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■ VOORWOORD 
 

Op 12 mei van dit jaar is het 200 jaar geleden dat Florence Nightingale, het boegbeeld van de verpleegkundigen, 
werd geboren. Zij zette zich onvermoeibaar in voor de professionalisering van haar beroep, o.a. door het 
organiseren van een nauwgezette opleiding. Minder bekend is misschien dat ze een expert in statistiek was, die 
ze op zeer pedagogische wijze ten dienste stelde van de volksgezondheid. Ze toonde aan dat wetenschap perfect 
kan samengaan met de menselijke kwaliteiten en empathie die een verpleegkundige moet hebben.  

Florence Nightingale gaf de aanzet tot de professionalisering van haar beroep, en dit zorgde voor de transformatie 
van een louter toegewijde persoon, naar een veelzijdige en volwaardige zorgprofessional. De maatschappij leeft 
in veel gevallen nog met de perceptie dat verpleegkunde een louter verzorgend beroep is. Verpleegkundigen 
combineren nochtans de kunst van het verzorgen met het beheersen van geavanceerde technieken, complexe 
behandelingen, zorgvuldig toezicht, klinisch inzicht en een snelle reactie op noodsituaties.  

De steeds stijgende werkdruk, die nog wordt verhoogd door de complexiteit van zorg en zorgsituaties, zet de 
combinatie van deze vaardigheden echter onder druk. Het huidige rapport toont op een wetenschappelijke, 
rigoureuze en robuuste manier aan dat het aantal patiënten per verpleegkundige veel te hoog ligt om de 
verpleegkundige taken nog naar behoren te kunnen vervullen. Aan de ene kant kampen verpleegkundigen met 
een gebrek aan middelen, te wijten aan verouderde normen. Anderzijds wordt er van hen verwacht dat ze een 
menselijke en technisch onberispelijke zorg verlenen. Zij lijden onder deze penibele evenwichtsoefening, en deze 
situatie is verre van ideaal om voor andere mensen zorg te dragen. De protesten hiertegen nemen dan ook steeds 
meer toe, zowel in België als in het buitenland. 

Het is duidelijk dat maatregelen zich opdringen, en dat deze de nodige financiële middelen zullen vergen. Maar 
laten we onszelf niet voor de gek houden, niet alles kan louter met de injectie van miljoenen euro's worden 
opgelost. Vooraleer extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven, moeten ze worden opgeleid. De aula’s 
van de universiteiten en hogescholen zullen niet gevuld raken als het beroep niet aantrekkelijker wordt gemaakt. 
En uit veel studies blijkt dat het niet volstaat om studenten en toekomstige professionals vooruitzicht te geven op 
een hoger salaris, ook al is dit aspect niet te verwaarlozen. Zij moeten er vooral van overtuigd zijn dat hun 
arbeidsomstandigheden hen zullen toelaten om in alle veiligheid hoogwaardige, wetenschappelijk gefundeerde 
zorg te verlenen, en om de follow-up en diensten te kunnen garanderen die hun patiënten mogen verwachten. 
Beter nog, ze moeten de zekerheid krijgen dat ze zich na hun opleiding kunnen concentreren op taken waarvoor 
ze competent zijn. Aan hen moet de garantie gegeven worden dat de vele andere ondersteunende en logistieke 
opdrachten, die nu het dagelijkse werk van verpleegkundigen onnodig belasten, toevertrouwd zullen worden aan 
andere, daartoe opgeleide medewerkers. 
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Adjunct Algemeen Directeur a.i. 

Christian LÉONARD 
Algemeen Directeur a.i. 
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■ KERN 
BOODSCHAPPEN 

 

 Op basis van wetenschappelijke studies is aangetoond dat een adequate verpleegkundige bestaffing (meer 
en hoger opgeleide verpleegkundigen) het risico op ziekenhuismortaliteit verlaagt, de patiëntuitkomsten en 
patiëntervaringen verbetert, en het welzijn van verpleegkundigen doet toenemen.  

 Deze studie gaat na of de huidige verpleegkundige personeelsnormen in de Belgische acute ziekenhuizen 
nog geschikt zijn, in het licht van een veranderende ziekenhuiscontext (kortere ligduur, vergrijzing van de 
patiënten).  

 We analyseerden administratieve ziekenhuisgegevens (personeel en verpleegkundige activiteit) over de 
periode 2009-2016 en organiseerden een grootschalige enquête (84 ziekenhuizen) onder bijna 5 000 
ziekenhuisverpleegkundigen over hun werklast, gepercipieerde kwaliteit van zorg en welzijn. Deze 
resultaten konden (voor 49 ziekenhuizen) worden vergeleken met die van een gelijkaardige enquête uit 
2009.  

 We komen tot de volgende positieve en minder positieve bevindingen: 

Positief  

o België heeft relatief veel verpleegkundigen: 11 op 1 000 inwoners (5e plaats in Europa). 

o De verpleegkundige bestaffing op algemene ziekenhuisafdelingen (chirurgie en interne geneeskunde) 
is in de loop van de tijd gestaag toegenomen. 

o Het gemiddeld aantal dagen met manifest onveilige personeelsbezetting (meer dan 
8 patiënten/verpleegkundige) is sinds 2009 op deze afdelingen gedaald.  

o Er hebben steeds meer verpleegkundigen een bachelor-diploma: 63% in 2019.  

o Verschillende aspecten van de verpleegkundige werkomgeving zijn verbeterd t.o.v. 2009: o.a. beter 
leiderschap en werkrelatie met de artsen. 

Minder positief 

o Het gemiddeld aantal patiënten per verpleegkundige (9,4) ligt ver boven de norm van wat algemeen en 
internationaal als veilig wordt beschouwd (bv. in Queensland-Australië maximum 4 patiënten per 
verpleegkundige tijdens daguren, en 7 patiënten ‘s nachts).  

o Meer dan 8 patiënten per verpleegkundige wordt (zeker overdag) beschouwd als een indicator voor 
een manifest onveilige zorgomgeving. Als we deze norm dag én nacht zouden toepassen, heeft in ons 
land 49,4% van de patiëntdagen een hoger aantal patiënten per verpleegkundige, op interne 
geneeskunde en chirurgie. Voor geriatrie bedraagt dit zelfs 74% (cijfers 2016). 
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o Slechts 46% van de ondervraagde verpleegkundigen beschouwt de patiëntveiligheid op de afdeling als 
goed of zeer goed en 66% meldde ‘helemaal niet zeker of enigszins zeker’ te zijn dat patiënten na 
ontslag in staat waren om voor hun eigen zorg in te staan. 

o De stijging van het aantal verpleegkundigen blijkt onvoldoende om de toenemende zorgbehoeften op 
te vangen. Verpleegkundigen geven aan dat ze steeds meer noodzakelijke verpleegkundige taken niet 
kunnen uitvoeren wegens tijdsgebrek. 37% meldde dat ze daardoor tijdens hun laatste shift patiënten 
niet adequaat konden observeren en de patiënten geen wisselhouding konden geven (tegen 
doorligwonden).  

o Ondanks deze verhoogde werkdruk blijven verpleegkundigen veel taken uitvoeren waarvoor hun 
expertise niet nodig is. Zo rapporteert 82% dat ze maaltijden opdienen en 61% dat ze patiënten 
transporteren binnen het ziekenhuis.  

o Eén op de vier verpleegkundigen is niet tevreden met de job en 10% denkt eraan het beroep te verlaten. 
36% loopt een risico op burn-out, en dit aantal nam de afgelopen 10 jaar toe. 

 Om de werkomgeving van verpleegkundigen aantrekkelijker te maken en de veiligheid van de patiëntenzorg 
te verbeteren beveelt het KCE aan om fors te investeren in meer en betere verpleegkundige bestaffing in 
de ziekenhuizen, en om te voorzien in zorgkundigen en ander ondersteunend personeel die de niet-
verpleegkundige taken kunnen overnemen. In een eerste fase moeten de manifest onveilige situaties (ratio 
van meer dan 8 patiënten per verpleegkundige) worden weggewerkt. In een tweede fase moeten er veilige 
ratio’s worden vastgelegd, die kunnen verschillen per type verpleegeenheid en shift (nacht versus dag).  

Deze maatregelen zijn vooral dringend nodig op de afdelingen geriatrie. De geriatrische zorg moet ook 
aantrekkelijker worden gemaakt. 
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1. ACHTERGROND 

1.1. Context van de studie: is de werksituatie van de 
Belgische ziekenhuisverpleegkundige de laatste 10 jaar 
veranderd? 

In 2009 werd een grootschalige Europese studie, RN4CAST genaamd, 
uitgevoerd in 486 ziekenhuizen in 12 Europese landen. In elk deelnemend 
ziekenhuis werd bij alle verpleegkundigen van 4 tot 6 willekeurig 
geselecteerde afdelingen algemene interne geneeskunde en chirurgie een 
enquête afgenomen over o.a. het aantal patiënten aan wie ze zorg 
verleenden tijdens hun laatste shift, hun werkomgeving, jobtevredenheid, 
risico op burn-out en de door hen waargenomen zorgkwaliteit. Bovendien 
werden in een selectie van ziekenhuizen gegevens verzameld over 
patiëntervaringen en de uitkomsten van de patiëntenzorg. De studie toonde 
aan dat een hogere verpleegkundige personeelsinzet (meer en beter 
opgeleide verpleegkundigen) en een betere verpleegkundige werkomgeving 
geassocieerd zijn met betere patiëntervaringen, een lager risico op 
ziekenhuismortaliteit en een verhoogd welzijn van verpleegkundigen.1-3  

Verschillende nationale en internationale organisaties gingen met die 
studieresultaten aan de slag. In sommige landen leidde dit tot beleids- en 
wetgevende initiatieven die beoogden om via een adequatere 
verpleegkundige personeelsinzet de veiligheid van patiëntenzorg te 
bevorderen en het welzijn van de verpleegkundigen te verbeteren. In België 
heeft dit echter nog niet tot een formeel beleidsplan geleid. 

Tien jaar na de RN4CAST-studie worden de cijfers uit 2009 in België nog 
steeds geciteerd, hoewel die waarschijnlijk de huidige situatie niet meer 
correct weergeven. Een update was daarom noodzakelijk.  

Deze studie heeft tot doel te evalueren of de verpleegkundige 
personeelsnormen in de Belgische acute ziekenhuizen nog geschikt zijn in 
het licht van de veranderende ziekenhuiscontext (verkorting ligduur, 
vergrijzing patiëntenpopulatie). 

1.2. Enkele feiten en cijfers over de Belgische 
verpleegkundigen 

 Hoe word je verpleegkundige in ons land? 

In België zijn er twee opleidingsniveaus die toegang geven tot het 
verpleegkundig beroep: het bachelor-niveau (Bachelor in de 
Verpleegkunde of Bachelier en soins infirmiers), vroeger A1-opleiding 
genoemd, en het HBO-5-niveau (Vlaanderen; Franstalige gemeenschap: 
brevet d’infirmier[èr]e hospitalier [ère]'), vroeger gekend als A2-opleiding. 
Om de verpleegopleidingen in de hele EU te harmoniseren en de 
arbeidsmobiliteit te vergemakkelijken, bestaat er de richtlijn 2013/55/EU met 
minimumcriteria voor de opleidingen verpleegkunde (zie DEEL I: 
hoofdstuk 2 van het wetenschappelijk rapport voor meer informatie). 

 HBO-5 verpleegkundigen volgden een driejarige beroepsopleiding op 
het niveau van het secundair onderwijs. De Franstalige gemeenschap 
heeft deze opleiding echter recent met 6 maanden verlengd, om aan de 
richtlijn 2013/55/EU te voldoen. In de Vlaamse gemeenschap is een 
dergelijke aanpassing (nog) niet gebeurd. Het is momenteel dus nog 
onduidelijk of het HBO-5-niveau in Vlaanderen voldoet aan de richtlijn 
2013/55/EU.4  

 Bachelor-verpleegkundigen: hun opleiding wordt georganiseerd door 
hogescholen die verbonden zijn aan universiteiten. Om te voldoen aan 
de richtlijn 2013/55/EU werd het aantal praktijkuren uitgebreid en 
werden er competenties aan het curriculum toegevoegd. Sinds 
academiejaar 2016-2017 is de normale studieduur van het programma 
gestegen van 3 naar 4 jaar. Na de bachelor-opleiding kunnen 
verpleegkundigen een master-opleiding (eventueel gevolgd door een 
doctoraatsopleiding) aanvatten.  

In België is er tussen beide opleidingsniveaus nagenoeg geen verschil in 
bevoegdheden en dagelijkse verpleegkundige praktijkvoering.5 

http://www.rn4cast.eu/about1.html
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf


 

KCE Report 325As Veilige verpleegkundige bestaffing 9 

 

 

 De verpleegkundige beroepsgroep: enkele feiten en cijfers 

Aantal verpleegkundigen per 1 000 inwoners hoger dan EU-
gemiddelde 

In 2016 waren er 202 402 verpleegkundigen in België waarvan er 143 470 
actief waren op de Belgische arbeidsmarkt in alle mogelijke 
sectoren.124 196 verpleegkundigen werkten in de gezondheidszorg.6 In het 
meest recente OESOa-rapport, wordt voor België 11 verpleegkundigen op 
1 000 inwoners gerapporteerd.7 Dit cijfer ligt boven het OESO-gemiddelde 
van 8,8 op 1 000 inwoners (België staat op de vijfde plaats in Europa, EU-
28). 

Verpleegkundigen op algemene ziekenhuisafdelingen werken in België 
gemiddeld 80%  

Net als in de meeste EU-landen, werkt ook in België het merendeel van de 
verpleegkundigen (ongeveer 75 000) in ziekenhuizen en is hun aantal het 
afgelopen decennium toegenomen.8 Verpleegkundigen op algemene 
ziekenhuisafdelingenb werken, in België, gemiddeld 80% (zie DEEL I: 
hoofdstuk 2 van het wetenschappelijk rapport). Dit is lager dan in andere 
Europese landen. Er zijn dus relatief veel verpleegkundigen in België maar 
hun tewerkstellingspercentage is relatief laag.  

Vergrijzing en beperkte instroom van nieuwe krachten 

De Belgische verpleegkundige veroudert: meer dan 1 op 3 is 50-plusser. 
Het aantal afgestudeerde verpleegkundigen nam gedurende een korte 
periode (2013-2017) toe, maar daalde nadien opnieuw. Het aandeel van 
buitenlands opgeleide verpleegkundigenc neemt daarentegen geleidelijk 

                                                      

a  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

b  In deze studie wordt onder algemene ziekenhuisafdelingen verstaan, 
verpleegafdelingen met een kenletter C (chirurgie), D (medisch of interne 
geneeskunde), CD of H (gemengde afdeling interne geneeskunde/chirurgie), 
G (geriatrie), E (pediatrie), Sp [S1-S6] (revalidatie). Daarnaast worden de 
intensieve zorgen afdelingen (kenletter I) afzonderlijk besproken.  

aan toe van 0,5% in 2000 tot 3,5% in 2017, maar is nog steeds 
laag (zie DEEL I: hoofdstuk 2 van het wetenschappelijk rapport voor meer 
informatie).9  

 Hoe komt de verpleegkundige bestaffing in de Belgische 
ziekenhuizen tot stand?  

De twee belangrijkste elementen die bepalend zijn voor het huidige 
verpleegkundige personeelsbestand in de Belgische ziekenhuizen zijn de 
ziekenhuisfinanciering en de erkenningsnormen. Binnen dit wettelijk en 
financieel kader bepalen ziekenhuizen autonoom welk en hoeveel 
personeel er aan de verschillende verpleegafdelingen wordt toegewezen.  

Basisbudget gebaseerd op verantwoorde bedden 

Ziekenhuizen ontvangen een basisbudget voor verpleegkundig personeel 
dat gebaseerd is op personeelsnormen per type verpleegafdeling (bv. 12 
VTE per 30 verantwoorde bedden voor verpleegafdelingen interne 
geneeskunde en chirurgie). Naast dit basisbudget ontvangen ziekenhuizen 
bijkomend budget op basis van de verpleegkundige zorgintensiteit 
(gebaseerd op de verpleegkundige gegevens die geregistreerd worden 
binnen de Minimale Ziekenhuisgegevens of VG-MZG), het type ziekenhuis, 
collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en andere maatregelen (bv. 
betaling voor mobiele equipes: een team van verpleegkundigen die op een 
flexibele manier kan worden ingezet in verschillende afdelingen binnen 
eenzelfde ziekenhuis; projectfinanciering). 

