en kwantitatieve begeleiding op de werkvloer
komt en een betere vergoeding voor alle stages die niet
is gebonden aan een minimaal aantal uren. Studenten
kunnen hier zelf ook iets aan doen. Zij kunnen zich melden bij de vakbond om via cao-overleg de vergoedingen
te verhogen. Daarnaast moeten zij duidelijke afspraken
maken bij de introductie op de stageplek en dit samen met
de opleider vast laten leggen in de stageovereenkomst. We
begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is voor studenten.
Als je als student lid bent van NU’91, mag je hierover
altijd contact opnemen met ons serviceloket. Wij kunnen
dan de studenten voorzien van de juiste informatie zodat
ze goede afspraken kunnen maken. Dit kan per mail via
serviceloket@nu91.nl of telefonisch via 030-2964144.”
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OPINIELEIDERSCHAP

In de vorige bijeenkomst hebben de deelnemers gesproken over wat opinieleiderschap
nu eigenlijk is. Tijdens de tweede programmadag was onder andere Tommie Niessen
aanwezig. Hij kon dat kort en krachtig samenvatten: opinieleiderschap is ergens voor
staan en dat uitdragen. De eenentwintig deelnemers van het programma staan – elk op
eigen wijze – voor een waardevolle boodschap over de zorg. Zij willen dit delen met de
eigen organisatie of zelfs daarbuiten.
Om je boodschap te delen, kun je natuurlijk ouderwets pen en papier pakken. Maar het
plaatsen van een vlog op social media biedt ook mogelijkheden. Zo ben je met vloggen
proactief in beeld en heb je totale regie over het wat, wanneer en hoe van je boodschap.
Je hoeft dus niet te wachten tot de ander jou in beeld heeft. Vloggen zorgt ervoor dat je
op een snelle en toegankelijke manier je boodschap kunt laten zien. Mensen vinden het
namelijk leuk om een beeld te krijgen van hoe iemand is. Daarnaast is het geen rocket
science en heb je eigenlijk alleen lef en een smartphone nodig. Wel zijn er natuurlijk
handige tips & trics als je gaat starten met vloggen. Experts deelden hun tips tijdens de
tweede programmadag met de deelnemers. Evelien Pinkster, senior oncologieverpleegkundige in het Universitair Medisch Centrum Groningen, deelt haar ervaring met jullie:
“In 2018 richtte ik samen een aantal collega’s het Verpleegkundig Platform op. Met dit
platform krijgt de verpleegkundige beroepsgroep van het UMCG een grotere stem in de
organisatie. Dit doen we door ons te verenigingen door en van ons te laten horen. Wij
weten namelijk als geen ander wat ons vak inhoudt! Het opinieleiderschapsprogramma
is voor mij interessant omdat onderwerpen exact aansluiten op waar wij als platform
mee bezig zijn. Vloggen is voor ons als verpleegkundigen natuurlijk een heel andere tak
van sport. Het is daarentegen wel een ideaal middel om ons vak op een positieve manier
onder de aandacht te brengen. We nemen de kijker mee in onze fysieke belevingswereld,
het is heel erg persoonlijk en het geeft een mooi inkijkje in ons vak. Kortom: een perfect
instrument in een tijd waarin social media een steeds prominentere rol gaat innemen
binnen onze samenleving. Als beheerder van het account @verpleegkundeUMCG hoop
ik jullie binnenkort onze eerste vlog te kunnen laten zien! Houd het account daarom in
de gaten.”

Evelien Pinkster
senior oncologieverpleegkundige
Universitair Medisch Centrum
Groningen

Samen met de Hogeschool van Utrecht
heeft NU’91 een opinieleiderschapsprogramma ontwikkeld speciaal voor onze

Wil je meer weten over het programma?
Mail dan naar d.feliksdal@nu91.nl

leden. De verpleegkundige en verzorgende
beroepsgroepen worden namelijk nog te
weinig gehoord en gezien in de media. En
dat terwijl verpleegkundigen en verzorgenden 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 opinieleider. Op 2 april ging het programma
van start en het komende half jaar zullen
we op verschillende manieren verslag
uitbrengen van ervaringen en inzichten

Dieke Feliksdal
Beleidsmedewerker bij NU’91
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vanuit het programma.
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WETGEVING

Bruno Bruins
minister voor Medische Zorg
en Sport

Door Dieke Feliksdal • Fotografie Arenda Oomen

Op 5 juni publiceerde minister Bruins van VWS een brief over
de overgangsregeling Wet BIG II aan de Tweede Kamer. Hierin
beschrijft de minister een brede overgangsregeling voor de
huidige groep verpleegkundigen in het kader van de Wet BIG II.

