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Ten Holter wilde weten welke uitwerking bedrijfskundige theo-

rieën hebben op het handelen van verpleegkundigen in de praktijk 

van alledag. Zij heeft de wereld van de politiek in contact gebracht 

met die van de werkvloer. Het is boeiend om te lezen hoe zij de 

aanpassingen binnen het zorgstelsel die in 2006 tot stelselwijzi-

gingen leidden, gebruikt om te achterhalen welke rol verpleegkun-

digen in veranderingsprocessen spelen. Ze stelt zichzelf vragen 

als: Wat merken verpleegkundigen van veranderingen die op 

bestuurlijk niveau plaatsvinden? Welke bijdrage leveren zij aan 

beleidsontwikkelingen? Hoe reageren zij op de confrontatie met 

uitkomsten en gevolgen van beleid? De antwoorden die zij geeft, 

zijn niet nieuw. Er is eerder onderzoek naar gedaan. Er zijn boeken 

en rapporten verschenen. Daaruit blijkt dat verpleegkundigen vaak 

niet veel weten van politieke besluiten en zich weinig bemoeien 

met het maken van beleid. Ze richten de blik naar binnen, zijn 

tevreden als het op de afdeling goed loopt, de patiënten de zorg 

krijgen die ze nodig hebben en de zaakjes beroepsinhoudelijk op 

orde zijn. Ze vergeten dat het belang van patiënten ook gediend

wordt door de blik naar buiten te richten en hun stem op beleids-

niveau te laten horen. 

Over het onderzoek
Verpleegkundigen ondervinden de gevolgen van bestuurlijke ver-

anderingen dagelijks aan den lijve. Zij ondergaan deze gelaten en 

lijken niet bij machte hun eigen stempel te drukken op het 

gevoerde beleid. Dat is jammer, zeker als je bedenkt dat zij met 

ongeveer 400.000 werknemers de grootste partij zijn in het 

zorgspeelveld.  Ten Holter wil met haar onderzoek ‘inzichten ge-

  Susan Konst  

Gevangen in afhankelijkheid
Marjolein ten Holter promoveerde in februari 2011 aan

de Erasmus Universiteit Rotterdam met een proefschrift 

waarin verpleegkunde en bedrijfskunde elkaar raken. 

Het boek Het woord is aan de zuster dat op basis van 

haar onderzoek verscheen, moet verpleegkundigen 

aanzetten zich te gaan bemoeien met het beleid 

binnen hun instelling. 

nereren die een bijdrage leveren aan de theorievorming met be-

trekking tot beleidsontwikkeling in de gezondheidszorg (…) en 

daarmee bijdragen aan de positionering en professionalisering van 

verpleegkundigen’. Zij doet dit met behulp van de narratieve 

onderzoeksmethode: kennis ontstaat door het ‘grote’ verhaal van 

de stelselwijziging in de gezondheidszorg te verbinden met ‘kleine’ 

verhalen van verpleegkundigen. 

Ten Holters keuze voor een narratieve onderzoeksopzet is eman-

cipatorisch gezien sterk en kan de verpleegkundige beroepsgroep 

helpen zich strijdbaar op te stellen. Dat is belangrijk omdat de 

vraag naar zorg nog steeds toeneemt en de verwachting is dat dit 

de komende jaren zo zal blijven. De kosten zullen stijgen terwijl 

tegelijkertijd het arbeidsaanbod afneemt. Het is van groot belang 

maatregelen te nemen om de toegankelijkheid, kwaliteit en be-

taalbaarheid van de zorg veilig te stellen. Verpleegkundigen die 

van zich laten horen en zich gaan bemoeien met het beleid kunnen 

daar volgens Ten Holter een belangrijke bijdrage aan leveren. Als 

verpleegkundigen zich aanwennen ervaringen van de werkvloer 

te vertalen naar beleid, maken ze ook hun werk leuker en dat zal 

ertoe bijdragen dat er voldoende mensen  voor de zorg behouden 

blijven. 