Ruw geschat ontvangt een ziekenhuis voor 30 verantwoorde bedden 
(interne geneeskunde en chirurgie) een basisbudget voor 13 tot 15,25 VTE 
verpleegkundigen (i.e. 12 VTE vermeerderd met 1 tot 3,25 VTE door 

c  Dit zijn verpleegkundigen die opgeleid zijn in het buitenland, maar het beroep 
in België kunnen uitoefenen omdat ze een visum hebben aangevraagd (dus 
3.5% op 202 402 verpleegkundigen) 

 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
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bijkomende financieringsmaatregelen zoals cao’s, mobiele equipe en 
nachtverpleegkundigen). Dit komt neer op 11,3 tot 14,0 patiënten per 
verpleegkundige (‘patient-to-nurse ratio’) in de dagelijkse patiëntenzorg (zie 
hoofdstuk 4 van het wetenschappelijk rapport voor details). Bovendien ligt 
het budget dat een ziekenhuis ontvangt per verpleegkundig VTE al jaren 
lager dan de werkelijke kost.10 Daarom zijn ziekenhuizen genoodzaakt hun 
personeelsbezetting in te krimpen, lager geschoold en goedkoper personeel 
in te zetten of om andere financiële middelen aan te wenden om hun 
verpleegkundigen te betalen, zoals (hogere) supplementen voor de 
patiënten en/of inhoudingen op de artsenhonoraria.10   

Erkenningsnormen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen  

De minimale erkenningsnormen van het KB van 23 oktober 196411 voor 
algemene ziekenhuizen voorzien dat er per 30 patiënten altijd minstens één 
verpleegkundige aanwezig moet zijn om de zorgkwaliteit te verzekeren. De 
hoofdverpleegkundige wordt hierbij niet meegerekend. Daarnaast zijn er 
specifieke normen voor bepaalde afdelingen (bv. geriatrische afdeling: 14,3 
VTE per 24 bedden met inbegrip van zorgkundigen en paramedici), functies 
(bv. intensieve zorgen: 24/7 beschikbaarheid van minstens 2 
verpleegkundigen per 6 bedden) en zorgprogramma's (bv. beroerte: 24/7 
beschikbaarheid van 1 bachelor-verpleegkundige met competentie in 
neurovasculaire zorg, 1 extra verpleegkundige met equivalente 
competenties voor elke 6 aanvullende patiënten). Er zijn ook minimale 
erkenningsnormen voor diensten in universitaire ziekenhuizen, zoals 
beschreven in het KB van 15 december 197812, waarbij bijvoorbeeld voor 
de C en D diensten (chirurgie en interne geneeskunde) geldt dat per bezet 
bed minimaal 0,6 VTE verpleegkundig en hulppersoneel voorzien moet 
worden waarvan minstens 75% gekwalificeerd verpleegkundig personeel. 
De hoofdverpleegkundige is hierbij inbegrepen. 

Als onderdeel van de 6e staatshervorming werd bepaald dat vanaf 1 juli 
2014 de federale overheid verantwoordelijk blijft voor het ziekenhuisbudget, 
terwijl de gemeenschappen verantwoordelijk werden voor het definiëren, 
toekennen en controleren van de erkenningsnormen van ziekenhuizen. De 
federale overheid heeft wel een vetorecht tegen normen die een negatieve 
impact hebben op het budget van de federale overheid of van de sociale 
zekerheid.13  

1.3. Voldoende personeel en een goede werkomgeving zijn 
zeer belangrijk 

 Duidelijk verband tussen verpleegkundige bestaffing en 
uitkomsten 

Verband tussen aantal en opleidingsniveau van verpleegkundigen en 
de uitkomsten voor patiënten en verpleegkundigen 

Het is uitvoerig aangetoond, zowel op basis van Belgische als internationale 
studies, dat er een verband bestaat tussen zowel het aantal patiënten per 
verpleegkundige als het opleidingsniveau van verpleegkundigen en de 
uitkomsten voor patiënten en verpleegkundigen.14-23 Meer patiënten per 
verpleegkundige en een lager aandeel aan bachelor-verpleegkundigen 
verhogen het risico op o.a. mortaliteit, en ziekenhuisinfecties bij de patiënt 
en op burn-out en job-ontevredenheid bij de verpleegkundige. Bovendien is 
er steeds meer bewijs dat naarmate er meer patiënten aan een 
verpleegkundige worden toegewezen, er meer verpleegkundige zorg die 
nochtans noodzakelijk is niet wordt uitgevoerd (ook wel ‘missed nursing 
care’ of ‘care left undone’ genaamd).24-28 Verpleegkundigen zijn 
genoodzaakt bepaalde taken niet uit te voeren wanneer de werkdruk te 
groot wordt.  

Ondersteunend en verzorgend personeel kan niet-verpleegkundige 
taken opnemen 

Verpleegkundigen kunnen worden ondersteund voor zorgtaken 
(zorgkundigen) en andere taken (bv. logistiek assistenten). Zorgkundigen 
werken meestal onder de supervisie van een verpleegkundige. Ze bieden 
directe persoonlijke zorg en assistentie bij de dagelijkse activiteiten van 
patiënten en bewoners in verschillende zorgomgevingen zoals ziekenhuizen 
en woonzorgcentra. Recent longitudinaal onderzoek lijkt erop te wijzen dat 
er een optimaal niveau van zorgkundigen zou kunnen bestaan. Dat houdt in 
dat zowel te weinig als te veel zorgkundigen een nadelig effect kan hebben 
op de resultaten van zorg.29, 30 Een te groot aandeel zorgkundigen (zelfs 
indien het aantal verpleegkundigen constant blijft), zou tot gevolg kunnen 
hebben dat verpleegkundigen onvoldoende betrokken worden bij de directe 
zorg. Een voldoende aantal zorgkundigen en ander ondersteunend 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
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personeel (bv. logistiek assistenten) is anderzijds wel noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat verpleegkundigen niet teveel belast worden met niet-
verpleegkundige taken (bv. transport van patiënten, maaltijdbedeling, kamer 
opruimen, enz.). De literatuur toont aan dat zorgkundigen (en bij uitbreiding 
ander ondersteunend personeel) verpleegkundigen niet kunnen vervangen. 
Wel dienen zorgkundigen en logistiek assistenten complementair aan 
verpleegkundigen te worden ingezet. Zorgkundigen kunnen 
verpleegkundigen bijstaan in zorgtaken terwijl logistiek assistenten 
administratieve en logistieke taken kunnen opnemen.  

 Goede werkomgeving is cruciaal  

Uit studies blijkt dat het verband tussen de verpleegkundige bestaffing en 
de uitkomsten voor patiënt en verpleegkundige wordt beïnvloed door de 
kwaliteit van de werkomgeving. Dit houdt in dat het positieve effect van een 
lager aantal patiënten per verpleegkundige teniet wordt gedaan als de 
werkomgeving van de verpleegkundigen slecht is (bv. door een vertroebelde 
relatie met de artsen, leiderschap stijl, onvoldoende betrokkenheid bij het 
ziekenhuisbeleid, enz.).21, 31-36 

Een manier om de werkomgeving voor verpleegkundigen te verbeteren is 
het Magnet Recognition Program®, van het American Nurses Credentialing 
Center (ANCC). Om erkend te worden als Magneetziekenhuis moeten 
ziekenhuizen goede resultaten behalen op de volgende vijf componenten 
(1) transformationeel leiderschap, (2) structureel empowerment, (3) 
voorbeeldige professionele praktijkvoering, (4) nieuwe kennis, innovaties en 
verbeteringen, en (5) empirische uitkomsten.37, 38 In België is er momenteel 
één ziekenhuis (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) dat zich kandidaat heeft 
gesteld voor een accreditatie als Magneetziekenhuis en dit met succes heeft 
behaald.39 

 Wetenschappelijke studies bieden geen antwoord op enkele 
praktische vragen 

Ondanks het feit dat de relatie tussen verpleegkundige personeelsinzet en 
het welzijn van verpleegkundigen en de resultaten van patiëntenzorg 
herhaaldelijk via wetenschappelijke studies werd aangetoond, blijven er 
enkele belangrijke praktische vragen onbeantwoord: ‘Hoeveel 

verpleegkundigen zijn er exact nodig?’; ‘Wat is de aangewezen mix van 
competenties?’; Welk aantal patiënten per verpleegkundige is veilig en/of 
optimaal’? Dit verklaart ook waarom landen en regio’s die met de resultaten 
van deze wetenschappelijke studies aan de slag gaan tot andere 
beleidsopties komen (meer informatie is terug te vinden in sectie 4 van het 
Short Report en in hoofdstukken 6-11 van het wetenschappelijk rapport).  

1.4. Een ziekenhuislandschap in evolutie en mogelijke impact 
op verpleegkundige zorg 

 Een dicht ziekenhuislandschap met een hoog gebruik van 
ziekenhuisdiensten 

Het Belgische gezondheidszorgsysteem wordt gekenmerkt door een dicht 
ziekenhuislandschap met een groot aantal acute bedden per bevolking en 
een hoog gebruik van ziekenhuisdiensten (d.w.z. een groot aantal 
verpleegdagen per inwoner per jaar).13, 40 De Belgische ziekenhuizen 
werken hoofdzakelijk als ‘stand-alone’ organisaties die allen vrijwel het 
volledige dienstenpakket aanbieden. Dit resulteert in duplicatie en 
versnippering van diensten.10, 13, 40, 41 Het is belangrijk om ook de 
verpleegkundige bestaffing in deze context te bekijken. 

 Duidelijke trends: meer maar kortere ziekenhuisopnames  

De laatste 20 jaar waren er een aantal duidelijke trends merkbaar. Het 
aantal opnames steeg, maar dit werd gecompenseerd door een kortere 
verblijfsduur en een verschuiving van klassieke hospitalisatie naar 
dagziekenhuis. Hierdoor nam het aantal verblijfsdagen af. 

Naar verwachting zullen deze trends zich de komende jaren voortzetten: we 
verwachten op basis van trendanalyses dat tussen 2014 en 2025 het aantal 
klassieke ziekenhuisopnames met 11,8% zal toenemen. Tegelijkertijd zal de 
verblijfsduur voor de meeste pathologiegroepen verder afnemen. Hierdoor 
zal het aantal verblijfsdagen verder dalen met 5%. De huidige overcapaciteit 
van acute ziekenhuisbedden zal dus naar alle waarschijnlijk verder 
toenemen. Daarom lijkt het aangewezen om het aantal ziekenhuisbedden 
te verminderen en te investeren in alternatieven (bv. dagziekenhuis). De 
echte uitdagingen liggen echter na 2025, wanneer de veroudering van de 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325C_Safe_nurse_staffing_levels_Short_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
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bevolking begint te pieken. Dit zal de afname van het aantal verblijfsdagen 
afremmen. Om dit op te vangen zijn er investeringen nodig zowel in 
geriatrische expertise binnen de ziekenhuiscontext als in alternatieve 
zorgvormen buiten de ziekenhuiscontext op maat van deze populatie.13, 42  

 Een belangrijke hervorming van de ziekenhuissector in de 
startblokken 

De huidige hervorming van het Belgische ziekenhuislandschap heeft tot doel 
de taakverdeling tussen ziekenhuizen te verbeteren (bv. concentratie van 
complexe zorg of dure technologieën) en de algemene ziekenhuisdiensten 
te rationaliseren. Een belangrijke hefboom hiervoor zijn de zogenaamde 
'locoregionale klinische netwerken', waarvan ziekenhuizen vanaf 2020 
verplicht zullen moeten deel uitmaken. Deze netwerken (max. 25 voor het 
grondgebied) zullen afspraken moeten maken over het aanbieden van 
verschillende diensten o.a. geriatrische en pediatrische diensten, 
spoedeisende hulp, enz. Bovendien bepaalt de wet dat voor bepaalde 
diensten (bv. complexe traumazorg) locoregionale ziekenhuisnetwerken in 
de toekomst afspraken zullen moeten maken met ziekenhuizen buiten het 
netwerk. Dit worden supra-regionale samenwerkingen genoemd.43 

 Impact op verpleegkundige zorg 

Deze evoluties en hervormingen zullen zeker een aantal belangrijke 
implicaties hebben voor de verpleegkundige beroepsgroep, zoals de 
vereiste expertise, de verhoogde zorgintensiteit (bv. door toenemende 
ligduurverkorting), de mobiliteit van personeel (bv. doorheen zorgsettings, 
binnen een ziekenhuisnetwerk), enz. Het is dan ook belangrijk dat 
verpleegkundigen vertegenwoordigd worden in de bestuursorganen op 
niveau van het ziekenhuisnetwerk, wat momenteel onvoldoende 
gegarandeerd wordt op basis van de wettelijk vastgelegde vereisten voor de 
samenstelling van de beheersorganen van een locoregionaal 
ziekenhuisnetwerk. 

In dit onderzoek richten we ons vooral op de impact van de (mogelijk) 
verhoogde verpleegkundige zorgintensiteit op de verpleegkundige 
personeelsinzet.  

1.5. Onderzoeksvragen van de studie  

De drie belangrijkste onderzoeksvragen in deze studie zijn: 

 Is de huidige verpleegkundige bestaffing aangepast aan de wijzigende 
verpleegkundige zorgintensiteit? 

 Zijn belangrijke variabelen (bv. ‘patiënt-per-verpleegkundige’ ratio, 
kwalificatiemix, niet uitgevoerde verpleegkundige zorg (‘missed nursing 
care’), jobtevredenheid, burn-out, intentie om het ziekenhuis te verlaten, 
enz.) zoals tien jaar geleden gemeten in de RN4CAST-studie (2009), 
sindsdien gewijzigd?  

 Welke lessen kunnen worden getrokken uit buitenlandse voorbeelden 
van beleidsvoering die beogen te voorzien in een verpleegkundige 
personeelsinzet die veilig is en tegelijk bijdraagt tot het welzijn van 
verpleegkundigen en de aantrekkelijkheid van het beroep? 

Scope: algemene klassieke hospitalisatieafdelingen 

Het onderwerp van ons rapport is de inzet van verpleegkundig personeel 
(basis verpleegkundig kader) op klassieke hospitalisatieafdelingen in acute 
ziekenhuizen. Andere functies zoals verpleegkundig specialisten, andere 
gespecialiseerde verpleegkundigen en andere zorgverleners (bv. artsen, 
zorgkundigen, paramedici) vallen buiten het opzet van deze studie. We 
richten ons in de eerste plaats op afdelingen voor algemene chirurgie en 
interne geneeskunde, voornamelijk vanwege het beschikbare bewijs en de 
vergelijkbaarheid met RN4CAST. Waar mogelijk kijken we ook naar andere 
klassieke hospitalisatieafdelingen (geriatrie, revalidatie en pediatrie). Ook 
voor intensieve zorgen afdelingen beschrijven we de evolutie van de 
intensiteit van verpleegkundige zorgen en de inzet van verpleegkundig 
personeel. Het vergelijken van de Belgische bestaffing met internationale 
standaarden voor intensieve zorgen afdelingen viel buiten de scope van de 
huidige studie. Ook materniteiten vallen buiten de scope, o.a. omwille van 
de specifieke rol van de vroedvrouwen. Dit betekent dat zowel verschillende 
afdelings- en ziekenhuistypes (bv. dagziekenhuizen, operatiezaal, spoed, 
psychiatrie) en sectoren (bv. woonzorgcentra, thuiszorg), waar een veilig 
personeelsbeleid mogelijks even pertinent is, niet werden bestudeerd.  
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Het viel ook buiten de scope van deze studie om de relatie tussen 
verpleegkundige bestaffing en patiëntuitkomsten te bestuderen. Alhoewel 
dit technisch mogelijk is (bv. uitkomstmaten op basis van de MZG zoals de 
ziekenhuismortaliteit) is dit een complexe en tijdrovende analyse die de 
studieduur aanzienlijk zou verlengen (bv. linken van survey-data 2019 met 
MZG van 2019 is pas mogelijk vanaf 2020 of 2021). Bovendien is deze 
relatie gekend en reeds herhaaldelijk aangetoond (internationaal maar ook 
in België). De meerwaarde om dit opnieuw te doen in het kader van de 
huidige studie is dan ook eerder beperkt.  

Tekstvak 1 – Enkele kernbegrippen uitgelegd 

Verpleegkundige bestaffing/verpleegkundige personeelsinzet 

Twee maten die vaak worden gebruikt om het aantal verpleegkundigen 
te kwantificeren zijn: 

 ‘Nursing Hours per Patient Day (NHPPD)’ of ‘verpleegkundige uren 
ingezet per patiëntdag’: de som van de uren van verpleegkundigen 
die bij directe patiëntenzorg betrokken zijn, gedeeld door het aantal 
patiëntdagen per afdeling. 

 ‘Patient-to-nurse ratio’ of ‘patiënt-per-verpleegkundige ratio’: het 
aantal patiënten dat door één verpleegkundige wordt verzorgd. Dit 
wordt klassiek bevraagd op shift-niveau (zoals in RN4CAST). De VG-
MZG laten een dergelijke berekening niet toe. Daarom wordt in deze 
studie het aantal patiënten per verpleegkundige (op basis van VG-
MZG) ook berekend per periode van 24 uur (= gemiddeld aantal 
patiënten per verpleegkundige op een bepaalde verpleegafdeling 
tijdens een registratiedag).  