Dit betekent dat niet alleen hbo-gediplomeerd verpleegkundigen maar ook mboen Inservice opgeleide verpleegkundigen
mét een verpleegkundige vervolgopleiding
op NLQF-6 niveau zich direct – aan de
voorkant – kunnen registreren als regieverpleegkundigen indien zij dit willen.
Afhankelijk van de vooropleidingen zal er
in de jaren tot de volgende herregistratie
een landelijke toets en/of aanvullende
scholing gevolgd dienen te worden. Dit
omdat, zo concludeert de commissie
Meurs, het profiel Bachelor Nursing 2020
dé norm is voor registratie als regieverpleegkundige. Het advies van de minister
zal eerst verwerkt worden in een wetsvoorstel. De wet zelf zal op zijn vroegst in
juli 2020 in werking treden.

Op basis van het advies van de minister betekent dit het volgende:

DIRECTE REGISTRATIE ALS REGIEVERPLEEGKUNDIGE MOGELIJK VOOR:

HBO-V
VANAF 2012

HBO-V
VÒÒR 2012

MBO / INSERVICE
+ NLQF 6

PERIODE TOT VOLGENDE HERREGISTRATIE

TOETS

SCHOLING

OPNIEUW HERREGISTRATIE REGIEVERPLEEGKUNDIGE
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NU’91 BELTEAM
Vrijdag 14 juni stond het NU’91 belteam klaar voor alle verpleegkundigen
met vragen over de overgangsregeling BIG II. Velen hebben gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid om antwoorden te krijgen. Het is ons opgevallen dat de
twijfels en zorgen niet (altijd) op feiten berusten.
NU’91 staat achter haar leden en gaat uit van jullie huidige bekwaamheid. Wij hebben grote waardering voor het werk dat jullie doen. Om die reden staan wij achter de
brede overgangsregeling voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige. Wij blijven ons hier de komende periode hard voor maken, zodat werknemers en werkgevers
in de zorg gefaciliteerd worden om deze wijziging door te voeren.
We hebben ons tot het uiterste ingezet voor een zo breed mogelijke overgangsregeling. Want zo vanzelfsprekend was dat niet. We hebben de andere partijen uit het
veld steeds voorgehouden: waardeer die kennis en ervaring. Waardeer door de wol
geverfde verpleegkundigen die zich blijven doorontwikkelen, die doorgaan met
studies stapelen. Geef hen de kans om - als zij dat willen - voor het nieuwe beroep te
gaan.
De vragen die het belteam ontving, waren uiterst divers. We hebben daarom de
meest gestelde vragen voor jullie op een rijtje gezet.

Ik wil of kan me niet als regieverpleegkundige inschrijven. Betekent
dit dat ik alleen nog maar mag zorgen
voor minder complexe patiënten of
dat mijn salaris lager wordt?
Jouw werkzaamheden worden gewaardeerd volgens het functiewaardingsysteem FWG. In welk register je staat
ingeschreven, is niet relevant. Als jij als
gespecialiseerd verpleegkundige nu voor
hoog complexe patiënten zorgt, blijf je dat
doen met het salaris dat daarbij hoort. De
werkgever mag – los van de beroepsprofielen – ook differentiëren. Ga hierover in
gesprek met je werkgever, bijvoorbeeld via
de OR of de VAR.
Goed om te bedenken welke functie bij
jouw ambitie past. Laat je daarvoor vooral
informeren door de juiste informatiekanalen, of door collega’s die al ervaringen
hebben opgedaan in proeftuinen. Goed
om van hun ervaring te leren.
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Ik ben mbo-v of inservice opgeleid,
maar heb geen verpleegkundige vervolgopleiding gedaan. Kom ik in aanmerking voor de overgangsregeling?

