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Aanleiding
De ‘Karakteristiek van de verplegingswetenschapper’ is tot stand gekomen
op verzoek van het bestuur van de Alumnivereniging Verplegingswetenschap
Nederland. In 2019 is gestart met een doorontwikkeling hiervan, gezien het
zich ontwikkelende zorglandschap. De Karakteristiek is geschreven vanuit
de behoefte om de plaats die de verplegingswetenschapper heeft in het
verpleegkundig beroepenveld te kunnen exploreren en de meerwaarde van
de inzet van verplegingswetenschappers duidelijk te maken voor de
werkgevers en de maatschappij.
Bij de ontwikkeling van dit document
is rekening gehouden met huidige en
toekomstige ontwikkelingen in de
maatschappij en de gezondheidszorg.
Het beroepenhuis van verpleegkundigen
en verzorgenden (Lambregts &
Grotendorst, 2012) heeft onder
meer consequenties voor de
zorgopleidingen. In het advies
‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ wordt
voor de toekomst een dynamisch
continuüm van bekwaamheden geadviseerd dat gericht is op de zorgvraag
(Kaljouw & Van Vliet, 2015).
Verpleegkunde is naast een praktisch
vak, ook een theoretisch vak en een
wetenschappelijke discipline, waarin
nieuwe kennis wordt gegenereerd en
bestaande kennis wetenschappelijk
wordt getoetst voor het vakgebied.
De toenemende vergrijzing onder zowel
professionals als patiënten vraagt om
aanpassingen in het verpleegkundig vak
en initiatieven tot gedifferentieerde inzet
van verpleegkundigen, waarin een fit
tussen competenties en zorgvraag is.
Van de verplegingswetenschapper mag
verwacht worden dat ze diepgaande
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kennis bezit over verpleegkunde in het
algemeen en verplegingswetenschappelijke kennis in het bijzonder.
De verplegingswetenschapper en de
hbo-verpleegkundige hebben een
taak in het integreren van
wetenschappelijke kennis in
de dagelijkse praktijk. Het toenemend aantal hoogleraren
binnen de verplegingswetenschap versterkt het verpleegkundig onderzoek en de onderbouwing
van het vakgebied in Nederland. Evenzo
belangrijk is het toenemend aantal
verplegingswetenschappers dat
gedeeltelijk werkzaam blijft in de directe
zorg (de academisch opgeleide verpleegkundige) en een duale functie
uitoefent op het gebied van onderwijs,
onderzoek en patiëntenzorg. Dit is
noodzakelijk voor kennistransfer.
Academisch opgeleide verpleegkundigen
blijven echter nog veelal onzichtbaar,
doordat het management nog geen
platform faciliteert en zij zelf nog onvoldoende de leiderschapscompetenties
hebben om zich in de kijker te spelen
(Van Oostveen et al., 2017).
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Het belang van duale functies in praktijk
en onderzoek wordt nog onvoldoende
erkend en herkend. Het aantal van deze
functies is nog klein. Mentoring en role
modeling door meer ervaren academisch
opgeleide verpleegkundigen helpt om
academische vaardigheden en een
academische identiteit te ontwikkelen
(Logan et al., 2016). Daarnaast helpt het
samenwerken met peers nieuwe
academisch opgeleide verpleegkundigen
bij het ontwikkelen van vertrouwen
(Hemmings & Russell, 2010). Job crafting
kan academisch opgeleide verpleegkundigen helpen om leiderschapscompetenties te ontwikkelen door
het heft in handen te nemen bij het
vormgeven van hun eigen werk.
Dit gebeurt door het bouwen
aan taak, relatie en cognitieve
aspecten (Berg et al., 2013).
Door dit nader te ontwikkelen,
kan verdere integratie tussen
wetenschappelijke kennis en
directe zorgverlening intercollegiaal
plaatsvinden.
Ontwikkelingen rondom gedifferentieerde
inzet en ontwikkeling van loopbaanpaden
in de verpleegkunde bieden de verplegingswetenschapper de mogelijkheid om
onderscheidend te zijn, zichtbaar te
maken waartoe zij is opgeleid en wat
haar toegevoegde waarde is ten aanzien
van ontwikkelingen in de zorg en in de
verpleegkundige beroepenstructuur.
Ontwikkelingen als de vergrijzing, de
nieuwe definitie van gezondheid (Huber
et al., 2011) waarin het functioneren en
het aanpassingsvermogen van patiënten
centraal staat, regievoering van
patiënten, toenemende aandacht voor