Een maat die vaak wordt gebruikt om het kwalificatieniveau van de 
verpleegkundige bestaffing te berekenen is: 

 Het ‘aandeel (of percentage) uren zorg verstrekt door 
verpleegkundigen met een bachelor-diploma’: dit is het aandeel of 
percentage directe zorguren van verpleegkundigen met minstens een 
bachelor-diploma. 

Een maat die wordt gebruikt om het ondersteunend personeel 
(zorgkundigen, logistieke medewerkers, administratief ondersteunend 
personeel) te berekenen is ‘Supporting Hours per Patient Day (SHPPD) 
of ‘ondersteunende personeelsuren per patiëntdag’: 

 de som van de uren van ondersteunend personeel, gedeeld door 
het aantal patiëntdagen per afdeling. 

Verpleegkundige zorgintensiteit en werklast 

 De verpleegkundige zorgintensiteit is de hoeveelheid directe en 
indirecte zorg (zorggerelateerde activiteiten die niet in het bijzijn van 
de patiënt worden uitgevoerd: bv. klaarmaken medicatie).44 Dit wordt 
meestal berekend per verpleegeenheid (per dag of periode). 
Factoren die de zorgintensiteit beïnvloeden zijn o.a. de graad van 
afhankelijkheid van patiënten, de complexiteit van de zorg (bv. 
plotselinge veranderingen in zorgbehoeften, activiteiten die op een 
bepaald moment moeten worden gecombineerd, activiteiten die een 
hoog niveau van technische of theoretische expertise vereisen, de 
fysiek-mentaal-emotionele inspanning, enz.).45 

 De verpleegkundige werklast omvat de intensiteit van 
verpleegkundige zorg én de niet-patiëntgerelateerde 
verpleegkundige activiteiten (bv. opleiding). Het is de hoeveelheid tijd 
en zorg die een verpleegkundige kan besteden aan patiënten, de 
werkplek en de eigen professionele ontwikkeling in een bepaalde 
periode, gekoppeld aan de beschikbare personele middelen (aantal 
en competenties). 

 Zorgepisode zoals gedefinieerd in VG-MZG: telkens een patiënt van 
afdeling verandert of een nieuwe dag begint, start een nieuwe 
zorgepisode. Het is de tijd die de patiënt op die afdeling verblijft. Een 
patiënt kan op die manier op één kalenderdag meerdere 
zorgepisodes hebben, en zelfs meerdere zorgepisodes op eenzelfde 
afdeling (bv. op de dag van een operatie kan een patiënt een pre- en 
postoperatieve zorgepisode op dezelfde chirurgische afdeling 
hebben). Als een patiënt echter van middernacht tot middernacht op 
dezelfde afdeling blijft, valt de zorgepisode samen met een 
kalenderdag en bedraagt deze 24u. 
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Niet-uitgevoerde verpleegkundige zorg (‘missed nursing care’ of 
‘care left undone’) 

Wanneer de werklast (te) hoog is, kan mogelijk niet alle zorg worden 
verleend, en moeten verpleegkundigen prioriteiten stellen. De literatuur 
gebruikt in dat geval drie verwante concepten: zorg die niet wordt 
uitgevoerd (‘care left undone’), ‘implicit rationing’ en gemiste 
verpleegkundige zorg (‘missed nursing care’).46 In deze studie wordt aan 
verpleegkundigen gevraagd welke zorg (die noodzakelijk was) ze tijdens 
hun laatste shift niet hebben kunnen uitvoeren wegens tijdsgebrek. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen klinische activiteiten (bv. 
wisselhouding ter preventie van doorligwonden, adequate observatie van 
patiënten, tijdig toedienen van medicatie) en activiteiten i.v.m. planning 
en communicatie (bv. educatie van patiënten en familie, patiënten en hun 
familie voorbereiden op ontslag).  

Niet-verpleegkundige taken 

Dit zijn taken waarvan algemeen beschouwd wordt dat ze niet door 
verpleegkundigen moeten worden uitgevoerd maar door ondersteunend 
personeel. Indien verpleegkundigen deze taken uitvoeren wordt hun 
verpleegkundige expertise onvoldoende efficiënt ingezet. Voorbeelden 
zijn: patiënttransport, maaltijdbedeling, opruimen kamer, enz. 

Type verpleegafdelingen 

Deze studie focust op algemene ziekenhuisafdelingen. In eerste instantie 
wordt gekeken naar afdelingen interne geneeskunde (kenletter D), 
chirurgie (kenletter C) en gemengde afdelingen chirurgie, interne 
geneeskunde (kenletters CD of H). In tweede instantie wordt ook gekeken 
naar de afdelingen geriatrie (kenletter G), pediatrie (kenletter E), 
revalidatie (kenletters S1-S6 en Sp). Daarnaast worden een aantal 
analyses ook uitgevoerd voor de afdelingen intensieve zorgen 
(kenletter I).  

                                                      

d  De gegevens van het jaar 2015 waren niet beschikbaar via de technische cel 
(TCT: zie hoofdstuk 3 van het wetenschappelijk rapport voor meer uitleg). 

Bij de VG-MZG werd er geen onderscheid gemaakt binnen kenletters (bv. 
algemene en gespecialiseerde afdelingen interne geneeskunde zijn 
beiden gelabeld als ‘D afdelingen’).  

Bij de survey werd er wel gefocust op algemene afdelingen interne 
geneeskunde en chirurgie (op basis van een lijst die werd opgesteld door 
een verantwoordelijke binnen elk deelnemend ziekenhuis). Dit verklaart, 
samen met enkele andere factoren (bv. andere jaartallen, aantal 
bestudeerde afdelingen), verschillen in resultaten tussen de survey en de 
VG-MZG.  

1.6. Hoe gingen we te werk? 

Het onderzoek paste een combinatie van methodieken toe. We 
onderzochten de wetenschappelijke peer-reviewed literatuur, de grijze 
literatuur en beleidsdocumenten. We analyseerden administratieve 
databases, meer bepaald de Belgische Minimale Ziekenhuisgegevens (VG-
MZG) en de verpleegkundige personeelsgegevens (‘EMPLODAY’) voor de 
jaren 2009-2014 en 2016d. Daarnaast voerden we opnieuw (een deel van) 
de RN4CAST studie uit, in samenwerking met het Leuvens Instituut voor 
Gezondheidszorgbeleid – KU Leuven. Voor het internationale luik voerden 
we een literatuuroverzicht uit aangevuld met expert-consultatie. Vier landen 
werden bestudeerd: Australië (Victoria, Queensland), de Verenigde Staten 
(Californië, Massachusetts), Engeland en Ierland. Meer info over de keuze 
van de landen/ regio’s en de gevolgde methode vindt u in sectie 4 van het 
Short Report. 
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2. EVOLUTIE VAN DE VERPLEEGKUNDIGE 
ZORGINTENSITEIT EN BESTAFFING IN 
DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN 

2.1. Evolutie van de verpleegkundige zorgintensiteit  

 Hoe gingen we te werk? 

Om de verpleegkundige zorgintensiteit te berekenen maakten we gebruik 
van de VG-MZG voor de jaren 2009-2014 en 2016. De VG-MZG heeft tot 
doel op basis van een limitatieve lijst van 78 items de ‘uitgevoerde 
verpleegkundige activiteiten op een bepaalde afdeling tijdens een bepaalde 
zorgepisode’ te registreren. Deze registratie gebeurt 4 keer per jaar 
gedurende 15 dagen (eerste helft van maart, juni, september en december). 
Aangezien enkel de uitgevoerde zorg wordt geregistreerd is dit niet 
noodzakelijk een maat van zorgbehoefte. Het is mogelijk dat zowel over- als 
ondergebruik een rol speelt. Een alternatieve benadering is het meten van 
zorgbehoefte. In de Belgische ziekenhuizen wordt er echter geen 
gevalideerde zorgbehoefte-schaal systematisch en op grote schaal 
geregistreerd. Daarom, en ook omdat er internationaal geen gouden 
standaard bestaat, werd ervoor geopteerd om de VG-MZG, die op een 
gestandaardiseerde manier in alle Belgische acute ziekenhuizen verzameld 
worden, te gebruiken als maat voor zorgintensiteit.  

Om de stap van de VG-MZG items naar zorgintensiteit te maken gebruiken 
we gewichten die in het kader van een vorige KCE-studie werden ontwikkeld 
en gevalideerd:47 1 punt komt ongeveer overeen met 5 minuten zorg. De 
punten van alle zorgepisodes worden voor elke VG-MZG registratiedag 
samengeteld per verpleegeenheid. Dit geeft een maat voor zorgintensiteit. 
Aangezien het VG-MZG instrument ook gebruikt wordt voor 
financieringsdoeleinden, is het onderhevig aan ‘upcoding’. Daarom werden 
slechts 55 van de 78 VG-MZG items meegenomen in de berekening van 
zorgintensiteit. VG-MZG items waarvan audits hebben aangetoond dat ze 
onderhevig zijn aan variatie in codeerpraktijken en mogelijke overcodering, 
werden niet meegenomen (cf. hoofdstuk 3 van het wetenschappelijk 
rapport). We relateren deze maat aan het aantal verpleegdagen, per 

registratiedag per verpleegeenheid. Dit resulteert in een maat die we 
‘zorgintensiteit per patiëntdag (‘Care Intensity per Patient Day’ of 
CIPPD)’ noemen. 

We beschrijven eerst de evolutie op de afdelingen chirurgie en interne 
geneeskunde, waar we ook de enquête afnamen (zie sectie 3) en 
beschrijven vervolgens ook de resultaten voor andere afdelingen. 

 De verpleegkundige zorgintensiteit nam gestaag toe op de 
afdelingen chirurgie en interne geneeskunde 

De verpleegkundige zorgintensiteit nam in de loop van de tijd gestaag toe, 
van een gemiddelde van 47,64 CIPPD in 2009, tot 52,02 CIPPD in 2016 (zie 
Figuur 1). De CIPPD ligt hoger in de week dan in het weekend (in 2016 
gemiddeld 53,0 en 49,3 CIPPD, respectievelijk), en ligt hoger in universitaire 
dan in niet-universitaire ziekenhuizen (in 2016 gemiddeld 56,6 en 51,0 
CIPPD, respectievelijk). Deze verschillen blijven consistent doorheen de tijd. 
Daarnaast geven ook de patiëntbewegingen of ADT (‘Admission, Discharge 
& Transfers’ of ‘Opname, ontslag, transfer’) een indicatie van de 
zorgintensiteit. De zorgintensiteit die veroorzaakt wordt door 
patiëntbewegingen (bv. coördinatie, administratie) wordt slechts beperkt 
opgenomen in de puntenweging op basis van VG-MZG.  

Daarom werd deze ADT-maat afzonderlijk berekend. De gemiddelde ADT-
score op algemene chirurgie en interne geneeskunde steeg van 0,86 
patiëntbewegingen per patiëntdag (mediaan: 0,59) in 2009 naar 0,98 
patiëntbewegingen per patiëntdag (mediaan: 0,71) in 2016. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
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 Ook op de meeste andere afdelingen nam de 
verpleegkundige zorgintensiteit toe 

Uit Figuur 2 blijkt dat in vrijwele alle algemene hospitalisatieafdelingen de 
verpleegkundige zorgintensiteit toenam. De intensiteit op algemene 
ziekenhuisafdelingen was het hoogst op pediatrie (62,98 CIPPD in 2009 en 
65,77 CIPPD in 2016), gevolgd door geriatrie (54,90 CIPPD in 2009 en 
57,89 CIPPD in 2016). De intensiteit nam het sterkst toe op de interne 
geneeskundige afdelingen (van 46,67 CIPPD in 2009 tot 51,94 in 2016). De 
zorgintensiteit op intensieve zorgen nam slechts beperkt toe: van 144.13 
CIPPD in 2009 naar 146.55 in 2016. 

Op alle afdelingen nam ook de ADT per patiëntdag toe. Uitzondering hierop 
was pediatrie. De gemiddelde ADT per patiëntdag is daar nog steeds de 
hoogste, maar deze nam in de loop van de tijd af: van 1,67 
patiëntbewegingen in 2009 naar 1,57 in 2016. Na pediatrie heeft chirurgie 
het hoogste aantal patiëntbewegingen, en deze namen toe: van gemiddeld 
1,08 in 2009 naar gemiddeld 1,26 in 2016. Op revalidatie (0,12 in 2009 en 
0,15 in 2016) en geriatrie (0,16 in 2009 en 0,20 in 2016) is de gemiddelde 
ADT per patiëntdag het laagst. 

 

 

 

                                                      

e  De verpleegkundige zorgintensiteit bleef in de gemengde interne 
geneeskundige-chirurgische afdelingen bijna ongewijzigd doorheen de jaren. 
Er dient opgemerkt te worden dat deze groep verpleegafdelingen relatief klein 
is en heterogeen is samengesteld.  
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Figuur 1 – Zorgintensiteit per patiëntdag (CIPPD) en Nursing Hours per Patient Day (NHPPD) voor de afdelingen chirurgie en interne geneeskunde 

CIPPD NHPPD 

  

Jaar P25 P50 P75 Gemiddelde en 
standaarddeviatie 

2009 38,75 46,72 55,26 47,64 (13,74) 

2016 42,23 51,22 60,26 52,02 (15,43) 
 

Jaar P25 P50 P75 Gemiddelde en 
standaarddeviatie 

2009 2,46 3,03 3,81 3,46 (2,87) 

2016 2,82 3,47 4,34 3,92 (2,43) 
 

Opmerking: CIPPD en NHPPD worden berekend per verpleegafdeling per registratiedag; algemene en interne geneeskunde afdelingen omvatten de volgende 
verpleegafdelingen: chirurgische afdelingen zijn afdelingen met overwegend C-bedden; interne geneeskunde afdelingen zijn afdelingen met overwegend D-bedden; gemengde 
afdelingen zijn afdelingen met overwegend CD-bedden. Het jaar 2015 is niet in de figuur opgenomen omdat deze gegevens niet beschikbaar waren voor analyse. Afwijkende 
waarden (outliers) worden niet getoond in de figuur.  
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2.2. Evolutie van de verpleegkundige bestaffing 

 Hoe gingen we te werk? 

Om de evolutie van de verpleegkundige bestaffing na te gaan, gebruikten 
we de EMPLODAY gegevens (onderdeel van MZG). Deze databank bevat 
per VG-MZG registratiedag per verpleegeenheid de ingezette uren van de 
verpleegkundigen en van het ondersteunend personeel (bv. zorgkundigen 
en logistieke medewerkers). We berekenden de ‘Nursing Hours per Patient 
Day’ (NHPPD) per verpleegafdeling en registratiedag (zie Tekstvak 1). De 
NHPPD bevat enkel de ingezette uren van het verpleegkundig personeel 
(HBO-5-verpleegkundigen; bachelor-verpleegkundigen; verpleegkundigen 
met een masterdiploma). Daarnaast berekenden we een gelijkaardige maat 
met enkel de uren gepresteerd door het zorgkundig en ondersteunend 
personeel, de ‘Supporting Hours per Patient Day’ (SHPPD).  

We beschrijven eerst de evolutie op de afdelingen chirurgie en interne 
geneeskunde, waar we ook de enquête afnamen (zie sectie 3) en 
beschrijven vervolgens de resultaten voor andere afdelingen. 

 Verpleegkundige personeelsinzet stijgt in de loop der jaren 

De verpleegkundige bestaffing op chirurgie en interne geneeskunde is in de 
loop van de tijd gestaag toegenomen, van een gemiddelde van 3,46 NHPPD 
in 2009 tot 3,92 NHPPD in 2016 (zie Figuur 1). In 2016 was de gemiddelde 
NHPPD in universitaire ziekenhuizen 4,46 en 3,80 in niet-universitaire 
ziekenhuizen.  

Op weekdagen is er meer personeel dan in het weekend (bv. in 2016 een 
gemiddelde van 4,02 tegenover 3,62 NHPPD, respectievelijk). Wanneer de 
NHPPD gecorrigeerd worden voor de aanwezigheid van 
hoofdverpleegkundigen op weekdagen, is de bestaffing vergelijkbaar: 3,58 
NHPPD op weekdagen en 3,62 NHPPD op weekenddagen. De verschillen 
tussen universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen alsook tussen week- 
en weekenddagen bleven in de loop van de tijd stabiel. 

Ook op andere algemene afdelingen nam de NHPPD toe, behalve dan op 
geriatrie. De bestaffing is het grootst bij pediatrie (6,50 in 2009 en 6,79 in 
2016) gevolgd door gemengde algemene interne geneeskunde/chirurgie 
(3,56 in 2009 en 4,14 in 2016) en chirurgie (3,59 in 2009 en 4,04 in 2016). 
Geriatrie heeft de laagste bestaffing, gemeten via NHPPD (3,22 in 2009 en 
3,11 in 2016) gevolgd door de interne geneeskundige afdelingen (3,33 in 
2009 en 3,79 in 2016). Ook de NHPPD op intensieve zorgen nam toe: van 
17,68 in 2009 naar 18,27 in 2016. 