Mijn hbo-diploma is van voor 2012.
Waarom is mijn diploma minder
waard dan een hbo-diploma van na
2012?

Nee, helaas een inservice of mbo-v diploma mét vervolgopleiding op NLQF-6
niveau is een vereiste om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen.
Natuurlijk kun je alsnog je ambitie waarmaken, dat kun je bijvoorbeeld doen door
een verkorte hbo-v opleiding te volgen. Ga
hierover eens in gesprek met je werkgever.
Maar laat je vooral ook informeren over
wat het beroep van regieverpleegkundige
inhoudt.

De grens van 2012 is door commissie
Meurs aan VWS geadviseerd. VWS komt
hierover binnenkort met meer informatie.
Voor nu is het goed te beseffen dat alle
verpleegkundigen waardevol zijn. Gebruik
deze periode om – in overleg met je werkgever en ons – te bepalen welke functie
het beste bij je past en wat je route kan
zijn.

BEL OF MAIL NU’91 ALS JE VRAGEN
HEBT OVER DE OVERGANGSREGELING.
WIJ HELPEN JE GRAAG.
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NIEUWS
Nog weinig schot
in cao-overleg GGZ
De tweede onderhandelingsronde van 20 juni tussen NU’91, de
andere bonden en GGZ Nederland voor een nieuwe cao GGZ,
heeft ons helaas niet dichter bij elkaar gebracht.

FLOOR & De Dag van
de Verpleging
Op 12 mei, De Dag van de Verpleging, werd de derde
editie van FLOOR gelanceerd. Dit is dé glossy voor
verpleegkundigen en verzorgenden en wordt twee
keer per jaar uitgegeven door NU’91, DE BOND voor
de mensen in de zorg. In het magazine staan eens een
keer niet de negatieve verhalen die al veel te vaak in
de media worden gedeeld. In FLOOR staan juist de
bijzondere, emotionele, interessante en inspirerende
verhalen die nog maar eens benadrukken hoe bijzonder ons vak dag én nacht is. Dat laatste mochten
we zelf ervaren toen we een tijdens een nachtdienst
meeliepen met Teun Toebes. Hij schittert samen met
zijn collega Daphne op de cover. Teun was op 12 mei al
in alle vroegte aanwezig om bij het Maxima Medisch
Centrum in Veldhoven de FLOOR uit te delen. Hij
was niet de enige die al zo vroeg op pad was. Door
heel Nederland gingen medewerkers van NU’91 en
vrijwilligers op pad om de zorgprofessionals die aan
het werk waren te verblijden met de glossy. Dit als
dank voor hun inzet het hele jaar door. Het uitdelen
was overal een feestje en FLOOR werd door iedereen
positief ontvangen. Een greep uit de reacties: “Jullie
zijn er al vroeg bij vanochtend.” “Wat leuk dat jullie
dit doen.” “Ik had inderdaad gezien dat er een nieuwe
editie was en hoopte al dat ik ’m vandaag zou krijgen.”
“Die ga ik meteen na mijn dienst lezen.”

Behoefte aan verbetering arbeidsvoorwaardenpakket
GGZ Nederland kwam met voorstellen die leiden tot een verslechtering van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. NU’91,
DE BOND voor de mensen in de zorg, heeft aangegeven juist te
willen praten over een verbetering van de huidige cao-afspraken.
Wij hebben benadrukt dat de sector behoefte heeft aan afspraken die leiden het tot verhogen van de instroom en behoud van
de huidige werknemers. Bovendien eisen we dat deze afspraken
terugkomen in het totaalpakket.
De concrete eisen
● Een salarisverhoging van 5%
● Afspraken over duurzame inzetbaarheid
en een generatiebeleid
● Meer rust in de roosters en extra werken
beter belonen
● Goede afspraken over opleiden en
ontwikkelingskansen
Volgend overleg
Op 4 en 5 juli onderhandelen we weer met elkaar. We verwachten dan concrete verbeteringsvoorstellen van GGZ Nederland.
Afspraken die daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de
arbeidsvoorwaarden voor de 90.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg.