preventie, evidence based werken en
kostenefficiëntie, maar ook ontwikkelingen op (zorg)technologisch gebied,
waardegedreven zorg, anderhalvelijnszorg en ketenzorg vragen van de
huidige verpleegkundigen en zorgprofessionals een omslag in het denken
ten aanzien van gezondheidsbevordering
en –ondersteuning. Veel verplegingswetenschappers zien de relatie tussen
patiënt en verpleegkundige als kernelement van het verplegen en zien
mogelijkheden om de unieke positie en
kunde van verpleegkundigen binnen deze
relatie zichtbaar te maken en daar als
verpleegkundige het verschil te maken
(Feo et., 2017; Halldorsdottir, 2008;
Kitson & Soerensen, 2017; Van Belle
et al., 2020). Dit document sluit
aan op deze recente ontwikkelingen en maakt helder wat
de toegevoegde waarde is van
de verplegingswetenschapper
binnen de gezondheidszorg.
‘De Karakteristiek van de Verplegingswetenschapper’ is bedoeld voor zowel de
beginnende als de ervaren verplegingswetenschapper en haar werkgever. Hierin
worden de mogelijkheden en de rollen
van de verplegingswetenschapper weergegeven. De ontwikkeling en de wijze van
toepassing van de hieronder beschreven
rollen zal per verplegingswetenschapper
verschillend zijn, omdat zij in haar functie
accenten zal moeten leggen op die rollen
die passend zijn binnen het domein
waarin zij werkzaam is.
Noot: Waar ‘zij’ staat, kan ook ‘hij’ worden
gelezen. Waar patiënt staat, kan ook cliënt
gelezen worden.
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Missie
Verplegingswetenschappers genereren wetenschappelijke kennis voor de
hedendaagse en toekomstige verpleegkundige praktijk ten behoeve van betere
uitkomsten bij patiënten. Dit doet zij door: verpleegkundig leiderschap te tonen,
het initiëren, faciliteren en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek om
vervolgens de uitkomsten hiervan te vertalen naar de dagelijkse praktijk en door
het innemen van sleutelposities in het domein van de gezondheidszorg.

Visie
De verplegingswetenschapper overziet als generalist de verpleegkundige zorg en
kan een specialist zijn op een eigen onderzoeksgebied. Zij onderscheidt zich door
een brede visie op het verpleegkundig beroep, zowel nationaal als internationaal.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in het verbinden van wetenschappelijke en
beroepsoverstijgende ontwikkelingen in de dagelijkse zorgverlening, door het
ontwerpen, uitvoeren en beschikbaar maken van wetenschappelijke kennis en
deskundigheid op het gebied van ethisch handelen in samenhang met
maatschappelijke ontwikkelingen.
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Inleiding
De verplegingswetenschapper heeft haar universitaire master afgerond en
is werkzaam binnen het domein van de gezondheidszorg. Zij benadert
gezondheidsvraagstukken vanuit multidisciplinair perspectief, waarbij de
focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de
gezondheidszorg door dit te verbinden met wetenschappelijke kennis.
Hierbij kan gedacht worden aan het
opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek vanuit zorgperspectief, relevante vragen en door
vertaling en implementatie van
resultaten naar de klinische
praktijk. Zij levert hiermee
een bijdrage aan de
ontwikkeling van de
gezondheidszorg, een
breed gedragen visie op
het verpleegkundig beroep
en het ethisch handelen binnen
de verpleegkundige zorg. Hiervoor toetst
zij kritisch haar eigen visie aan bestaande visies en aan huidige nationale en
internationale ontwikkelingen op het
gebied van gezondheidszorg,
maatschappij en politiek.