 Percentage bachelor-verpleegkundigen werd groter 

Naast de NHPPD, steeg tussen 2009 en 2016 ook de kwalificatiemix van 
verpleegkundigen in acute ziekenhuizen. Op chirurgie en interne 
geneeskunde steeg het percentage bachelor-verpleegkundigen van 58% 
naar 62%. Dit percentage ligt hoger in universitaire (van 73% naar 79%) dan 
in niet-universitaire (van 53% naar 59%) ziekenhuizen. Dezelfde evolutie 
geldt ook voor de andere algemene afdelingen. Gerangschikt volgens 
percentage bachelor-verpleegkundigen hebben we: pediatrie (van 86% naar 
92%), gevolgd door gemengde interne geneeskunde/chirurgie afdelingen 
(van 60% naar 63%) en afdelingen interne geneeskunde (van 57% naar 
63%). Het laagste aandeel bachelors werkt op geriatrie (van 49% naar 54%) 
en revalidatie, waar hun percentage niet is toegenomen (status quo op 
51%). 
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Figuur 2 – Zorgintensiteit per patiëntdag (CIPPD) en Nursing Hours per Patient Day (NHPPD) per type afdeling 

CIPPD 

 

 

NHPPD 

 

Opmerking: CIPPD en NHPPD worden berekend per verpleegafdeling per registratiedag. De gegevens worden weergegeven per type afdeling: interne geneeskunde 
afdelingen (D); chirurgische afdelingen (C); med / surg (CD); geriatrische afdelingen (G); revalidatie (S1-S6; Sp); pediatrische afdelingen (E). Het jaar 2015 is niet in de figuur 
opgenomen omdat deze gegevens niet beschikbaar waren voor analyse. Afwijkende waarden (outliers) worden niet getoond. De boxplots bevatten zowel gemiddelde (cirkel) 
als mediaan (middelste horizontale lijn). De bovenste horizontale lijn van de box stemt overeen met P75, de onderste met P25. De whiskers (boven en onder) werden berekend 
als 1.5* de interkwartielafstand. Intensieve zorgen afdelingen worden niet getoond op deze figuur.  
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2.3. Voldoet de huidige verpleegkundige bestaffing?  

 De bestaffing volgde de toename van de zorgintensiteit  

Om te evalueren of de verpleegkundige personeelsinzet afgestemd wordt 
op de zorgintensiteit berekenden we een maat ‘zorgintensiteit per 
patiëntdag’ (CINURS). Deze maat is de verhouding van het aantal 
zorgintensiteitspunten tot de verpleegkundige personeelsinzet per 
verpleegafdeling en per registratiedag. De CINURS laat niet toe om te 
evalueren of de bestaffing optimaal of voldoende aangepast is, maar geeft 
enkel een indicatie van de mate waarin zorgintensiteit en uren 
verpleegkundige zorg dezelfde evolutie volgen (bv. doorheen de tijd, tussen 
verschillende types verpleegafdelingen).  

Uit onze analyse voor de periode 2009 - 2016 blijkt dat de CINURS voor 
chirurgie en interne geneeskunde stabiel is gebleven (van 0,26 in 2009 naar 
0,25 in 2016). De verschillen zijn ook klein tussen week- en weekenddagen 
(in 2016: 0,25 versus 0,26) en tussen universitaire en niet-universitaire 
ziekenhuizen (in 2016: 0,24 versus 0,25). Het toont aan dat in die 
afdelingen, gemiddeld genomen, de bestaffing de stijgende zorgintensiteit 
volgt.  

Dit geldt ook voor andere types afdelingen. Opmerkelijk is wel dat de 
CINURS het hoogst is op geriatrie (van 0,34 in 2009 naar 0,35 in 2016) en 
het laagst op pediatrie (van 0,21 in 2009 naar 0,20 in 2016). Op intensieve 
zorgen is de 24/7 beschikbaarheid van verpleegkundigen (i.e. minstens 2 
verpleegkundigen per 6 bedden) een essentieel kenmerk van de afdeling. 
Dit verklaart (gedeeltelijk) de relatief lage CINURS (0,17 in 2009 en 0,16 in 
2016). 

 Bestaffingsniveaus die als onveilig beschouwd worden zijn 
nog steeds gangbaar 

Over welke bestaffing nu optimaal of aangewezen is, is de literatuur meer 
gebaseerd op expert consensus, dan op wetenschappelijk bewijs. Uit onze 
internationale vergelijking blijkt bovendien dat regio's en landen hierover een 
verschillend standpunt innemen (zie sectie 4 van het Short Report). Toch 
moet, te allen tijde, een onveilige bestaffing worden vermeden. Een patiënt-
per-verpleegkundige ratio van meer dan 8 patiënten per verpleegkundige 
wordt in het algemeen als onveilig beschouwd, vooral tijdens dag- en 
avondshiften.48 Dit is nog niet hetzelfde als een veilige ratio, waar het 
maximum aanbevolen aantal patiënten per verpleegkundige doorgaans een 
stuk lager ligt (bv. maximum 4 patiënten per verpleegkundige tijdens de dag 
en 8 tijdens de nacht).  

Uit de administratieve gegevens blijkt dat er in 2016 in ons land op 42,90% 
van de meetdagen op chirurgie en interne geneeskunde een hogere patiënt-
per-verpleegkundige ratio was dan 8 patiënten per verpleegkundige. Dit 
komt overeen met een blootstelling van 484 402 van de 980 722 (of 49,39%) 
patiëntdagen in onze steekproef aan dergelijke ratio’s. Hoewel sinds 2009 
per afdeling het gemiddeld aantal dagen met onveilige bestaffing daalde, is 
dit nog steeds een slecht en verontrustend resultaat. Een meer 
conservatieve inschatting is het hanteren van 10,6 patiënten per 
verpleegkundige als drempelwaarde. Deze ratio is een gemiddelde van 8 
patiënten per verpleegkundige tijdens de daguren en 15 patiënten per 
verpleegkundige tijdens de nacht (deze of een betere drempelwaarde wordt 
tijdens de nachtshift behaald door 25% van de Belgische ziekenhuizen in de 
steekproef – zie DEEL II hoofdstuk 5 van het wetenschappelijk rapport). Ook 
deze ratio (10,6 patiënten per verpleegkundige) wordt in 14,39% van de 
meetdagen overschreden (goed voor 17,49% van alle patiëntdagen op de 
afdelingen interne geneeskunde en chirurgie) (zie Tabel 1). 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325C_Safe_nurse_staffing_levels_Short_Report.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
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Tabel 1 – Meetdagen en patiëntdagen blootgesteld aan verontrustende patiënt-per-verpleegkundige ratio’s (2016) 

 Overschrijden 10,6-1 ratio 

(gemiddelde over 24 u., uitgaande van 8-1 ratio overdag en 15-1 ratio 
‘s nachts) 

Overschrijden 8-1 ratio  

(gemiddelde over 24 u.) 

Verpleegafdelingen Meetdagen  Patiëntdagen Meetdagen  Patiëntdagen 

Interne geneeskunde/chirurgie 7 452 / 51 785 (14,39%) 171 538 / 980 722 (17,49%) 22 214 / 51 785 (42,90%) 484 403 / 980 722 (49,39%) 

Geriatrie 4 421 /13 776 (32,09%) 104 689 / 288 995 (36,23%) 9 416 / 13 776 (68,35%) 213 901 / 288 995 (74,02%) 

Pediatrie 125 / 6 391 (1,96%) 1 643 / 78 422 (3,37%) 527 / 6 391 (8,25%) 10 364 / 78 422 (13,22%) 

Revalidatie 1 839 / 6 917 (17,54%) 39 025 / 109 760 (35,55%) 3 541 / 6 917 (51,19%) 69 007 / 109 760 (62,87%) 

Totaal 13 837 / 78 869 (17,54%) 317 895 / 1 457 899 (21,80%) 35 698 / 78 869 (45,26%) 777 674 / 1 457 899 (53,34%) 

Interne geneeskunde/chirurgie omvat zowel de afdelingen interne geneeskunde (D); chirurgie (C) als de gemengde afdelingen.  

Deze onveilige situatie blijkt het meest voor te komen op geriatrie (in 2016: 
8:1 ratio of hoger op 68,35% van de meetdagen – goed voor 74,02% van de 
patiëntdagen; 10,6:1 ratio of hoger op 32,09% van de meetdagen – goed 
voor 36,23% van de patiëntdagen) en het minst op pediatrie (in 2016: 8:1 
ratio of hoger op 8,25% van de meetdagen – goed voor 13,22% van de 
patiëntdagen; 10,6:1 ratio of hoger op 1,96% van de meetdagen – goed voor 
3,37% van de patiëntdagen). Dit laatste is geen verrassing, omdat de 
internationale normen voor pediatrie over het algemeen strenger zijn (zie 
Tabel 1). 

De verhoudingen lijken minder ongunstig op chirurgie (in 2016: 8:1 ratio of 
hoger op 38,08% van de meetdagen – goed voor 44,04% van de 
patiëntdagen; 10,6:1 ratio of hoger op 10,75% van de meetdagen – goed 
voor 12,90% van de patiëntdagen) in vergelijking met de interne 
geneeskunde afdelingen (in 2016: 8:1 ratio of hoger op 43,39% van de 
meetdagen – goed voor 52,56% van de patiëntdagen; 10,6:1 ratio of hoger 
op 16,94% van de meetdagen – goed voor 20.30% van de patiëntdagen). 

 Zorgkundig en ondersteunend personeel 

Zorgkundig en ondersteunend personeel kan verpleegkundigen niet 
vervangen, maar kan wel hun werklast verminderen door de niet-

verpleegkundige taken op zich te nemen. In onze studie evalueerden we de 
aanwezigheid van zorgkundigen en niet-verzorgend ondersteunend 
personeel (bv. logistiek assistenten, administratief ondersteund personeel) 
op basis van de 'ondersteunende personeelsuren per patiëntdag' 
(Supporting Hours per Patient Day of SHPPD). Voor chirurgie en interne 
geneeskunde bleek er geen duidelijke trend doorheen de tijd te zijn. De 
gemiddelde SHPPD bedroeg 0,77 tussen 2009 en 2011, steeg licht in 2012 
(0,79 SHPPD) en begon vervolgens te dalen tot 0,68 SHPPD in 2016. Het 
aantal ondersteunende medewerkers ligt hoger in universitaire (0,91 
SHPPD in 2016) dan in niet-universitaire (0,63 SHPPD in 2016) 
ziekenhuizen. Er is ook meer ondersteunend personeel aanwezig op 
weekdagen (0,76 SHPPD in 2016) dan in het weekend (0,45 SHPPD in 
2016). 

Er is meer ondersteunend personeel actief op geriatrie, revalidatie en 
pediatrie, maar de SHPPD in deze diensten nam geleidelijk af tussen 2009 
en 2016: voor geriatrie van 1,14 naar 0,91, voor revalidatie van 1,27 naar 
1,07 en voor pediatrie van 1,06 naar 0,92. Chirurgie en interne geneeskunde 
werken minder met ondersteunend personeel, maar ook daar nam de 
SHPPD af: voor chirurgie van 0,74 naar 0,67 en voor interne geneeskunde 
van 0,78 naar 0,67. Op de afdelingen intensieve zorgen wijzigde de 
gemiddelde SHPPD van 0,97 niet doorheen de tijd. 
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2.4. Verband tussen verpleegkundige personeelsinzet en het 
ziekenhuisbudget 

Het ziekenhuisbudget (BFM) bestaat uit verschillende delen en sub-delen, 
met elk zijn eigen regels en criteria. Alhoewel de (sub-)delen van dit 
ziekenhuisbudget bedoeld zijn voor een bepaalde bestemming (bv. een deel 
van de B2-component is bedoeld voor de financiering van de 
verpleegkundige bestaffing van chirurgische afdelingen) zijn deze budgetten 
niet noodzakelijk opzij gelegd voor deze bestemming.  

Doorheen de tijd werden er maatregelen genomen om de verpleegkundige 
bestaffing te verbeteren (introductie mobiele equipes, verscheidene cao’s). 
Sommige van deze deelbudgetten worden berekend op basis van erkende 
(en niet op basis van verantwoorde) bedden op het moment dat de 
maatregel werd ingevoerd. Meestal was dit aantal erkende bedden veel 
hoger dan het aantal verantwoorde bedden vandaag, wat leidt tot 
ongelijkheden in de toekenning van budgetten tussen de ziekenhuizen. 
Vaak zijn deze historisch toegekende budgetten niet meer in 
overeenstemming met de huidige activiteit, staffingsbehoeftes en kosten. 
Ook werd er bijkomend budget voor bestaffing voorzien voor universitaire 
ziekenhuizen en niet-universitaire ziekenhuizen met universitaire bedden. 
Voor al deze maatregelen werden er bijkomende budgetlijnen gecreëerd in 
het BFM. Het is echter niet eenvoudig om deze zondermeer te koppelen aan 
verpleegkundige bestaffing (zeker niet op welbepaalde afdelingstypes). Zo 
zijn sommige van deze deelbudgetten niet alleen bedoeld voor 
verpleegkundig maar ook voor logistiek en/of administratief personeel.  

Daarnaast is de toepassing van deze maatregelen soms ziekenhuisbreed 
terwijl dit voor andere maatregelen enkel bestemd is voor welbepaalde 
verpleegafdelingen. De relatie tussen het budget en de bestemming is niet 
altijd voorafgaand bepaald wat het moeilijk maakt om te achterhalen welk 
deel van het ziekenhuisbudget aan verpleegkundige bestaffing wordt 
gespendeerd.  

Het ontbreken van een globaal budget dat geoormerkt is voor 
verpleegkundige bestaffing en de complexiteit van de regels bij de 
berekening en toekenning van het BFM maken het moeilijk om een 
eenvoudige vraag te beantwoorden: welk budget krijgen ziekenhuizen voor 
verpleegkundige bestaffing? Het beantwoorden van de vraag: ‘besteden 
ziekenhuizen het budget dat bestemd is voor verpleegkundig personeel 
daadwerkelijk aan verpleegkundig personeel?’ is nog moeilijker en schier 
onmogelijk. 
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3. VERPLEEGKUNDIGE BESTAFFING EN 
WERKOMGEVING IN DE BELGISCHE 
ZIEKENHUIZEN 

Begin 2019 nodigden we alle Belgische acute ziekenhuizen uit om deel te 
nemen aan de replicatie van de RN4CAST-studie. In ieder deelnemend 
ziekenhuis werden alle verpleegkundigen van 4 tot 6 willekeurig 
geselecteerde afdelingen chirurgie en interne geneeskunde uitgenodigd om 
een online enquête in te vullen. Deze werd uiteindelijk afgenomen bij meer 
dan 5 000 verpleegkundigen van de 84 deelnemende ziekenhuizen. We 
gebruikten dezelfde vragenlijst als die van de RN4CAST enquête van 2009. 
Voor 49 ziekenhuizen (3 035 verpleegkundigen in 2009; 3 457 
verpleegkundigen in 2019) konden we de vergelijking maken tussen de 
situatie in 2009 en de huidige situatie (2019). Wanneer cijfers voor de 
toestand in 2019 getoond worden, worden de gegevens van alle 84 
deelnemende ziekenhuizen gebruikt.  

3.1. Verpleegkundige werkomgeving 

De verpleegkundige werkomgeving werd gemeten met behulp van de PES-
NWI (Practice Environment Scale - Nursing Work Index) aan de hand van 
32 items gegroepeerd in vijf factoren: verpleegkundig leiderschap, 
deelname aan ziekenhuisbeleid, arts-verpleegkundige relatie, 
verpleegkundige visie op kwaliteit van zorg, en adequaatheid van bestaffing. 
Over het algemeen gaven de verpleegkundigen goede scores voor 
‘verpleegkundige visie op kwaliteit van zorg’ (74% helemaal mee eens of 
mee eens). Ook de scores voor ‘arts-verpleegkundige relatie’ (65%) en 
‘verpleegkundig leiderschap’ (63%) waren vrij goed.  

Slechte resultaten waren er voor ‘adequaatheid van bestaffing’ (slechts 29% 
helemaal mee eens of mee eens) (zie verder sectie 3.2) en ‘deelname aan 
het ziekenhuisbeleid’ (40%). Figuur 3 geeft de resultaten weer per 
ziekenhuis en per onderwerp. Hieruit blijkt een grote variatie tussen 
ziekenhuizen. Sommige ziekenhuizen verbeterden sinds de vorige studie 
(2009) specifieke aspecten van de verpleegkundige werkomgeving met 
succes, terwijl andere dat niet deden. 