NU’91 voorzitter Stella Salden liep een dagje mee op de afdeling
Cardiologie/Cardiochirurgie (VCCH) van het VUmc. “Ik ben
gastvrij ontvangen en heb een zeer positieve indruk gekregen van
de inzet van alle zorgprofessionals en van de organisatie.”
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STELLA

Vanuit de ledenraad
Op maandag 17 juni jl. kwam de ledenraad
weer bijeen. De voorzitter van de Raad van
Toezicht, A. Veldman, was aanwezig als
toehoorder. In deze vergadering werd haar
herbenoeming ter goedkeuring voorgedragen en dit werd unaniem gesteund.
Daarnaast werd Sebastiaan van Baar als
nieuw ledenraadslid geïnstalleerd. We zijn
blij met zijn komst.
In de vergaderingen wordt gewerkt
volgens de planning- en controlcyclus.
Dat betekent dat in deze vergadering
het bestuursverslag ter goedkeuring is
voorgelegd en dat de jaarrekening en het
accountantsverslag werden besproken.
De ledenraad heeft deze stukken goedgekeurd. Verder hebben we aandacht besteed
aan de actualiteit. Hot item op dit moment
is de overgang naar de nieuwe wet BIG ll
en de (regie)verpleegkundige. De stand
van zaken over de pensioenregeling en de
standpunten van NU’91 zijn ook ruim aan
bod gekomen.
NU’91, DE BOND voor de mensen in de
zorg, probeert haar leden zo goed mogelijk
te informeren over de ontwikkelingen en
de gevolgen daarvan. Dit gebeurt onder
andere via de website, chat en het serviceloket. De ledenraad zal dit proces volgen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn,
mail dan gerust naar directiesecretariaat@nu91.nl t.a.v de ledenraad.
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Deze zomer: een overvolle zorgagenda
Begin juni is de overgangsregeling BIG II bekend gemaakt. Op pagina
tien lees je meer over deze regeling. De regeling biedt veel verpleegkundigen de kans om ambities waar te maken. Helaas is er ook een
grens getrokken. Laat je vooral goed informeren over wat jouw mogelijkheden zijn. Met je vragen kun je uiteraard bij NU’91 terecht.
Er is ook een pensioenakkoord gesloten met afspraken over de zware
beroepen. Er is alleen niet afgesproken wanneer en op welke wijze
de beroepsgroepen hier gebruik van kunnen maken. Verder ben ik
benieuwd naar de wijzigingen van het stelsel en de kosten die dat met
zich mee gaat brengen. Het is namelijk volstrekt onduidelijk wie dat
betaalt. NU’91 zal aan alle hiervoor relevante overlegtafels de belangen van de beroepsgroep op dit onderwerp onder de aandacht blijven
brengen.
Zoals je hebt gezien voeren we acties voor een goede cao in de ziekenhuizen. Vooralsnog zijn dit zondagsdiensten en ludieke acties. Als
de werkgevers echter niet met betere afspraken over de brug komen,
worden de acties na de zomer uitgebreid. Wij zullen ons samen met
de andere bonden stevig blijven inzetten voor goede beroepsvoorwaarden voor alle leden. Het is nu nog meer dan anders van belang
dat zoveel mogelijk collega’s zich aansluiten als lid zodat onze stem
nog duidelijker gehoord wordt.
Hoewel uit vorige NU Checks zomerbezetting zorg is gebleken dat de
zomer traditiegetrouw een periode is van extra tekorten aan personeel, en daarmee extra werkdruk, wens ik jullie toch een goede zomer
toe. Heb je vragen over jouw rooster of loopt de werkdruk bij jou
onaanvaardbaar hoog op? Bel dan met het NU’91 Serviceloket. Wij
zijn er voor jou, ook in de zomer!
Stella Salden
Voorzitter NU’91
s.salden@nu91.nl
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WETGEVING

De Eerste Kamer heeft op 28 mei ingestemd met nieuwe regels voor de
arbeidsmarkt: De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet treedt op
1 januari 2020 in werking. Zoals de titel van de wet doet vermoeden,
is het kabinet van mening dat de arbeidsmarkt uit balans is: te veel
werknemers wachten eindeloos op een vaste aanstelling.

DE ARBEIDSMARKT
WEER IN BALANS?