Door middel van wetenschappelijk onderzoek draagt de verplegingswetenschapper bij aan kennisontwikkeling binnen de
verpleegkundige zorg die vaak in een
multidisciplinaire context staat. Vanuit
die wetenschappelijke rol komt ook de
innovatie van de zorg tot stand.
Bij de ontwikkelingen van het
verpleegkundig beroep is de verplegingswetenschapper inhoudsdeskundig op dit gebied en vertegenwoordigt zij het verpleegkundig
beroep. Zij fungeert als leider binnen
het verpleegkundig vakgebied voor haar
vakgenoten en is een overlegpartner bij
het omgaan met moreel ethische en
andere dilemma’s in het werkveld.
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Rollen
De ‘Karakteristiek van de Verplegingswetenschapper’ omvat de volgende
rollen: academisch opgeleide verpleegkundige, verpleegkundig leider,
onderzoeker, kennisdeler en innovator.

Academisch opgeleide verpleegkundige
• Initieert of faciliteert in het
wetenschappelijk onderbouwen van de
verpleegkundige zorg waarin zelfregie en
het dagelijks functioneren van patiënten/
cliënten, hun naasten en hun netwerk
centraal staan, met als doel het verbeteren
van de persoonsgerichtheid, kwaliteit en
doelmatigheid van zorg.
• Heeft brede/generalistische kennis over
de gezondheidszorg en beschikt over
specialistische kennis van de verplegingswetenschap en van het domein waarbinnen
zij werkzaam is.

• Heeft gedetailleerde kennis van
belangrijke onderwerpen in het
verpleegkundig vakgebied en op
aanpalende vak- en wetenschapsgebieden en kan hierin haar visie
uitdragen.
• Handelt adequaat in nieuwe en/of complexe
probleemsituaties door het maken van een
systematische en onderbouwde analyse
en een besluit op basis van EBP.
• Kan constructief samenwerken met andere
academische professionals binnen de
gezondheidszorg en verwante
wetenschapsgebieden.

Verpleegkundig leider
• Vervult een voortrekkersrol om het
verpleegkundig handelen aan te laten
sluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de
gezondheidszorg gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek.
• Neemt initiatief in het professionaliseren
van de verpleegkundige beroepsuitvoering
door kwaliteitsprojecten te initiëren of
daarbij aan te sluiten
• Heeft kennis van en is zich bewust van het
eigen normen- en waardensysteem.
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• Profileert het verpleegkundig
beroep binnen gezondheidszorg
en de maatschappij door actieve
participatie in samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal niveau
zoals in werkgroepen en adviesraden op het gebied van beleidsen politieke vraagstukken.
• Initieert activiteiten om bij te dragen aan
wetenschappelijk onderbouwd en moreel
ethisch handelen binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening en is hierin
een voorbeeld voor beroepsgenoten.
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Kennisdeler
• Ontwikkelt onderwijs en geeft scholing en
training on-the-job over vakinhoudelijke
vernieuwingen en evidence based practice.
• Communiceert op lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal niveau met
beroepsgenoten en andere zorgprofessionals over praktijkgericht- en
wetenschappelijk onderzoek door middel

van deelname aan congressen
en netwerkbijeenkomsten.
• Deelt kennis door het geven van
presentaties en/of publiceren
van onderzoek in wetenschappelijke,
vakinhoudelijke tijdschriften of andere
media.

Innovator
• Signaleert en initieert kansen die betrekking
hebben op innovaties binnen het verpleegkundige beroep.
• Beschikt over een kritisch reflecterende
houding ten aanzien van het verpleegkundig
beroep, de gezondheidszorg en de
ontwikkelingen die daarin plaatsvinden.

• Heeft een voortrekkersrol en
een voorbeeldfunctie in het
implementeren van nieuwe,
wetenschappelijk onderbouwde
werkwijzen en vormen van zorg.
• Kan complexe interprofessionele
veranderprocessen aansturen en borgt
hierin de kwaliteit in termen van
patiëntveiligheid en tevredenheid van
zorgvragers en hun naasten.