 Werkomgeving: verbetering op gebied van leiderschap, 
relatie met de artsen en visie kwaliteit van zorg 

Als we vergelijken met 2009 zien we een positieve evolutie voor 
‘leiderschap’, ‘arts-verpleegkundige relatie’ en ‘visie op zorgkwaliteit’. Voor 
‘adequaatheid van bestaffing’ en ‘deelname aan ziekenhuisbeleid’ meldden 
de verpleegkundigen echter geen vooruitgang. De verbeterde ‘visie op 
zorgkwaliteit’ kan mogelijk worden verklaard door de verschillende 
initiatieven voor de verbetering van de zorgkwaliteit die het afgelopen 
decennium werden genomen (bv. kwaliteits- en veiligheidscontracten, 
accreditatieprogramma's, meten van kwaliteitsindicatoren, enz.). De 
verbeterde relatie met de artsen kan te danken zijn aan een grotere 
aandacht voor multidisciplinaire samenwerking al van tijdens de opleiding. 
De organisatie van opleidingen en leiderschapsprogramma's kunnen 
gezorgd hebben voor een hogere score voor leiderschap.  

Bij ziekenhuizen die in 2009 beter presteerden dan de andere, gingen de 
resultaten in 2019 achteruit. Bij de minst goed presterende ziekenhuizen in 
2009 was het omgekeerde het geval. Deze 'convergentie naar het 
gemiddelde' veranderde echter niets drastisch aan de rangorde. Over het 
algemeen behoren ziekenhuizen die in 2009 het best presteerden, in 2019 
nog steeds bij de best presterende ziekenhuizen, maar de verschillen 
werden kleiner. 
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Figuur 3 – Percentage verpleegkundigen dat het volledig eens is met de aanwezigheid van positieve aspecten van de werkomgeving op ziekenhuis- 
en regionaal niveau in 2019 

 

Voor elk deelnemend ziekenhuis wordt het percentage verpleegkundigen dat het eens of helemaal eens is met de 32 PES-items weergegeven. Ziekenhuizen staan op de x-as 
en worden gerangschikt op het gemiddelde percentage voor alle 32 items van links (hoogste percentage, d.w.z. 74%) naar rechts (laagste percentage, d.w.z. 43%). Hoe hoger 
de score, hoe beter. Een heatmap wordt gebruikt om percentages uit te drukken tussen een reeks kleuren die van groen (hoog percentage) over blauw (gemiddeld percentage) 
naar rood (laag percentage) gaat. 
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3.2. Verpleegkundige bestaffing 

 Nog steeds te veel patiënten per verpleegkundige en een 
grote variatie tussen ziekenhuizen 

Een indicator die vaak wordt gebruikt om de verpleegkundige bestaffing te 
meten, is de ‘patiënt-per-verpleegkundige ratio’. 

Uit de RN4CAST-studie van 2009 bleek dat in België 1 verpleegkundige 
gemiddeld verantwoordelijk was voor 10,7 patiënten op een algemene 
chirurgische of interne geneeskundige afdeling. De werklast van Belgische 
verpleegkundigen lag daardoor ver boven het Europese gemiddelde van 8,3 
patiënten per verpleegkundige. Alleen Duitsland en Spanje scoorden 
slechter.  

In 2019 blijkt in ons land de gemiddelde patiënt-per-verpleegkundige ratio 
9,4 (Figuur 4) te bedragen (9,5 in niet-universitaire ziekenhuizen; 7,8 in 
universitaire ziekenhuizen). Dit cijfer is een kleine verbetering tegenover het 
resultaat van 2009. Dit komt door een lichte toename van het aantal 
verpleegkundigen en een lichte daling in patiëntactiviteit (per meetdag 
minder patiënten aanwezig op de verpleegafdelingen), een trend die 
plaatsvond in de meeste ziekenhuizen. De patiënt-per-verpleegkundige 
ratio ligt wel nog steeds boven internationale standaarden. 

Tussen de ziekenhuizen onderling is er een grote variatie (van 6,1 tot 12,7), 
en ook tussen de soorten shiften zijn er grote verschillen merkbaar: 

 morgen/dag shift: gemiddeld 7,1 patiënten (variatie tussen 
ziekenhuizen van 5,4 tot 9,9); 

 namiddag/avond shift: 8,9 patiënten (variatie tussen ziekenhuizen van 
4,6 tot 13,3); 

 nacht shift: 18,1 patiënten (variatie tussen ziekenhuizen van 8,0 tot 
27,6). 

Tussen week- en weekenddagen is er niet veel verschil inzake het aantal 
patiënten per verpleegkundige.  

 Aandeel bachelor-verpleegkundigen neemt aanzienlijk toe 

Van de bevraagde verpleegkundigen in 2019 heeft gemiddeld 63% een 
bachelor-diploma (61% in niet-universitaire ziekenhuizen; 83% in 
universitaire ziekenhuizen). Ook hier is er echter veel verschil tussen de 
ziekenhuizen, variërend van 34% tot 96%. In vergelijking met 2009 is er een 
aanzienlijke stijging met bijna 10 procentpunten. 
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Figuur 4 – Algemene patiënt-per-verpleegkundige ratio, per ziekenhuis en per regio (2019) 
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3.3. Niet-uitgevoerde verpleegkundige zorg en niet 
verpleegkundige activiteiten 

In de enquête werd aan de verpleegkundigen gevraagd of ze in hun laatste 
shift hun zorgverlening niet konden uitvoeren omwille van werkdruk en 
welke niet-verpleegkundige taken ze uitvoerden (d.w.z. taken die door 
ondersteunend personeel kunnen worden uitgevoerd). 

 Niet-uitgevoerde verpleegkundige zorg nam aanzienlijk toe 

Er werden 2 soorten van ‘niet-uitgevoerde verpleegkundige activiteiten’ 
gemeten:  

 Klinische activiteiten: adequate observatie van patiënten, 
huidverzorging, mondhygiëne, pijnbestrijding, behandelingen en 
procedures, tijdige toediening van medicatie en het geven van 
wisselhouding. De verpleegkundigen meldden dat ze gemiddeld 2,2 
van deze 7 klinische taken niet konden uitvoeren tijdens hun laatste 
shift terwijl ze wel noodzakelijk waren. De taken die het meest 
gerapporteerd werden zijn mondhygiëne (gerapporteerd door 48% van 
de verpleegkundigen), adequate observatie van patiënten en het geven 
van wisselhouding (beide gerapporteerd als niet-uitgevoerd door 37% 
van de verpleegkundigen). Tussen de ziekenhuizen is hierop een 
variatie van gemiddeld 1,3 tot 3,2 activiteiten. 

 Plannings- en communicatieactiviteiten: troosten van en praten met 
patiënten, educatie van patiënten en familie, patiënten en hun familie 
voorbereiden op ontslag, ontwikkelen of updaten van verpleegkundige 
zorgplannen of –paden, en zorgplanning. De verpleegkundigen 
meldden dat ze gemiddeld 2,3 van deze 5 activiteiten niet uitvoerden 
tijdens hun laatste shift. De hoogste percentages worden gerapporteerd 
voor ‘troosten van en praten met patiënten’ (gerapporteerd door 67% 
van de verpleegkundigen) en ‘educatie van patiënten en familie’ 
(gerapporteerd door 55% van de verpleegkundigen). Ook hier is er 
tussen de ziekenhuizen een schommeling van gemiddeld 1,4 tot 3,2 
activiteiten. 

Uit Figuur 5 blijkt dat het aantal activiteiten dat niet werd uitgevoerd de 
laatste 10 jaar aanzienlijk toenam, met uitzondering van mondhygiëne, 
waarvan het percentage reeds hoog was in 2009. Vooral in ziekenhuizen 
die in 2009 een beter resultaat behaalden, nam het aandeel 'niet-
uitgevoerde verpleegkundige zorg' toe. Anderzijds verbeterde het resultaat 
van een aantal ziekenhuizen die in 2009 nog zeer slechte resultaten 
behaalden. 
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Figuur 5 – Niet-uitgevoerde verpleegkundige zorg, evolutie tussen 2009 en 2019 

 

Percentages verwijzen naar het percentage van verpleegkundigen in de steekproef dat rapporteert dat ze een bepaalde activiteit die noodzakelijk was tijdens hun meest recente 
shift, niet konden uitvoeren wegens tijdsgebrek. 
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 Niet-verpleegkundige taken worden nog vaak door 
verpleegkundigen uitgevoerd 

Er werden in de enquête 8 taken opgenomen die onder het 
competentieniveau van een verpleegkundige liggen. Het percentage 
verpleegkundigen dat aangaf deze taken vaak of soms uit te voeren ligt 
hoog. Voorbeelden hiervan zijn: 82% van de verpleegkundigen 
rapporteerden dat ze maaltijden opdienden en afruimden tijdens hun meest 
recente shift (spreiding ziekenhuizen: 58%-97%), 61% dat ze patiënten 
transporteerden binnen het ziekenhuis (spreiding ziekenhuizen: 17%-97%), 
en 57% dat ze voorraad en materiaal bestelden (spreiding ziekenhuizen: 
2%-88%). De verschuivingen tussen 2009 en 2019 zijn eerder beperkt.  

3.4. Risico op burn-out, ontevredenheid met de job en de 
intentie om de job te verlaten 

In onze enquête hebben we ons gericht op indicatoren die peilen naar het 
welzijn en de tevredenheid van verpleegkundigen: risico op burn-out, 
ontevredenheid over de job, en het voornemen om het ziekenhuis te 
verlaten. 

 Risico op burn-out 

Het risico op burn-out wordt gemeten via de ‘Maslach burn-out inventory’. 
Deze schaal omvat 22 items gegroepeerd in drie dimensies: ‘emotionele 
uitputting’; ‘depersonalisatie’; en ‘verminderde persoonlijke bekwaamheid’. 
Gemiddeld 36% van de verpleegkundigen loopt een hoog risico op 
emotionele uitputting, wat een zeer hoog percentage is 
(ziekenhuispercentages variëren van 7% tot 76%) (zie Figuur 6). 
Verpleegkundigen werkzaam in Waalse (groene balkjes op Figuur 6; 48%) 
en Brusselse (grijze balkjes; 47%) ziekenhuizen hebben een hoger risico op 
emotionele uitputting in vergelijking met verpleegkundigen werkzaam in 
Vlaamse (blauwe balkjes; 27%) ziekenhuizen. 

De resultaten voor de twee andere dimensies zijn vergelijkbaar. Gemiddeld 
32% van de verpleegkundigen loopt een hoog risico op depersonalisatie 
(ziekenhuispercentages variëren van 9% tot 66%) en het risico op 
verminderde persoonlijke bekwaamheid bedraagt 31% 
(ziekenhuispercentages variëren van 12% tot 65%). 

De laatste 10 jaar nam het aandeel verpleegkundigen met een hoog risico 
op depersonalisatie en emotionele uitputting toe en nam het aandeel met 
hoog risico op verminderde persoonlijke bekwaamheid af. 

 Ontevredenheid over de job en voornemen om te vertrekken  

De resultaten voor de twee andere uitkomsten ‘job ontevredenheid’ en 
‘voornemen om te vertrekken’ zijn evenmin goed. 

Zo is meer dan 1 op 4 verpleegkundigen (27%) niet tevreden met haar/zijn 
job (ziekenhuispercentages variëren van 0% tot 77%). Tegenover 2009 
betekent dit een aanzienlijke verslechtering van de situatie. Specifieke 
aspecten waarover de tevredenheid significant afnam zijn ‘vakantiedagen’ 
en ‘ziekteverlof’. De tevredenheid over de ‘autonomie in het werk’, ‘het 
salaris’ en ‘de professionele status’ steeg. 

Vandaag heeft 32% van de verpleegkundigen het voornemen om het 
ziekenhuis het komende jaar te verlaten (ziekenhuispercentages variëren 
van 9% tot 70%), wat ongeveer hetzelfde is als in 2009. Zo’n 14% van de 
verpleegkundigen wil in een ander ziekenhuis gaan werken 
(ziekenhuispercentages variëren van 2% tot 39%), en 8% zou opteren voor 
een verpleegkundige job buiten een ziekenhuis (ziekenhuispercentages 
variëren van 0% tot 40%). Gemiddeld 10% overweegt om een job buiten de 
verpleegkunde te zoeken (ziekenhuispercentages variëren van 1% tot 
25%). 

 



 

30 Veilige verpleegkundige bestaffing KCE Report 325As 

 

 

Figuur 6 – Percentage verpleegkundigen met een hoog risico op emotionele uitputting, per ziekenhuis en regio (2019) 

 

 

3.5. Zorgkwaliteit bekeken vanuit verpleegkundig oogpunt 

Meer dan de helft van de bevraagde verpleegkundigen (54%) beschouwt de 
patiëntveiligheid als aanvaardbaar, slecht of zeer slecht 
(ziekenhuispercentages variëren van 20% tot 83%). Slechts 46% 
beschouwt de patiëntveiligheid op de verpleegafdeling als goed of zeer 
goed. Dit is een slechter resultaat dan in 2009. Daarnaast meldde 83% 
‘helemaal niet of slechts enigszins’ zeker te zijn dat de leiding van het 
ziekenhuis actie zou ondernemen om problemen met patiëntenzorg op te 
lossen, wanneer deze gemeld worden door verpleegkundigen 
(ziekenhuispercentages variëren van 58% tot 99%).  

 

 

 

Ook dit resultaat is aanzienlijk slechter dan in 2009. Het aantal gemelde 
problemen met ontslagbeleid bleef op een vergelijkbaar niveau als in 2009: 
nog steeds 66% van de verpleegkundigen meldde ‘helemaal niet zeker of 
enigszins zeker’ te zijn dat patiënten na ontslag in staat waren om voor hun 
eigen zorg in te staan (ziekenhuispercentages variëren van 46% tot 91%).  
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3.6. Impact van de werkomgeving en de bestaffing op de 
verpleegkundige uitkomsten 

We gingen na welke impact de verpleegkundige werkomgeving en de 
bestaffing hebben op het welzijn en welbevinden van verpleegkundigen. De 
evaluatie van de impact op de patiëntuitkomsten viel buiten de scope van 
deze studie. We keken wel naar de impact op ‘niet-uitgevoerde 
verpleegkundige zorg’. Dit is een indicator waarvan op basis van de 
literatuur kan worden aangenomen dat deze een belangrijke rol speelt in de 
relatie tussen verpleegkundige bestaffing en patiëntuitkomsten: hoe lager 
de bestaffing, hoe hoger het percentage ‘niet-uitgevoerde verpleegkundige 
zorg’ en hoe hoger het risico op slechtere patiëntuitkomsten. Meer 
informatie over de gehanteerde methode (regressiemodel) vindt u in 
hoofdstuk 5 van het wetenschappelijk rapport. 

 Patiënt-per-verpleegkundige ratio en leiderschap hebben 
een belangrijke impact op het welzijn en welbevinden van 
verpleegkundigen 

Op basis van deze studie kunnen we besluiten dat hoe hoger het aantal 
patiënten per verpleegkundige is, hoe hoger het risico is op emotionele 
uitputting, depersonalisatie, ontevredenheid over de job en de intentie om 
het ziekenhuis te verlaten. Het verband tussen patiënt-per-verpleegkundige 
ratio en verminderde persoonlijke bekwaamheid was daarentegen niet 
significant.  

Duidelijk was dat goed leiderschap een positieve impact heeft. Hoe hoger 
de score op leiderschap, hoe lager de kans op emotionele uitputting, 
depersonalisatie, ontevredenheid over de job en de intentie om het 
ziekenhuis te verlaten. Daarnaast zorgt een deelname van 
verpleegkundigen aan het ziekenhuisbeleid er voor dat het risico op hun 
emotionele uitputting en job ontevredenheid vermindert. Opmerkelijk is het 
hogere risico op de intentie om het ziekenhuis te verlaten en het risico op 
depersonalisatie bij de jongste verpleegkundigen. Hierover is verder 
onderzoek nodig, met indien nodig, gerichte actie. 

 Impact ratio en niet-verpleegkundige taken op niet-
uitgevoerde verpleegkundige zorg 

De studie wijst erop dat er de laatste 10 jaar een belangrijke toename was 
van niet-uitgevoerde verpleegkundige zorg (sectie 3.3.1). Uit ons onderzoek 
(regressiemodel) blijkt dat de patiënt-per-verpleegkundige ratio en de mate 
waarin verpleegkundigen niet-verpleegkundige taken uitvoeren belangrijke 
voorspellers zijn van niet-uitgevoerde verpleegkundige zorg (klinische, 
plannings- en communicatieactiviteiten). Bij mannelijke en jongere 
verpleegkundigen (20-29 jaar) ligt het risico op niet-uitgevoerde zorg hoger. 

 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
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4. NAAR EEN VEILIGE BESTAFFING IN DE 
BELGISCHE ACUTE ZIEKENHUIZEN 

In het huidige hoofdstuk formuleren en onderbouwen we aanbevelingen 
voor een veilige(re) bestaffing in de Belgische acute ziekenhuizen.  

4.1. Verminder het aantal patiënten per verpleegkundige in 
de acute ziekenhuizen 

Om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat ziekenhuizen aantrekkelijke werkplekken zijn voor 
verpleegkundigen, moet het aantal patiënten dat door één 
verpleegkundige verzorgd wordt dalen. 