Waar werkgevers willen dat het goedkoper wordt
om iemand in vaste dienst te nemen, willen bonden doorgaans dat flexwerk duurder wordt. Met
de WAB wordt een tussenpositie ingenomen en
moeten de verschillen tussen vaste en flexibele
arbeid worden verkleind. De belangrijkste punten van de wet op een rij:

Transitievergoeding vanaf de eerste dag
Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een
transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens
de proeftijd. Nu is dat pas na verloop van twee jaar.
Hiermee wordt het ontslag van werknemers met een
kort dienstverband dus duurder.
Hier tegenover staat echter dat de extra opbouw van
de transitievergoeding bij een dienstverband van
meer dan tien jaar vervalt. De kosten van de transitievergoeding moeten zo dragelijker worden voor de
werkgever. Wanneer de procedure bij het UWV of de
kantonrechter is gestart voor 1 januari 2020, de arbeidsovereenkomst voor die datum is opgezegd, of de
werknemer met het ontslag heeft ingestemd, blijven
als overgangsrecht de huidige regels gelden.
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Door Marloes Kortland

Ketenbepaling weer naar drie jaar
De mogelijkheid tijdelijke contracten aan te bieden
(de ketenbepaling) wordt verruimd. Sinds de invoering van de WWZ kunnen maximaal drie tijdelijke
contracten in twee jaar worden aangegaan. Hiermee
werd beoogd dat werknemers eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zouden krijgen. Het
gewenste effect bleef echter uit en de WAB draait dit
daarom grotendeels terug: de ketenregeling wordt
verruimd naar drie contracten in drie jaar.
De pauzetermijn tussen opeenvolgende contracten
waarbij de keten niet wordt onderbroken, blijft zes
maanden. Wel is het mogelijk bij cao de pauze tussen
een keten te verkorten van zes naar drie maanden.
Dat kan alleen bij terugkerend tijdelijk werk, dat
maximaal negen maanden per jaar kan worden
gedaan. Ook kan voor invalkrachten in het primair
onderwijs een uitzondering op de ketenregeling worden gemaakt.

De mogelijkheid tijdelijke
contracten aan te bieden
wordt verruimd
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Een werknemer moet voortaan minstens
vier dagen van tevoren worden
opgeroepen door de werkgever

Marloes Kortland
juridisch medewerker NU’91

Rechtspositie payrollers verandert
Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid
voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel juridisch in dienst van een payrollonderneming.
Voor payrollers gelden nu nog dezelfde (lichtere) arbeidsrechtelijke regels als voor uitzendkrachten. Onder de
WAB krijgen payrollers dezelfde status als werknemers
die rechtstreeks in dienst zijn van de werkgever.

Aanpassing ontslagrecht
Het ontslagrecht is met de in 2015 in werking
getreden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zodanig
gewijzigd dat er minimaal één volledige ontslaggrond moest zijn om een werknemer te ontslaan. Er
mochten niet langer twee onvolledige ontslaggronden
gecombineerd worden. Vóór de WWZ mocht dat wel.
Het werd dus een stuk lastiger om iemand te ontslaan.
Door invoering van de zogeheten ‘cumulatiegrond’
wordt dit weer teruggedraaid. Als er sprake is van
een optelsom van ontslaggronden, dan is het aan
de rechter te beoordelen of de door de werkgever
aangevoerde omstandigheden uit twee of meerdere
ontslaggronden in combinatie een redelijke grond
voor ontslag opleveren. Ter compensatie kan de
kantonrechter een extra vergoeding toekennen. Dit is
maximaal de helft van de transitievergoeding.
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Betere bescherming voor oproepkrachten
Regels voor de oproepovereenkomst, denk hierbij onder andere aan nulurencontracten en min/max-contracten, zijn verspreid over de arbeidswetgeving. Ook
is er op dit moment geen echte wettelijke definitie
voor een oproepovereenkomst. Die onduidelijkheid,
en dan vooral de onzekerheid over het aantal uren per
week, veroorzaakt regelmatig juridische geschillen.
De WAB beperkt de jarenlange oproepcontracten.
Als een oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd,
moet de werkgever de werknemer een schriftelijk of
elektronisch aanbod voor een arbeidsovereenkomst
doen voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. Zolang de werkgever verzuimt
dit aanbod te doen, heeft de oproepkracht recht op
loon over dit aantal uren.
Ook moet een werknemer voortaan minstens vier
dagen van tevoren worden opgeroepen door de
werkgever. De oproep moet schriftelijk of elektronisch gebeuren (dus bijvoorbeeld per e-mail, sms of
WhatsApp). Als aan deze voorwaarden niet is voldaan, hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan
de oproep. Als de werkgever vervolgens binnen vier
dagen voor aanvang van het werk met wijzigingen
komt, heeft de werknemer recht op loonbetaling van
de oorspronkelijke oproep.

