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Na dit persbericht las ik een artikel van Ivonne van der Padt over de binnenkant 
van professionele zorg, waarvan ik erg gecharmeerd ben. Zij pleit ervoor zorg als 
uitgangspunt te nemen voor professionalisering in plaatst van de tendens die we 
nu veelal zien dat standaardisering, protocolisering en evidence based nursing de 
enige geaccepteerde vormen van professionalisering zijn geworden. Rationalisering 
verwordt tot norm en kan te dominant en eenzijdig plaatsvinden. ‘Als we niet 
oppassen, gaat dit ten koste van een beroepspraktijk waarin gevoel en aandacht voor 
relaties belangrijker gevonden worden.’ Het technischer en afstandelijker worden van 
het beroep is eerder een reden voor verpleegkundigen om het beroep te verlaten dan 
de slechte salariëring. 
Toename van werkdruk en te weinig ontplooiings- en ontwikkelingskansen 
staan ook hoog genoteerd. ( AVV Jaarboek 2001-2002. Profs met een hart. 
Utrecht: AVV) Managers in organisaties moeten streven naar doelmatigheid en 
efficiëntie, terwijl verpleegkundigen vooral streven naar betrokkenheid en 
zingeving. De kloof die dreigt te ontstaan tussen management en zorgverleners, 
wetenschap, onderwijs en praktijk vormen een bedreiging voor de zorg. Die 
bedreiging zou omgezet moeten worden in kansen. Praktijkkennis en ervaring 
zijn zeer bruikbare elementen om te benutten voor het management, opleidingen en 
wetenschappelijk onderzoek.’ (VG) Teveel ervaren praktijkmensen die met een blik 
op de patiënt kunnen zien of het wel of niet goed gaat, worden ingezet als 
leidinggevenden, en moeten zich bekommeren om roosters en het afstemmen van de 
zorg via afspraken. Ze worden weggehaald van bed, stoel of huiskamer, omdat er in 
de zorg nog maar nauwelijks sprake is van leiding geven op de inhoud van het 
vakgebied. Voorkomen moet worden dat deze mensen vertrekken omdat er op inhoud 
van het vakgebied geen carrière mogelijk is. De essentie voor het vak wordt door 
velen genoemd: sympathie, emotie, compassie. Heel dicht bij het menselijke staan, en 
blijven. Daarin vindt men het beroep van verpleegkundige uniek en onderscheidend 
van andere beroepsgroepen. Daar is groei en ontwikkeling in het werk voor nodig met 
kennis en ervaring die er nu beiden –nog- zijn. Ambachtslieden, naast het boekje of 
via een protocol leren oog te ontwikkelen, voor de noden en behoeften van de patiënt, 
met medeleven en compassie. 
Ivonne gebruikt een mooie metafoor. Ze noemt het bouwwerk de Sagrada Familia 
waar Gaudi de bouwtekening voor heeft gemaakt. Elk decennium wordt er een stukje 
bijgebouwd door weer andere werklieden, die in opdracht van nieuwe architecten 
hun werk doen. Het bouwwerk is nu, ruim een eeuw later, nog niet af. De 
verpleegkunde is ook nog steeds in ontwikkeling. Net als Gaudi waren er aan het eind 
van de 19e eeuw een aantal belangrijke Nederlandse architecten die de fundamenten 
voor het verpleegkundige beroep hebben neergelegd. (Jeltje de Bosch Kemper, Anna 
Reynvaan, Zr. Meyboom, Florence Nightingale.) Elementen werden neergelegd, om 
van de verpleegkunde een heus beroep te maken, met een opleiding, betaling en een 
beroepsvereniging. 
Sindsdien is er veel ontwikkeld en moet er nog veel ontwikkeld worden om tot een 
volwaardig gebouw van de verpleegkunde te komen. Bouwen met verschillende 
disciplines: Cliënten en familieleden, ambachtslieden, architecten (verpleegkundigen 
op beleidsposities en/of staffuncties, wetenschappers, financiers, adviseurs, 
managers, om te komen tot een kathedraal van zorg. Zij eindigt het verhaal met: ‘De 
beroepsgroep in het algemeen laat weinig van zich horen, komt nauwelijks in beeld 



omdat er weinig vraag is naar ‘verhalen’, de overdenkingen, de compassie die zij 
voelen, bij de uitoefening van dit beroep. Zij staan onder aan de beroepsladder van 
professionals en dat maakt dat zij minder interessant zijn en zichzelf niet 
interessant genoeg vinden. Hun verhalen zijn immers zo ‘gewoon’. Ondertussen 
bouwen zij rustig voort aan de kathedraal van zorg! Een videoband is 
verkrijgbaar via de Stichting Pentimento en een boek geschreven door Carolien 
Nijhuis en Ivonne van der Padt getiteld 'Een beeld van een beroep' . Utrecht, 
Lemma 2003. ISBN 9059311930, via de boekhandel. 
Ik hoop dat het bouwwerk van de ambachts (- meest) vrouw genoeg gestut wordt 
om de zorg weer meer inhoud te geven aan het bed, met die goede krachten die 
nu de roosters invullen. Evelien Tonkens (2003) pleit daar ook voor en is op 
zoek naar carrièremogelijkheden rondom het bed. 