Binnen 5 jaar: 

 Om veilige patiënt-per-verpleegkundige ratio’s te waarborgen, 
moet een nationale overeenkomst worden afgesloten over veilige 
patiënt-per-verpleegkundige ratio’s. Daarbij moet een maximum 
aantal patiënten per verpleegkundige bepaald worden voor de 
verschillende types afdelingen (bv. andere ratio’s voor algemene 
afdelingen chirurgie en interne geneeskunde tegenover 
gespecialiseerde afdelingen chirurgie en interne geneeskunde), 
de types shiften (bv. dag en avond tegenover nacht), of op basis 
van de gemeten zorgintensiteit. Hiervoor zijn (t.o.v. situatie 2016) 
naar schatting 5 527 extra VTE noodzakelijk. Dit komt overeen met 
een structureel bijkomend budget van € 403 456 400. Het 
eventueel bijkomend personeel voor de afdelingstypes die in deze 
studie niet werden bestudeerd is hierin niet meegenomen.  

 

Noodmaatregel binnen het jaar:  

 Om een einde te maken aan een ‘patiënt-per-verpleegkundige 
ratio’ die patiënten aan een manifest onveilige zorgomgeving 
blootstelt (> 8 patiënten per verpleegkundige overdag op 
algemene ziekenhuisafdelingen) is extra budget en personeel 
nodig. De onveilige ratio’s wegwerken vereist een toename van het 
personeelsbestand met 220 VTE (daguren) of 1 629 FTE (24u) wat 
overeenkomt met een bijkomend structureel budget van 
€ 16 089 200 en € 118 946 200, respectievelijk. Het eventueel 
bijkomend personeel voor de afdelingstypes die in deze studie niet 
werden bestudeerd is hierin niet meegenomen.  

Gezamenlijke inspanning van overheid en ziekenhuissector: 

 Na een initiële investering van de overheid om de hervormingen te 
lanceren is er een gezamenlijke inspanning van de bevoegde 
overheidsinstanties en de ziekenhuissector nodig. Het extra 
budget kan zowel door de ziekenhuissector als door de overheid 
worden gedragen: de ziekenhuissector door een reorganisatie van 
de activiteiten (inefficiënte afdelingen sluiten en onnodige 
ziekenhuisopnames en patiëntdagen vermijden) en de overheid 
door het ziekenhuisbudget (BFM) te verhogen. Om de 
noodzakelijke hervormingen te kunnen opstarten is een initiële 
investering van de overheid nodig met garanties van de sector dat 
efficiëntiewinsten zullen worden geboekt. De potentiële 
efficiëntiewinsten moeten zorgopdracht per zorgopdracht 
geëvalueerd worden. Daarnaast moeten er flankerende 
maatregelen in andere sectoren (bv. thuiszorg, woonzorgcentra) 
worden genomen om de impact van de hervormingen (bv. sneller 
ontslag uit het ziekenhuis) in deze sectoren te kunnen opvangen 
en een veilig personeelsbeleid in deze sectoren uit te bouwen.  
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 Nog te veel patiënten per verpleegkundige 

Aantal patiënten per verpleegkundige daalt maar is nog ver verwijderd 
van internationaal gehanteerde standaarden 

Uit onze studie blijkt dat het aantal patiënten per verpleegkundige op de 
Belgische afdelingen interne geneeskunde en chirurgie met een ratio van 
8,12 (volgens de administratieve data: 6,88 voor universitaire ziekenhuizen 
en 8,21 voor niet-universitaire ziekenhuizen) en 9,4 (schatting op basis van 
de enquête; 7,8 in universitaire ziekenhuizen; 9,5 in niet-universitaire 
ziekenhuizen), nog steeds veel te hoog ligt. In buitenlandse regio’s waar 
men veilige ratio’s heeft ingevoerd, varieert de ratio overdag van 4 tot 5 
patiënten per verpleegkundige, en gedurende de nacht maximaal 8 
patiënten (Victoria/Australië). De bovengrens van deze internationale 
normen bedraagt op 24u een maximum van 6,1f patiënten per 
verpleegkundige. Vooral 's nachts ligt de gemiddelde Belgische ratio van 18 
patiënten ver boven de internationale normen. Maar ook overdag (7) en ‘s 
avonds (9) liggen onze ratio’s aanzienlijk hoger dan degene die 
internationaal als een minimum worden beschouwd voor veilige 
patiëntenzorg.  

De laatste 10 jaar verminderde het aantal patiënten dat toegewezen wordt 
aan één verpleegkundige weliswaar, maar deze daling lijkt niet te volstaan. 
Door een kortere verblijfsduur en een verschuiving van klassieke naar 
daghospitalisatie nam de intensiteit van de verpleegkundige zorg immers 
toe. Om een veilige zorgomgeving voor patiënten en een aantrekkelijke 
werkomgeving voor verpleegkundigen te verzekeren, moet de patiënt-per-
verpleegkundige ratio in onze acute ziekenhuizen verder worden verbeterd.  

 

                                                      

f  Gewogen gemiddelde van daguren (maximum 5 patiënten per 
verpleegkundige) en nachturen (maximum 8 patiënten per verpleegkundige) 

Patiënten blootgesteld aan zorgcontext die internationaal aanzien 
wordt als schadelijk voor patiënten 

Er is internationale consensus dat meer dan 8 patiënten per 
verpleegkundige overdag een onveilige situatie is. Deze studie toonde aan 
dat een aanzienlijk aantal patiënten wordt blootgesteld aan ratio’s die, 
internationaal gezien, als schadelijk beschouwd worden. Bovendien toont 
deze studie aan dat meer dan 8 patiënten per verpleegkundige overdag 
consistent geassocieerd is met slechtere verpleegkundige uitkomsten (zoals 
burn-out, job ontevredenheid en intentie om het beroep te verlaten) en een 
hoger risico op het niet uitvoeren van verpleegkundige zorg. Dit is een 
belangrijke bevinding aangezien ‘niet-uitgevoerde verpleegkundige zorg’ 
(‘missed nursing care’) een belangrijke rol speelt in de relatie tussen 
verpleegkundige bestaffing en mortaliteit.24 Dit wil echter niet zeggen dat 8 
patiënten per verpleegkundige steeds een veilige of optimale situatie is. We 
zien immers dat bepaalde relaties (zoals niet-uitgevoerde klinische 
activiteiten en emotionele uitputting) reeds ontstaan bij een lager aantal 
patiënten per verpleegkundige.   

 Verouderde normen voor de financiering en erkenning van 
ziekenhuizen  

De twee belangrijkste beleidsinstrumenten die de verpleegkundige 
bestaffing mee bepalen zijn de ziekenhuisfinanciering en de 
erkenningsnormen. Deze zijn aan herziening toe. De erkenningsnorm met 
de grootste reikwijdte voorziet slechts in een minimale bestaffing van één 
verpleegkundige op 30 bedden, wat zeer laag is. Er zijn wel enkele 
uitzonderingen (bv. zorgprogramma's voor beroerte, enz.). Als we de 
basisnorm voor financiering van een afdeling interne geneeskunde en 
chirurgie (bv. 13-15,5 VTE per 30 bedden) omrekenen, komen we tot een 
patiënt-per-verpleegkundige ratio van ongeveer 11,3 tot 14.0 patiënten per 
verpleegkundige. Sommige ziekenhuizen stellen meer verpleegkundigen te 
werk en financieren dit met andere inkomsten (bv. afdrachten 
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artsenhonoraria, winstmarges van andere posten, enz.). Hiermee moet 
rekening worden gehouden wanneer het BFM wordt verhoogd (zie sectie 
2.4). 

 Binnen een periode van vijf jaar veilige ratio’s per type 
verpleegafdeling implementeren 

Het mag duidelijk zijn dat er moet worden ingezet op wettelijk vastgelegde 
maximum patiënt-per-verpleegkundige ratio’s per type verpleegafdeling die 
nodig zijn om een veilige zorgomgeving te garanderen, en die ook een 
vertaalslag in de ziekenhuisfinanciering krijgen. Dit systeem van veilige 
patiënt-per-verpleegkundige ratio’s moet zodanig opgezet worden dat er 
garanties zijn voor de patiënt (bv. krijgt de zorg die hij nodig heeft), de 
verpleegkundige (bv. werkbaar werk), de ziekenhuizen (bv. krijgt adequate 
financiering om opgelegde ratio’s te realiseren) alsook voor de overheid (bv. 
noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd, budget bedoeld voor 
bestaffing wordt gebruikt voor bestaffing). 

Vastleggen van maximum aantal patiënten per verpleegkundige per 
type verpleegafdeling vergt een systematische data-gedreven 
consensus aanpak 

Uit ons internationale overzicht (zie sectie 4 van het Short Report) is het 
duidelijk dat er geen ‘beste wetenschappelijke manier’ is om de optimale 
patiënt-per-verpleegkundige ratio’s vast te leggen. Toch zijn bepaalde 
beleidsmaatregelen gebruikelijk of zeer vergelijkbaar in de verschillende 
landen. Zo wordt in de meeste landen een algemeen kader ontwikkeld om 
ervoor te zorgen dat een verpleegkundige personeelsinzet wordt toegepast 
waarbij de veiligheid van patiëntenzorg gegarandeerd wordt. Dergelijk 
nationaal raamwerk wordt doorgaans ontwikkeld door een taskforce met alle 
relevante stakeholders (bv. vertegenwoordigers van verpleegkundigen, de 
ziekenhuissector, patiënten, onderzoeksinstituten en de overheid). 
Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare 
gegevens en evidentie. In België zou dit betekenen dat de administratieve 
gegevens (de VG-MZG, de MZG) worden gebruikt om verpleegafdelingen 
te classificeren. Deze classificatie moet verder gaan dan een 
administratieve indeling van afdelingen volgens kenletter (bv. C, D, I, G). 

Verpleegafdelingen worden beter ingedeeld op basis van medische (bv. 
medische activiteitenprofielen: diagnoses en procedures) en 
verpleegkundige gegevens (bv. verpleegkundige zorgintensiteit). Een 
dergelijke data-gedreven aanpak moet toelaten om tot een consensus te 
komen voor welk type verpleegafdelingen er andere ratio’s noodzakelijk zijn: 
bv. algemene interne geneeskundige en chirurgische verpleegafdelingen, 
afdelingen voor medium care, geriatrie, pediatrie, gespecialiseerde interne 
geneeskundige afdelingen zoals beroerteafdelingen, hematologische 
afdelingen, enz. Op basis van overleg (bv. met de Delphi consensus 
methode) kunnen dan de patiënt-per-verpleegkundige ratio’s voor de 
verschillende types verpleegafdelingen worden vastgelegd.  

Bij deze oefening kan, zoals in het buitenland, ook overwogen worden om 
minima vast te leggen i.v.m. de kwalificatiemix (bv. minimum aandeel 
bachelor-verpleegkundigen). Het is immers aangetoond dat een groter 
aandeelbachelor-verpleegkundigen de uitkomsten van de patiënten 
verbeteren. Ook kan er bepaald worden hoeveel de fractie van het 
ondersteunend personeel (dat steeds complementair aan het 
verpleegkundig personeel wordt ingezet) maximum kan bedragen per 
zorgteam.  

Deze oefening moet gebeuren op basis van gegevens die systematisch 
worden aangeleverd en geanalyseerd. Om ervoor te zorgen dat de ratio’s 
mee evolueren met een veranderend ziekenhuislandschap (bv. hervorming 
van het ziekenhuislandschap, medische innovaties, veranderende 
demografie, enz.) is het van belang deze oefening op regelmatige tijdstippen 
te herhalen (bv. om de 5-10 jaar).  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325C_Safe_nurse_staffing_levels_Short_Report.pdf
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Ratio’s implementeren via erkenningsnormen lijkt aangewezen 

Uit de internationale vergelijking (zie hoofdstuk 4 van het Short Report) blijkt 
dat er verschillende beleidsmaatregelen mogelijk zijn om het aantal 
verpleegkundigen te verhogen. Het gebruik van een wettelijk vastgelegd 
maximum aantal patiënten per verpleegkundige (patiënt-per-
verpleegkundige ratio’s) lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Ze 
kunnen, naast andere erkenningsnormen (bv. vereisten i.v.m. infrastructuur, 
specialismen: verpleegkunde en geneeskunde) worden gebruikt als 
minimale erkenningsnormen voor ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten. Een 
minder dwingende manier dan een verankering in de erkenningsnormen is 
om deze ratio's te implementeren via bv. publieke rapportage van patiënt-
per-verpleegkundige ratio’s. Dit kan auto-regulatie van de sector tot gevolg 
hebben.  

Ratio’s die flexibiliteit toelaten: gemiddelde per verpleegafdeling en 
verschillend voor dag- en nachturen 

Bij het formuleren van dergelijke ratio’s is het belangrijk om deze vast te 
leggen op basis van patiënten (en niet op basis van bedden). Bovendien is 
het aangewezen te opteren voor een systeem dat een zekere mate van 
flexibiliteit toelaat. Dit kan inhouden dat er gekozen wordt voor het 
vastleggen van gemiddelde ratio’s per verpleegkundige op niveau van een 
verpleegafdeling (zoals in Victoria en Queensland) eerder dan per 
verpleegkundige (zoals in California). Dit betekent dat een 
hoofdverpleegkundige in de dagelijkse patiëntentoewijzing rekening kan 
houden met de expertise van verpleegkundigen (bv. een ervaren 
verpleegkundige krijgt iets meer patiënten toegewezen dan een onervaren 
verpleegkundige) en/of de zorgzwaarte van patiënten. In een systeem zoals 
dat van Californië is dit niet mogelijk aangezien de ratio’s worden bepaald 
per verpleegkundige (bv. elke verpleegkundige mag te allen tijde maximum 
5 patiënten toegewezen krijgen onafhankelijk van ervaring van de 
verpleegkundige of zorgzwaarte van de patiënt). Bij het bepalen van de 
ratio’s lijkt het ook aangewezen om rekening te houden met verschillen in 
activiteit tussen de verschillende dagdelen (bv. hogere ratio’s ‘s nachts dan 
overdag).  

Implementeren van veilige patiënt-per-verpleegkundige ratio’s vereist 
een substantiële investering 

De stap naar veilige patiënt-per-verpleegkundige ratio’s per afdelings- en 
shifttype is dus essentieel en vereist, naast voorbereidingswerk, bijkomende 
investeringen. We kunnen de budgettaire impact schatten door naar de 
bovengrenzen van internationale voorbeelden te kijken: 5/1 voor dag- en 
avonddiensten (Californië) en 8/1 voor nachtdiensten (Victoria). Dit komt 
neer op een gemiddelde van 6,1 patiënten per verpleegkundige voor 
algemene afdelingen. Wanneer we een dergelijke verhouding toepassen op 
alle algemene ziekenhuisafdelingen (interne geneeskunde, chirurgie, 
geriatrie, revalidatie, en pediatrie), kunnen we de impact schatten op basis 
van 2 methodes (zie Tekstvak 2). Via onze berekening schatten we dat een 
extra 5 526 VTE (+29%) of € 403 456 400 (via methode 1) vereist is. Op 
basis van methode 2 is dit 5 888 VTE of € 437 095 000 (zie Tabel 2). Dit is, 
in beide gevallen, een onderschatting, omdat verschillende types afdelingen 
(bv. dagziekenhuis, spoeddienst, intensieve zorgen) niet in onze analyse 
werden opgenomen en een aantal verpleegafdelingen door exclusieregels 
en regels om problemen eigen aan een administratieve databank op te 
schonen (bv. geen verpleegafdelingen met minder dan 10 bedden) niet in 
onze databank werden opgenomen. Bovendien is deze budgetberekening 
gebaseerd op de gemiddelde loonkost zoals berekend in het BFM (2019). 
Dit komt overeen met ongeveer € 73 000. Bij het uitwerken van concrete 
beleidsmaatregelen is het mogelijk aangewezen om deze loonkost aan te 
passen (bv. indien men wil inzetten op meer verpleegkundigen tijdens de 
nacht, indien men kwalificatiegraad wil verhogen door de proportie van 
bachelor-verpleegkundigen te verhogen, indien men salarissen 
competitiever wil maken). Een concrete correctie die men al kan invoeren is 
een budgetverhoging van 1% om rekening te houden met de (partiële) 
invoering van de IFIC-barema’s.  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325C_Safe_nurse_staffing_levels_Short_Report.pdf
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Tabel 2 – Budget impact veilige ratio’s op algemene 
hospitalisatieafdelingen die bestudeerd werden in huidige studie 

Type 
verpleegafdelingen 

Ratio 6,1:1 

 

VTE  

(1 VTE is 200 dagen inzetbaar) 

Budget  

(in 000 €) 

Interne 
geneeskunde/ 
chirurgie 

3 425 (+26,5%) – 3 728 (+28,8%) 249 996 – 272 115 

Geriatrie 1 558 (+49,7%) – 1 601 (+51,0%) 113 763 – 116 888 

Pediatrie 48 (+2,9%) – 106 (+6,5%) 3 504 – 7 738 

Revalidatie 496 (+36,5%) – 553 (+40,7%) 36 193 – 40 354 

Totaal 5 527 (+29,0%) – 5 988 (+31,4%) 403 456 – 437 095 

Bij de omzetting van reëel gepresteerde uren naar VTE werd ervan uitgegaan dat 1 
VTE voor 200 dagen inzetbaar is in directe patiëntenzorg (365 dagen – weekend- 
en vakantiedagen, ziekteverlof, opleidingsdagen, etc.). De kostprijs (totale loonkost 
werkgever) per VTE bedraagt € 73 000. Dit komt overeen met de gemiddelde 
loonkost voor verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici (verpleegkundigen 
zijn grootste beroepsgroep) die gehanteerd wordt in het BFM (2019).  