Onderzoeker
• Vertaalt vanuit eigen ervaring en contacten
met verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, praktijkproblemen naar
onderzoeksvragen, zet onderzoek op,
waar mogelijk in samenwerking met
zorgprofessionals.
• Ondersteunt verpleegkundigen en andere
zorgprofessionals bij het maken van een
vertaling van een praktijkprobleem naar een
onderzoeksvraag en begeleidt bij het
opzetten van een onderzoek.
• Initieert gevraagd en ongevraagd (literatuur)
onderzoek ten behoeve van de verpleegkundige zorg en bewaakt de kwaliteit
hiervan.

• Levert een bijdrage aan (de
ontwikkeling van) nieuwe
vormen van zorg door het
uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek.
• Zorgt ervoor dat het weten-schappelijk
onderzoek ethisch
verantwoord is en conform wet- en
regelgeving uitgevoerd wordt.
• Draagt bij aan internationale kennis op
het verpleegkundig domein door te
publiceren in peer-reviewed tijdschriften.
• Draagt haar academische kennis over aan
de maatschappij en heeft oog voor de
maatschappelijke impact.
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Competenties
Om de hiervoor genoemde rollen te
vervullen, beschikt de verplegingswetenschapper over een integere en
onafhankelijke wetenschappelijke
houding. Zij heeft een kritisch reflectieve
attitude.
Zij signaleert beperkingen in bestaande
kennis en/of educatie. Zij maakt de
vertaling van wetenschappelijke ontwikkelingen naar (het ontwikkelen van)
toegepaste verpleegkundige zorg, in
uitvoering en onderwijs en is in staat
haar visie hierover te ontwikkelen en
uit te dragen.
Zij beschikt over uitgebreide kennis en
vaardigheden op het gebied van het doen
van wetenschappelijk onderzoek, toont
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leiderschap, heeft netwerkvaardigheden,
overtuigingskracht en draagt kennis uit
via verschillende media. Zij beschikt over
analytische vaardigheden en ze kan
vraagstukken kritisch benaderen.
Creativiteit en innovatief vermogen
zijn daarbij onontbeerlijk.
Om de vormgeving en de ontwikkeling
van de rollen optimaal van impact te
kunnen laten zijn, is bekendheid en
zichtbaarheid van de verplegingswetenschapper in de organisatie nodig.
Daarnaast helpt een functieprofiel met
rolbeschrijvingen. Ook financiële
middelen, een netwerk van verplegingswetenschappers en ruimte voor creatie
en innovatie dragen bij aan het succesvol
kunnen zijn.
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Methode
Karakteristiek 2.0 is een doorontwikkeling van versie 1.0. Waar voor de eerste
versie nog veel input uit de projectgroep
gehaald werd (Bouma et al., 2017), is
voor deze versie een werkconferentie,
genaamd ‘Verplegingswetenschapper
op de kaart’, georganiseerd.
Voorafgaand aan de werkconferentie van
november 2019 is een survey gehouden
onder leden van de Alumnivereniging
Verplegingswetenschap Nederland, met

als doel meer inzicht te krijgen in
welke factoren en daarbij behorende
randvoorwaarden een rol spelen
om als verplegingswetenschapper
optimaal te kunnen functioneren.
Tijdens de werkconferentie is hier
verder op ingegaan en nader uitgediept.
De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in
de hiervoor beschreven rollen van
de verplegingswetenschapper.
Karakteristiek 2.0 is tot slot getoetst
in het werkveld door peerreview.

Nawoord
Met deze versie wil de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland
bijdragen aan de profilering en professionalisering van het vakgebied. Dit
resultaat was niet mogelijk zonder de inzet van velen.
Allereerst de projectgroep 1.0: Joanne Bouma MSc. RN., Eline de Craen, MSc. RN.,
Evelien Hoek MSc. RN., Truus van der Hooft MSc., Petra Veninga, MSc. RN., Ronald
Visser MSc. RN. Dank jullie wel voor jullie bevlogenheid. Daarnaast de leden van de
Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland. Bedankt voor jullie input.
Tot slot Prof. Dr. Marieke Schuurmans en Dr. Janneke de Man, bedankt voor het
meelezen en de feedback.
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