WW-premiedifferentiatie
Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken
om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan
te gaan, gaat een werkgever een lagere WW-premie
betalen voor werknemers met een vast contract dan
voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. De
WW-premie wordt dus gedifferentieerd naar de aard
van het contract.
Tot zover de voornaamste wijzigingen in vogelvlucht.
Initiator minister Koolmees ziet de WAB als ‘een belangrijke stap naar een sterke en goed functionerende
arbeidsmarkt’. We zullen zien. Eén ding is zeker, de
arbeidswetgeving zal altijd in beweging blijven.
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Begin april zaten ze al aan tafel. Het was de start van de
onderhandelingen tussen de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden over een betere cao.
Zes ronden en ruim drie maanden later ligt er nog steeds geen
akkoord op tafel. De werkgevers willen niet aan de wensen
van de medewerkers tegemoetkomen. Daarom vindt NU’91 samen met de andere bonden in de zorg - het tijd voor actie.

In principe komt elke vakbond met een eigen pakket
van eisen naar de onderhandelingstafel. “Alleen hadden we al snel de gezamenlijke noemers gevonden.
Dus vanaf dat moment zijn we samen opgetrokken.
Omdat de kernpunten waar we voor staan gewoon
overduidelijk zijn”, stelt Jacqueline den Engelsman,
cao-onderhandelaar bij NU’91.
Betere salarissen
Substantiële salarisverhoging is een eerste belangrijke eis. “De zorg wordt steeds betiteld als economische
kostenpost. Maar ik wil het omkeren: de zorg houdt
onze economie juist draaiend. En zo’n spilfunctie
mag beter gewaardeerd worden”, vervolgt ze. “Op z’n
minst kan de beloning meegaan met ontwikkelingen
van de markt. Maar eigenlijk mogen onze leden, met
zo’n zware publieke taak, best boven die algehele
trend zitten.” Aan deze vraag van de vakbonden
kwam de NVZ maar voor de helft tegemoet. “2,5
procent per jaar is gewoon veel te weinig. Werkgevers
geven als argument dat ze niet meer financiële middelen hebben. Maar wij vinden dat ze die ruimte dan
maar moeten afdwingen bij de overheid.”
Betere roosters
Een tweede kernpunt draait om de roosters. Jacqueline: “Die kunnen echt veel en veel beter. Door alle
afwijkingen hebben medewerkers steeds meer moeite
om privé en werk gescheiden te houden. Omdat ze
steeds maar, buiten de roosters om, beschikbaar dienen te zijn. Die onduidelijkheid en onzekerheid moeten verdwijnen.” Niet dat hiermee dan alle flexibiliteit
verloren zal gaan. “Er zijn altijd situaties die niet
zonder kunnen. Maar als die flexibiliteit noodzakelijk
is, dan moet er ook een passende beloning tegenover
staan. En dus niet dat achttiende deel van het uurloon
dat je nu voor een bereikbaarheidsdienst krijgt.”
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Door Jos de Blank