Impact op andere sectoren (thuiszorg, woonzorgcentra) bewaken 

Bovendien moet worden voorkomen dat verpleegkundigen andere sectoren 
(bv. woonzorgcentra, thuisverpleging, psychiatrische ziekenhuizen, enz.) 
verlaten, waardoor deze in de problemen komen. Daarom moeten in die 
sectoren gelijktijdige en gelijkaardige acties worden ondernomen.  

 

 

Tekstvak 2 – Berekeningsmethode budget impact 

 Methode 1: voor elke verpleegafdeling berekenen we de gemiddelde 
patiënt per verpleegkundige ratio op basis van de 
registratiedagen per semester. Dit houdt in dat het per 
verpleegeenheid mogelijk is dat registratiedagen met een lager aantal 
patiënten per verpleegkundige, de dagen met een hoger aantal 
patiënten per verpleegkundige compenseren. Indien dit gemiddelde 
aantal patiënten per verpleegkundige hoger is dan de drempelwaarde 
berekenen we het aantal uren verpleegkundig personeel dat nodig is 
om aan de drempelwaarde te voldoen. Voor verpleegeenheden die 
reeds aan de drempelwaarde voldoen worden er geen bijkomende 
verpleegkundige uren gerekend. 

 Methode 2: dezelfde principes als bij methode 1 maar dan per 
registratiedag. Dit betekent dat er voor elke registratiedag waarop 
een bepaalde verpleegeenheid niet voldoet aan de drempelwaarde 
extra uren verpleegkundig personeel gerekend worden. Omdat een 
goed bestafte dag een slecht bestafte dag niet meer kan opheffen is 
deze methode veel strenger, resulterend in meer benodigd 
personeel.  

De extra benodigde uren verpleegkundig personeel worden 
geaggregeerd op ziekenhuisniveau en geëxtrapoleerd op jaarbasis. Deze 
uren worden omgezet in VTE. Bij deze omzetting wordt rekening 
gehouden met vakantiedagen, ziekte- en opleidingsdagen (1 VTE is 200 
dagen inzetbaar: 1 520 uren met 7,36 uren per shift). Als loonkost per 
VTE werd de gemiddelde loonkost genomen die gehanteerd wordt in het 
BFM: €73 206 (BFM 2019), afgerond naar €73 000.  

Indien men uitgaat van andere loonkosten (bv. toekomstige IFIC-
barema’s; andere mix van HBO-5 en bachelor-verpleegkundigen; 
vergrijzing van verpleegkundige beroepsgroep; salarisverhoging om 
beroep aantrekkelijker te maken; vooral inzetten op extra nacht-
verpleegkundigen; verhoogd budget voor onregelmatige prestaties) moet 
men een andere loonkost hanteren. Om de extra kosten van IFIC op korte 
termijn op te vangen moet het budget met 1% verhoogd worden. Ook 
overheadkosten i.v.m. bijkomend personeel werden niet meegerekend. 

IFIC= Het Instituut voor Functieclassificatie 
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Minder dwingende interventies (bv. verhogen transparantie 
personeelsinzet) hebben waarschijnlijk minder impact 

Naast de invoering van ratio’s kunnen beleidsmakers voor minder stringente 
maatregelen kiezen. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassing van de 
feitelijke personeelsbezetting op basis van de meting van de zorgintensiteit 
(bv. Ierland) of een grotere transparantie over het besluitvormingsproces 
(Engeland). Al deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat de 
bestaffing aan het bed van de patiënt is verbeterd. Toch blijken patiënt-per-
verpleegkundige ratio’s de grootste impact te hebben (bv. grote 
verbeteringen bij de verpleegkundige uitkomsten, toegenomen 
aantrekkelijkheid van het beroep, indicaties dat de patiëntuitkomsten 
verbeteren, enz.). Het gebruik van wettelijk bindende minimale ratio's is 
daarom een valide beleidsoptie voor de Belgische ziekenhuizen.  

Investeringen door de overheid in combinatie met hervormingen in de 
sector 

Aangezien het Belgische ziekenhuislandschap zeer versnipperd is, en 
bekend staat om zijn hoge activiteitsgraad, zouden overheid en 
ziekenhuissector kunnen overwegen om een pact te sluiten. Dit kan 
garanties bevatten voor zowel besparingen (bv. overeengekomen 
doelstellingen over afname van ziekenhuisactiviteit) als investeringen (bv. 
extra budget voor verpleegkundig personeel). De mogelijkheid tot 
efficiëntiewinsten zal wel zorgopdracht per zorgopdracht bekeken moeten 
worden. In het verleden werd de beddencapaciteit reeds verminderd, met 
behoud van (een deel van) het personeelsbudget via de recyclagepremie. 
Het principe van deze maatregel kan opnieuw worden genomen, maar deze 
maatregel (in tegenstelling tot de recyclagemaatregel) zou wel beperkt 
moeten worden in de tijd. Indien dit niet gebeurt, creëert het op lange termijn 
weer ongelijkheid tussen ziekenhuizen omwille van historische beslissingen 
(zoals nu het geval is bij de recyclage-maatregel: ziekenhuizen die destijds 
bedden hebben gesloten worden hier nog steeds financieel voor 
gecompenseerd).  

In ieder geval zal een eerlijk toewijzingsmechanisme nodig zijn zodat 
ziekenhuizen met een betere patiënt-per-verpleegkundige ratio niet worden 
bestraft voor hun reeds geleverde inspanningen (zie sectie 4.3). Ook in 
andere landen draagt de ziekenhuissector bij aan het verbeteren van de 
patiënt-per-verpleegkundige ratio’s (in Californië volledig, in Victoria en 
Ierland gedeeltelijk en in Queensland voor het grootste deel).  

Investering met maatschappelijk en economisch belang 

Een investering in verpleegkundigen moet beschouwd worden als elke 
andere investering in gezondheidszorg. Vanuit een macroperspectief is er 
een duidelijk maatschappelijk belang, aangezien verbeterde patiënt-per-
verpleegkundige ratio’s een gunstig effect hebben op de uitkomsten voor 
patiënt en verpleegkundige. Uit onderzoek blijkt dat er ook een economisch 
belang is, omdat de bijkomende kosten worden gecompenseerd door een 
kortere verblijfsduur en (in mindere mate) door verbeterde uitkomsten van 
patiënten (bv. minder complicaties).49 Het realiseren van een kortere 
verblijfsduur betekent dat er ook een mogelijke ‘business case’ is voor de 
ziekenhuizen. In België zou dit resulteren in een hogere verantwoorde 
activiteit. Ook wordt verondersteld dat de betere uitkomsten bij 
verpleegkundigen zorgen voor terugverdieneffecten (bv. minder 
afwezigheid, lager personeelsverloop, enz.). 
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 Een noodmaatregel om manifest onveilige ratio’s weg te 
werken moet onmiddellijk ingevoerd worden 

Om manifest onveilige patiënt-per-verpleegkundige ratio’s te voorkomen, is 
een aanzienlijke toename van verpleegkundigen in directe patiëntenzorg 
vereist. We berekenden dit voor twee scenario’s op basis van de 
administratieve databanken. Aangezien deze geen informatie per shift 
bevatten, moeten we de ratio’s per 24u berekenen. In een eerste scenario 
gaan we uit van 8 patiënten per verpleegkundige tijdens de daguren en 15 
patiënten per verpleegkundige tijdens de nachturen (deze of een betere 
drempelwaarde wordt tijdens de nachtshift behaald door 25% van de 
Belgische ziekenhuizen in de enquête). Dit komt overeen met maximum 
10,6 patiënten per verpleegkundige. In een tweede scenario gaan we uit van 
een maximum van 8 patiënten per verpleegkundige zowel overdag als 
’s nachts.  

In 2016 werd 22% van de patiëntdagen in onze VG-MZG dataset (alle 
algemene ziekenhuisafdelingen: interne geneeskunde, chirurgie, geriatrie, 
pediatrie, en revalidatie) blootgesteld aan een ratio hoger dan 10,6 patiënten 
per verpleegkundige. 53% van de patiëntdagen in onze VG-MZG dataset 
werd blootgesteld aan een ratio van meer dan 8 patiënten per 
verpleegkundige. Om dit te veranderen zijn er (volgens methode 1) 220 
bijkomende VTE of € 16 089 200 nodig in scenario 1 (methode 2: 533 VTE 
or € 38 924 000). In scenario twee (methode 1) zijn er 1 629 VTE 
(€ 118 946 200) nodig (methode 2: 2 186 VTE of € 159 578 ) (zie Tabel 3).  

Dit komt neer op 1% (scenario 1) en 9% (scenario 2) van de huidige VTE op 
deze verpleegafdelingen. Per afdeling komt het neer op 104 VTE voor 
interne geneeskunde en chirurgie (882 VTE in scenario 2), 82 VTE voor 
geriatrie (565 VTE in scenario 2), 33 VTE voor revalidatie (175 VTE in 
scenario 2) en bijna niets voor pediatrie. Deze cijfers dienen beschouwd te 
worden als een noodmaatregel en een absolute ondergrens van de 
benodigde inspanning (zie hoofdstuk 4 van het wetenschappelijk rapport 
voor meer detail over de berekening). Een beleid met een duurzame en 
veilige verpleegkundige personeelsinzet vergt een grotere inspanning (zie 
Tabel 2). 

 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf


 

KCE Report 325As Veilige verpleegkundige bestaffing 39 

 

 

Tabel 3 – Budget impact noodmaatregel 

Type verpleegafdeling Ratio van 10,6:1 

Noodscenario 1 

Ratio van 8:1 

Noodscenario 2 

 VTE 

(1 VTE is 200 dagen inzetbaar) 

Budget 

(in 000 €) 

VTE 

(1 VTE is 200 dagen inzetbaar) 

Budget 

(in 000 €) 

Interne geneeskunde/chirurgie 104 (+0,8%) – 266 (+1,2%) 7 592 – 19 418 882 (+6,8%) – 1 239 (+9,6%) 64 401 – 90 418 

Geriatrie 82 (+2,6%) – 177 (+5,6%) 5 986 – 12 892 565 (+18,0%) – 669 (+21,3%) 41 245 – 48 808 

Pediatrie 1 (+0,1%) – 8 (+0,5%) 102 – 599 8 (+0,5%) – 31 (+1,9%) 555 – 2 234 

Revalidatie 33 (+2,4%) – 82 (+6,1%) 2 409 – 6 015 175 (+12,9%) – 248 (+18,3%) 12 746 – 18 119 

Totaal 220 (+1,2%) – 533 (+2,8%) 16 089 – 38 924 1 629 (+8,5%) – 2 186 (+11,5%) 118 946 – 159 578 

Bij de omzetting van reëel gepresteerde uren naar VTE werd ervan uitgegaan dat 1 VTE voor 200 dagen inzetbaar is in directe patiëntenzorg (365 dagen – weekend- en 
vakantiedagen, ziekteverlof, opleidingsdagen, etc.). De kostprijs (totale loonkost werkgever) per VTE bedraagt € 73 000. Dit komt overeen met de gemiddelde loonkost voor 
verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici (verpleegkundigen zijn grootste beroepsgroep) die gehanteerd wordt in het BFM (2019).   
 

 Maatregelen die de aantrekkelijkheid van het beroep van 
verpleegkundige verbeteren 

Het verbeteren van de ratio’s vereist een toename van verpleegkundigen in 
directe patiëntenzorg. Aangezien het aantal verpleegkundigen per inwoner 
in België al boven het OESO-gemiddelde ligt, lijkt het de moeite waard om 
inspanningen te ondernemen om meer verpleegkundigen naar de klinische 
zorg te halen. Dit zal echter niet volstaan, er zal ook een toename van 
verpleegkundigen in het algemeen nodig zijn. De internationale voorbeelden 
tonen aan dat betere arbeidsomstandigheden (d.w.z. verbeterde patiënt-
per-verpleegkundige ratio’s) het beroep aantrekkelijker kunnen maken.  

 

Toch is daarvoor ook een meer algemene aanpak nodig, zoals een 
campagne die het beroep een positief imago geeft, ondersteuning voor 
levenslang leren, competitieve salarissen, kinderopvang voor personeel 
tijdens onregelmatige uren, enz. Daarom moeten de huidige initiatieven (zie 
DEEL I hoofdstuk 2 van het wetenschappelijk rapport) worden behouden en 
versterkt. Toch zal het een uitdaging blijven om verpleegkundigen aan te 
trekken. Er wordt dan ook verwacht dat het invoeren van patiënt-per-
verpleegkundige ratio’s ervoor zal zorgen dat ziekenhuizen concurreren op 
basis van kwaliteit van zorg alsook op basis van werkomgeving voor het 
verpleegkundig personeel.  

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_325_Safe_nurse_staffing_levels_Report.pdf
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4.2. Betere benutting van de verpleegkundige expertise  

De expertise van verpleegkundigen moet worden benut voor 
verpleegkundige zorg, en niet voor niet-verpleegkundige taken. Dit 
vereist de inzet van medewerkers die de verpleegkundigen 
ondersteunen, maar niet vervangen. Een brede reflectie over de rol van 
zorgkundigen en niet-verzorgend ondersteunend personeel is vereist.  

Uit de studie blijkt dat verpleegkundigen een groot aantal niet-
verpleegkundige taken uitvoeren. Zo rapporteert 96% van de 
verpleegkundigen, bijvoorbeeld, dat ze soms of vaak niet-verpleegkundige 
taken uitvoeren. Taken zoals het opdienen en afruimen van maaltijden 
(82%), patiënttransport binnen het ziekenhuis (61%) en het bestellen van 
voorraad en materiaal (57%) zijn taken die geen verpleegkundige expertise 
vereisen en kunnen worden uitgevoerd door ondersteunend personeel. Het 
afbouwen van deze ondersteunende functies (in 2016 was er een daling in 
het aantal ondersteunend personeel op verpleegafdelingen) heeft hierbij 
waarschijnlijk niet geholpen. Wat meer is, we stelden vast dat in 
ziekenhuizen waar een hoger aantal ‘niet-verpleegkundige taken’ worden 
gerapporteerd, ook de kans groter is dat verpleegkundigen 
‘verpleegkundige zorg niet uitvoeren’.  

Het is dan ook noodzakelijk dat de rol van de zorgkundigen en ander 
ondersteunend personeel grondig geëvalueerd wordt zodat ze bepaalde 
(zorg-)taken op zich kunnen nemen waarvoor geen verpleegkundige 
expertise noodzakelijk is. Door de recente wetswijzigingen50 werd de rol van 
zorgkundigen in België uitgebreid. Er moet worden nagegaan in hoeverre zij 
verpleegkundigen in de toekomst nog beter kunnen ondersteunen. In 
andere landen (bv. Ierland en Engeland) werd een nationale raadpleging 
georganiseerd om hun rol en functie te definiëren. Het is echter duidelijk dat 
zorgkundigen en ander ondersteunend personeel, verpleegkundigen niet 
kunnen vervangen. We stelden vast dat er een delicaat evenwicht gezocht 
moet worden, want de inzet van zowel te weinig als te veel zorgkundigen is 
schadelijk. Een veilig personeelsbeleid vergt dus de implementatie van 
veilige patiënt-per-verpleegkundige ratio’s aangevuld met zorgkundig en 
ondersteunend personeel om verpleegkundigen te ontheffen van niet-
verpleegkundige taken.  

Daarnaast moet ook kritisch gekeken worden naar de zin en onzin van 
bepaalde routinematig uitgevoerde verpleegkundige handelingen. Het 
verder ontwikkelen van het ‘evidence-based’ werken binnen de 
verpleegkundige zorg moet ervoor zorgen dat zowel over- als onderzorg 
worden aangepakt.  