Eigen identiteit
Verpleegkundigen zijn volgens Ten Holter op zoek naar een eigen 

identiteit. Dit zoeken is ontstaan vanuit de wens om in de beroeps-

uitoefening onafhankelijk te worden van de arts. Die wens leidde 

in de jaren tachtig tot de introductie van het methodisch werken 

en patiëntgericht verplegen. Gewone verpleegkundige zorg maakte
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plaats voor bewust en systematisch handelen. Het benoemen 

van dit verpleegkundig handelen leidde tot het ontstaan van een 

speciale deskundigheid om patiënten te kunnen verplegen. 

Er ontstond vaktaal, wat van belang was voor het creëren van de

eigen identiteit. Verdere versterking van die identiteit vond plaats 

door de mogelijkheid  Verpleegwetenschappen te studeren en de 

opname van verpleegkundigen in de Wet BIG (Wet Beroepen in 

de Individuele Gezondheidszorg). Dit betekende erkenning van 

hun professionele verantwoordelijkheid. Met de wettelijke bor-

ging van de functie van de Verpleegkundig specialist conform 

artikel 14 van de Wet BIG is een volgende stap gezet in de profes-

sionalisering. Deze specialist komt voort uit de verpleegkundige 

beroepsgroep en kan een zelfstandige behandelrelatie aangaan met 

de patiënt, voorbehouden handelingen indiceren en eventueel 

zelf uitvoeren. Er is sprake van verdergaande positieverbetering. 

Gesteund door de wet, kan de verpleging haar domein uitbreiden, 

maar zij doen dit schoorvoetend. Ondanks het professionaliseren 

lijken verpleegkundigen zich prettiger te voelen bij het stereo-

type beeld dat er van hen bestaat; dienstbaar, altijd goedgehumeurd 

ondanks drukke werkzaamheden. Ze maken zich klein en spelen 

in veranderingsprocessen en beleidsontwikkelingen nauwelijks 

een rol.  

Professionalisering en macht
Ten Holter vraagt zich af hoe dit kan. Volgens haar is professio-

naliseren ‘het streven naar verbetering van de kwaliteit van zorg 

door autonomie en zelfstandig oordelen en handelen’. Een van de 

factoren die belemmerend werken op de ontwikkeling van de pro-

fessionele status van verpleegkundigen is het vrijwel ontbreken

van een machtspositie, voortkomend uit hun afhankelijkheid. 

Verpleegkundigen zijn afhankelijk van het leidinggevend kader 

voor de organisatie en de inhoud van hun werk en afhankelijk van 

de arts voor de behandeling van patiënten. Vooral de relatie met 

medici lijkt verdere professionalisering in de weg te staan. Macht 

gaat over het vermogen om het gedrag van anderen te sturen. 

Verpleegkundigen zijn daar - ondanks de professionaliserings-

tendensen - niet goed toe in staat. Verpleegkundige innovatie is 

eigenlijk altijd gericht op vakinhoudelijke aspecten en verbetering 

van verpleegkundige standaarden en niet op de ontwikkeling van 

vakoverstijgende aspecten of op ontwikkelingen binnen de eigen 

organisatie en de landelijke gezondheidszorg. Verpleegkundigen 

richten zich op de inhoud van hun werk binnen hun eigen domein. 

Dat  lijkt eigen aan de cultuur van het verplegen, alle inspanningen 

om daar verandering in te brengen ten spijt. Ondanks de hardnek-

      kigheid van dit probleem roept Ten Holter verpleegkundigen 

op met zijn allen iets aan de huidige situatie te veranderen en een 

andere draai aan het aloude verhaal te geven! 

I n d e l i n g 

Het woord is aan de zuster is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. 

Na de inleiding en de wetenschappelijke verantwoording volgt 

de beschrijving van het grote verhaal over de ontwikkelingen 

op bestuurlijk niveau (het macroniveau) waarin Ten Holter 

diverse betrokken beleidsmakers interviewt. 

In de kleine verhalen van verpleegkundigen (het microniveau), 

bespreekt zij de ontwikkeling van het beroep en de oorzaak van 

de geringe bijdrage die verpleegkundigen aan beleidsontwik-

kelingen leveren. Het laatste hoofdstuk verbindt beide met 

elkaar, vat de uitkomsten van het onderzoek samen en geeft 

aan op welke manieren verpleegkundigen zelf iets aan de 

huidige situatie kunnen veranderen. 
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