Acties
Het harde ‘nee’ op deze eisen dwingt NU’91 tot
gerichte acties om de eisen nog meer kracht bij te
zetten. “In drie ziekenhuizen worden zondagsdiensten voorbereid. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in
de poliklinieken afspraken worden afgebeld”, vervolgt
ze. Waarbij ze benadrukt dat deze acties zeer zorgvuldig in draaiboeken zijn voorbereid. “Zodat er alle
aandacht is voor de veiligheid en belangen van de
patiënten. Dat laatste is ook een belangrijke reden
waarom zorgprofessionals die normaal nooit staken,
nu wel actie voeren. Dit gaat namelijk niet alleen om
salarissen en roosters. Zij zien ook de patiëntenzorg
verschralen door de hoge werkdruk.” Naast de gerichte ‘zondagsdiensten’ zijn er overigens ook ludieke
acties gestart. “Op allerlei manieren wordt - met
spandoeken, stickers, protestdemonstraties en andere
activiteiten - aandacht gevraagd. De boodschap moet
nadrukkelijk bij publiek en bij werkgevers overkomen.”
Als er binnenkort geen positieve reacties van de
werkgevers volgen, gaan de acties deze zomer onverminderd door. “Want het loopt echt de spuigaten uit
met de werkdruk”, besluit Jacqueline. “De waarde
van de beroepsgroep mag eindelijk weleens gezien
worden. Een signaal dat trouwens niet alleen belangrijk is naar de mensen toe die nu al in de zorg werken.
Het is duidelijk gericht naar jongeren die voor de zorg
willen kiezen. Want het blijft in de kern natuurlijk wel
een prachtig vak.”
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MARLOES

COLUMN

Lieve lezers,
Marloes te Pas
studeerde Arbeidsrecht
en werkt bij NU’91 als
belangenbehartiger.
m.tepas@nu91.nl

Iedereen trekt nog even een sprintje voor de zomer begint. Zelf vind
ik dit altijd een leuke, maar ook een chaotische tijd. Alles moet nog
‘even’ en voor je het weet is de dag weer volgepland. Velen van ons
gaan waarschijnlijk binnenkort op vakantie om even bij te tanken. Lees
voordat je gaat nog even dit artikel. Het is zeker de moeite waard.

P

iet, 42 jaar oud en werkzaam als
begeleider in de GGZ, is een opgewekte en enthousiaste collega.
Naast zijn plaats in de ondernemingsraad
verricht hij nog andere neventaken. Piet
heeft deze taken heel bewust op zich genomen, omdat hij al enige tijd tegen verschillende zaken aanloopt in de organisatie.
Hij wil graag een verandering teweeg
brengen.
Zo is Piet geen voorstander van ‘whatsapp
groepjes’. Dit vergroot in zijn optiek
de werkdruk. In zijn vrije tijd wordt hij
constant benaderd om gaten in het rooster
op te vullen. Ik ben van mening dat dit
inderdaad een groot probleem is. Werknemers ervaren op dit moment een (te)
hoge werkdruk, maar zijn hierdoor ook
constant met hun werk bezig. Piet besluit
dan ook om niet deel te nemen aan
dit soort groepen. Zijn collega’s vinden dit vreemd en stellen hem de
vraag: “Heb je dat niet over voor
de organisatie of de cliënt?” Piet
schrikt van deze reactie, maar
legt ook kalm zijn zienswijze
uit. Dit zorgt wel voor wat
meer begrip, maar Piet wordt
nog steeds als lastig ervaren.
Collega’s ervaren het niet
deelnemen aan dit soort zaken, als gebrek aan binding
met elkaar en de organisatie.
Piet bestrijdt dit.



Ik vind het bewonderenswaardig hoe Piet
zijn mening deelt, maar ook schrikwekkend hoe er door de organisatie en collega’s op wordt gereageerd. Als we immers
een verandering teweeg willen brengen,
moeten we elkaar juist steunen en niet
onderuit halen.
Piet belt enige tijd later met NU’91 om
hulp. Hij wil zich in eerste instantie niet
ziek melden, maar merkt dat hij echt op is.
Hij is niet meer de oude Piet en gaat met
tegenzin naar het werk. Piet bespreekt alle
punten waar hij tegenaan loopt. Gelukkig pakt zijn leidinggevende dit goed op
en stuurt hem door naar de bedrijfsarts.
Deze constateert een burn-out. Het is nu
echt tijd om aan zichzelf te denken. Ik geef
Piet wat handvaten mee en we spreken af
dat we elkaar weer bellen. Ik vind het dapper dat Piet deze stap zet en ben blij hem
daar enigszins mee te kunnen helpen.
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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HISTORIE

December 1955: huidreacties voor het onderzoek op tuberculose in Nieuw-Guinea (bron: Nationaal Archief)

MANNELIJK BEROEP
De zorg wordt tegenwoordig nog te vaak als een echte vrouwensector gezien, maar
dat was vroeger wel anders. Op de allereerste opleiding verpleegkunde in India
werden namelijk alleen mannen toegelaten. Vrouwen bleven thuis om voor hun
naasten te zorgen. Rond 1875 ontstonden er opleidingen voor verpleegsters, waardoor
het een volwaardig beroep werd dat sindsdien vooral door vrouwen werd uitgevoerd.
Denk aan rolmodellen als Florence Nightingale en Friederike Fliedner. In de jaren
vijftig kwam de verpleegtechniek steeds meer in opkomst. Hierdoor kwamen steeds
meer mannen in de zorg werken. De naam verpleegster werd in 1966 veranderd in
verpleegkundige waardoor de functietitel neutraal en niet meer alleen vrouwelijk is.
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en vriendin van mij tipte mij
onlangs over een serie die ik écht
moest kijken: Call the midwife.
Ik geef toe: zodra ik dingen moet, word
ik vaak een tikkeltje recalcitrant. En als
iedereen lyrisch is over iets, ben ik dat
meestal niet. Niet eens zozeer om dwars
te zijn, maar vaak zijn de verwachtingen
dan zo hoog dat het altijd wat tegenvalt.
Gelukkig was van dit alles geen sprake bij
deze serie. Na de eerste aflevering was ik
meteen verkocht.

bovendien de kroon zijn op perfect gekapt
haar. Heel eerlijk: de ochtenden voor een
vroege dienst zijn voor mij een kwestie
van overleven. Tachtig keer de wekker
uitslaan om vervolgens in tijdnood te
raken. Elke ochtend opnieuw. Haren
worden vluchtig in een knotje gepropt. En
met een beetje geluk weet ik nog net mijn
wimpers met de mascararoller te raken.
Veel meer dan dat moet je niet verwachten
om zes uur. Niet echt de basis voor zo’n
wit ‘kroontje’.

De serie geeft een inkijkje in de zorg in de
jaren vijftig. Het speelt zich af tussen de
vroedvrouwen en de religieuze zusters.
Het zorgt regelmatig voor verwondering
– glazen klysma’s, serieus ja? – maar
zeker ook herkenning. Want veel ethische
dilemma’s van toen, spelen nog altijd
vandaag de dag. Natuurlijk zijn bepaalde
scènes niet helemaal geloofwaardig of net
iets te mooi om waar te zijn, maar in grote
lijnen is de serie gebaseerd op waargebeurde verhalen. Toch is er een aspect
waar ik minstens zo door gefascineerd
ben als door het ‘educatieve’ stuk: de
outfits en het uiterlijk in die tijd. De haren
altijd perfect in de krul, de jurken gladgestreken, rode lipstick en om het geheel af
te maken: een steriel wit zusterkapje op
het hoofd. Prachtig!

Toch schijnt niet iedereen er zo enthousiast over te zijn. Sommige verpleegkundigen vinden dat het hoofdkapje vrouwonvriendelijk is en symbool staat voor
vrouwenonderdrukking. Nogal vergezocht
als je het mij vraagt. Na enige onderzoek
blijkt dat het totaal niets heeft te maken
met onderdrukking of vrouwonvriendelijkheid. Integendeel. Waar het in beginsel
werd gedragen door de religieuze zusters,
werd het later met trots op het hoofd
gespeld. In de VS en Canada bestonden
zelfs hele ceremonies waarbij het opzetten
van het kapje gold als een hoogtepunt
van een stap in je carrière. Het was een
statussymbool. Men droeg het kapje in
die tijd met trots. En laat nou net die trots
een puntje zijn waar het – vanwege een
onterecht suf imago – al jaren aan schort
binnen de beroepsgroep.

Dat het allesbehalve praktisch is, weet ik
natuurlijk ook wel. Met een jurk een bevalling begeleiden of bukken om iemands
schoen aan te doen: niet heel handig.
Bovendien moeten de jurken kreukvrij
zijn en aangezien strijken niet mijn hobby
is, kun je je een voorstelling maken hoe
het er dan uitziet. Zo’n hoofdkapje moet

Als het aan mij ligt, voegen we de hoofdkapjes gewoon weer toe aan onze outfits.
Ik zal het met trots dragen. Moet ik alleen
nog even uitvogelen hoe ik dat opspelden
incalculeer in mijn ochtendroutine.
Femke
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