Daarnaast lijkt het aangewezen deze reflectie breed open te trekken naar 
de inschakeling van verpleegkundigen, zorgkundigen maar ook andere 
zorgberoepen (bv. paramedici, artsen) in het licht van een veranderend 
zorglandschap (bv. verkorting ligduur). Dit zal nieuwe zorgnoden met zich 
meebrengen die mogelijk een andere manier van inschakeling van 
zorgprofessionals vereist.  
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4.3. Vereenvoudig de financiering en zorg voor een billijk 
toewijzingssysteem van (bijkomende) middelen voor 
verpleegkundigen 

 De verschillende delen van het BFM voor de financiering van 
verpleegkundigen, moeten worden vereenvoudigd om de 
transparantie tussen het ‘ontvangen budget’ en het ‘budget dat 
uiteindelijk gebruikt wordt voor verpleegkundige personeelsinzet’ 
te vergroten en de billijkheid van de budgettoewijzing te verhogen. 
De financiering kan uit volgende luiken bestaan: een basisbudget 
om de vastgestelde minimale veilige ratio’s te behalen, een 
aanvullend budget op basis van de verpleegkundige 
zorgintensiteit, een budget voor extra verpleegkundig personeel 
dat niet ingeschakeld wordt in de algemene verpleegkundige 
patiëntenzorg (bv. gespecialiseerde functies), en een budget voor 
bijkomende personeelskosten.  

  

 Wanneer het BFM wordt verhoogd om de manifest onveilige 
patiënt-per-verpleegkundige ratio’s (> 8 patiënten per 
verpleegkundige) aan te pakken, moet een billijk toewijzingsmodel 
worden toegepast dat niet alleen ziekenhuizen beloont die veilige 
ratio’s willen behalen (degenen met momenteel meer dan 8 
patiënten per verpleegkundige) maar ook de ziekenhuizen die dit 
reeds behalen (momenteel al minder dan 8 patiënten per 
verpleegkundige). Het berekende budget zal niet volstaan om de 
bestaffing in de ziekenhuizen met een lagere bestaffing te 
verhogen. Een financiële inspanning van ziekenhuizen met een 
bijdrage uit hun eigen middelen zal dan noodzakelijk zijn. Dit 
allocatiemechanisme zou kunnen worden geïntegreerd in het P4P-
systeem. De concrete uitwerking hiervan valt buiten het bestek 
van de huidige studie.  

 Wanneer de stap naar veilige ratio’s wordt gezet per type 
verpleegafdeling zullen de financieringsnormen voor het 
basisbudget moeten worden afgestemd op de wettelijk 
vastgelegde patiënt-per-verpleegkundige ratio’s.  

In de loop der jaren zorgde een aantal regels, uitzonderingen en correcties 
voor een complexe en onvoldoende transparante financiering. Deze 
omvatten maatregelen om het personeelsbestand te vergroten (bv. extra 
VTE, soms alleen bedoeld voor verpleegkundigen, soms ook voor andere 
medewerkers), correcties voor stijgende loonkosten, financieren van nieuwe 
rollen (bv. geriatrische liaison), historische compensaties (bv. recyclage-
maatregel), enz. Complexiteit van berekening is onvermijdelijk, maar om de 
transparantie van beslissingen omtrent verpleegkundig personeel te 
vergroten, wordt de financiering voor verpleegkundigen best vereenvoudigd 
en ingedeeld in een basisgedeelte (op basis van verantwoorde bedden) en 
een supplementair gedeelte (op basis van de verpleegkundige 
zorgintensiteit). De basiscomponent kan op zijn beurt verschillende delen 
(bv. B2 gebaseerd op verantwoorde bedden, cao’s voor extra personeel, 
enz.) van het huidige BFM opnemen. In deze basiscomponent kunnen ook 
de verschillende (historisch gegroeide) compensaties worden opgenomen.  
 

Hierbij dient ervoor gezorgd te worden dat de ongelijkheden die momenteel 
tussen de ziekenhuizen bestaan (bv. sommige ziekenhuizen worden 
gecompenseerd op basis van historische en reeds lang gedateerde 
maatregelen terwijl andere ziekenhuizen niet) worden weggewerkt.  

Daarnaast kunnen twee extra categorieën voorzien worden voor de 
afzonderlijke budgetten voor bijkomend personeel (bv. geriatrische liaison, 
pijnverpleegkundige, enz.) en extra kosten (bv. premies voor professionele 
titels). Wanneer extra budget in het BFM wordt geïnvesteerd om de huidige 
bestaffing te verhogen, moet dit, zoals gezegd, op een billijke manier worden 
toegewezen. Dergelijk financieringssysteem (voor bijkomend personeel) 
kan, initieel, geïntegreerd worden in het P4P-systeem. Wanneer de ratio’s 
volledig geïmplementeerd zijn kan dit worden opgenomen in de 
basiscomponent van het BFM bedoeld voor verpleegkundig personeel.  

Wanneer op middellange termijn veilige ratio's per afdelingstype worden 
gedefinieerd en geïmplementeerd, moet de financiering voor de 
basisbezetting erop worden afgestemd. Als bv. veilige ratio’s verschillend 
zijn tussen algemeen en gespecialiseerde interne geneeskundige 
afdelingen (bv. beroerte, hematologie, medium care), moet dit worden 
weerspiegeld in de financiering. Aangezien hoofdverpleegkundigen niet 
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worden ingezet om de veilige ratio’s te behalen moet hierbij rekening 
gehouden worden in het bepaling van de hoegrootheid van het budget 
(hoofdverpleegkundigen maken momenteel deel uit van de 
financieringsnormen voor verpleegkundig personeel).  

4.4. Besteed specifieke aandacht aan verpleegkundige 
bestaffing op geriatrie  

Specifieke initiatieven zijn nodig om werken op de dienst geriatrie voor 
verpleegkundigen aantrekkelijker te maken: de overheid (bv. via 
campagnes die het imago verbeteren), de opleidingssector (bv. 
versterking van de geriatrische opleiding binnen het basiscurriculum 
verpleegkunde zowel via theorie als via stageplaatsen), de sociale 
partners (bv. competitief salaris) en de ziekenhuissector (bv. een 
cultuur die geriatrische zorg en expertise hoog in het vaandel draagt). 

Onze studie toont aan dat de afdelingen geriatrie bijzondere aandacht en 
actie verdienen om een veilige bestaffing te bewerkstelligen. De 
verpleegkundige zorgintensiteit ligt er immers hoger dan in andere 
algemene afdelingen zoals interne geneeskunde en chirurgie, terwijl de 
verpleegkundige bestaffing er lager is. Hoewel de turnover van patiënten er 
veel lager is, en ondanks een iets hogere (maar afnemende) inzet van 
ondersteunend personeel, is er een duidelijke indicatie dat de werklast op 
geriatrie hoger is dan op andere klassieke ziekenhuisafdelingen. Bovendien 
is het opleidingsniveau van de verpleegkundigen er lager dan in chirurgie 
en interne geneeskunde. Het is ook moeilijk om verpleegkundigen (en 
andere zorgverleners) warm te maken voor geriatrie51 terwijl de behoeften 
blijven toenemen. Op basis van een trendanalyse wordt immers verwacht 
dat geriatrie (samen met revalidatie) de enige types verpleegafdelingen zijn 
waarvoor de capaciteitsbehoefte zal blijven groeien. Om deze afdelingen 
met voldoende te bestaffen competent personeel, is het van belang de 
geriatrische expertise van verpleegkundigen van bij aanvang aan te 
scherpen. Bovendien moeten de arbeidsomstandigheden minstens zo 
aantrekkelijk worden gemaakt als op andere afdelingen (bv. competitieve 
salarissen) en moeten de ziekenhuissector én de overheid een positief 
imago creëren. De cognitieve en fysieke vaardigheden die worden gevraagd 

van verpleegkundigen die binnen deze complexe zorgomgeving werken, 
zijn uitdagend en moeten dan ook worden gewaardeerd en beloond. 

4.5. Een beleid op macroniveau dat een verpleegkundige 
bestaffing beoogt die veilig is voor patiënt en 
medewerkers 

 Bundel de krachten in het kader van de interministeriële 
conferentie om een beleid te voeren op macroniveau  

In alle door ons bestudeerde buitenlandse regio's wordt het beleid voor 
veilige bestaffing opgestart of ondersteund door een overkoepelend 
beleidsplan op macroniveau. Ook in België is een dergelijk beleidsplan 
vereist om de ziekenhuissector door dit proces te loodsen. Bovendien is het 
wenselijk dat een dergelijk beleid rekening houdt met de impact op andere 
sectoren (bv. thuiszorg, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen). 
Doordat de bevoegdheden verdeeld zijn over het federale (bv. 
ziekenhuisfinanciering) en het gefedereerde (bv. erkenningsnormen) 
niveau, is een gezamenlijk actieplan aangewezen. Bovendien wijzen de 
regionale verschillen in België (bv. bestaffingspatronen, uitvoering van niet-
verpleegkundige taken, welzijn van verpleegkundigen) erop dat de regio’s 
voordeel zullen halen uit de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden. Dit 
alles vereist een initiatief van de interministeriële conferentie waarbij 
afspraken worden gemaakt over de doelstellingen, processen en 
verantwoordelijkheden. Zo kunnen de gefedereerde entiteiten regelmatig de 
werkomgeving controleren, terwijl op federaal niveau kan worden 
afgesproken welke instrumenten hiervoor worden gebruikt. De 
interministeriële conferentie zou een kleine taskforce kunnen belasten met 
de ontwikkeling van een dergelijk nationaal plan (zoals in Ierland). Deze 
taskforce kan bestaan uit vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, 
de overheid, de ziekenhuissector en de verpleegkundigen, en kan worden 
gefinancierd met publieke middelen. Ze moet verschillende taken uitvoeren, 
zoals het aansturen van een analyse van de administratieve gegevens om 
te bepalen welke afdelingen afzonderlijke ratio’s nodig hebben, het bepalen 
van de minimale ratio’s per soort afdeling, gegevens inzamelen in domeinen 
waar informatie ontbreekt (bv. verpleegkundige werkomgeving en welzijn 
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van verpleegkundigen op de afdeling geriatrie), een verband leggen tussen 
de ratio's en het ziekenhuisbudget, beslissen welke gegevens systematisch 
moeten worden gemonitord, datadashboards ontwikkelen, enz.  

Het gedetailleerd aanbevelen van initiatieven per competentieniveau valt 
buiten de scope van het huidige rapport. In de plaats daarvan richten we 
ons op twee belangrijke maatregelen voor een nationaal beleid voor veilige 
bestaffing: opzetten van een data-informatiesysteem en evalueren van de 
impact van de beleidsmaatregelen. 

 Zet een data-informatiesysteem op voor het ondersteunen 
en bewaken van een veilig bestaffingsbeleid 

Er moet een nationaal data-informatiesysteem worden ontwikkeld om 
een veilig bestaffingsbeleid te ondersteunen. Dit systeem bevat o.a. de 
volgende gegevens: verpleegkundige bestaffing, verpleegkundige 
zorgintensiteit, werkomgeving, welzijn van de verpleegkundige en 
uitkomsten van de patiënt. Dit kan worden bereikt door: 

 Reactivering van de verpleegkundige personeelsregistratie op 
dagniveau (tijdens 4 registratieperiodes VG-MZG) in de Minimale 
Ziekenhuisgegevens als een aanvulling op de registratie van 
verpleegkundige activiteiten (op termijn kan de mogelijkheid 
onderzocht worden om aanvullend aan de hand van een 
gevalideerd meetinstrument de zorgbehoefte in kaart te brengen); 

 Regelmatig gebruik maken van de instrumenten die in de huidige 
studie werden gebruikt om de toestand van de verpleegkundige 
werkomgeving en het verpleegkundig welzijn te meten; 

 Integratie van bestaande databronnen die informatie verzamelen 
over uitkomsten van zorg en patiëntervaringen. 

Een uitgebreid data-informatiesysteem ter ondersteuning van het 
beleid omtrent veilige bestaffing 

Deze studie wees op een grote variatie tussen ziekenhuizen en regio's op 
alle belangrijke criteria: werkomgeving, verpleegkundige bestaffing, 
zorgintensiteit en welzijn van verpleegkundigen. Bovendien verschillen de 

uitkomsten van patiënten en de patiënttevredenheid ook tussen de 
Belgische ziekenhuizen.1, 2 Doordat dit alles met elkaar verband houdt, moet 
een data-informatiesysteem worden opgezet om data over deze belangrijke 
indicatoren te verkrijgen, analyseren, publiceren en gebruiken. Dit zal acties 
van de overheid (bv. aanpassing van het ziekenhuisbudget, verbeteren van 
het welzijn van de verpleegkundigen, enz.) en van de ziekenhuizen helpen 
aansturen (bv. leiderschapsontwikkeling, verhoging van de verpleegkundige 
bestaffing in bepaalde afdelingen, enz.). Ook in het buitenland vormt 
dergelijk systeem een integraal onderdeel van een veilig bestaffingsbeleid. 
Zo worden in Engeland de NHPPD gemonitord en publiekelijk 
gerapporteerd, in Ierland worden de werkomgeving, de niet-uitgevoerde 
zorg, de verpleegkundige bestaffing en zorgintensiteit gemeten. In België 
beschikken we over gegevens m.b.t. de verpleegkundige zorgintensiteit en 
de dagelijkse verpleegkundige bestaffing (t.e.m. 2016). Het is belangrijk om 
deze waardevolle informatie te bewaren, te verzamelen en te gebruiken. 

Activeer opnieuw de registratie van de dagelijkse verpleegkundige 
bestaffing 

In het licht van de internationale evolutie is het jammer dat het niet meer 
verplicht is om gegevens inzake dagelijkse verpleegkundige bestaffing te 
registreren (in EMPLODAY, met een registratie gedurende 60 
observatiedagen per afdeling). Terwijl de meeste landen vandaag een 
dergelijke registratie opstarten, besliste België net het tegenovergestelde te 
doen. Ziekenhuizen zullen bij de implementatie van veilige ratio’s immers 
rekenschap moeten afleggen dat ze de extra middelen wel degelijk 
aanwenden om veilige patiënt-per-verpleegkundige ratio’s te 
implementeren. Dit is niet mogelijk met bestaande registratiesystemen zoals 
FINHOSTA. Om patiënt-per-verpleegkundige ratio’s te monitoren is een 
registratiesysteem nodig dat, per verpleegeenheid, toelaat om op dagbasis 
(of shiftbasis) een vergelijking te maken tussen het ingezette verpleegkundig 
personeel en de aanwezige patiënten. Daarom bevelen we aan om de 
dagelijkse personeelsregistratie binnen MZG zo snel mogelijk opnieuw te 
activeren. Het systeem biedt waardevolle inzichten in bestaffingspatronen 
op regionaal, ziekenhuis- en afdelingsniveau. Met de verpleegkundige 
gegevens (via VG-MZG en EMPLODAY) kan worden nagegaan in hoeverre 
de verpleegkundige bestaffing is aangepast aan de verschillen in 
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zorgintensiteit. Er zouden wel enkele wijzigingen in het huidige systeem van 
de personeelsregistratie kunnen worden aangebracht zodat het is 
aangepast aan de huidige en toekomstige praktijkwijzigingen. Zo moet de 
tijd van hoofdverpleegkundigen (of de verantwoordelijke verpleegkundigen) 
en verpleegkundig specialisten afzonderlijk worden geregistreerd. Ook kan 
nagekeken worden of een personeelsregistratie haalbaar is die toelaat 
variaties in personeelsinzet per type shift zichtbaar te maken (bv. daguren 
versus nachturen). Wanneer er patiënt-per-verpleegkundige ratio's worden 
vastgelegd per type afdeling is ook een aanpassing aan de 
personeelsregistratie aangewezen. Eerder dan afdelingen te identificeren 
op basis van bedindexen (zoals nu het geval is), lijkt het aangewezen om 
afdelingen te categoriseren met een systeem dat beter aansluit bij de 
realiteit. In het volledige systeem moet eenzelfde classificatie worden 
gebruikt, zodat de verpleegkundige activiteiten op elkaar kunnen worden 
afgestemd. 

Een dashboard voor feedback en benchmarking op verschillende 
niveaus  

Bovendien moet samen met de sector een dashboard worden ontwikkeld 
dat dynamische en bruikbare feedback en ook benchmarking mogelijk 
maakt. Dit dashboard moet minstens de volgende criteria bevatten: patiënt-
per-verpleegkundige ratio’s en/of NHPPD, dagen met patiënt-per-
verpleegkundige ratio’s hoger dan de vooropgestelde drempelwaarde, 
verpleegkundige zorgintensiteit, verpleegkundige zorgintensiteit ten 
opzichte van bestaffing, aandeel bachelor-verpleegkundigen, 
ondersteunende bestaffing en ADT-score. Het dashboard moet de variatie 
tussen regio's, ziekenhuizen en verpleegafdelingen weergeven. Naast deze 
systematische registratie kan worden overwogen om op bepaalde 
tijdstippen studies op te zetten om concepten te meten waarvoor gegevens 
ontbreken in een representatieve steekproef (bv. administratieve werklast, 
percentage personeel dat via uitzendbureaus wordt ingezet). Bovendien kan 
overwogen worden om naast VG-MZG een patiëntclassificatiesysteem te 
hanteren gebaseerd op zorgbehoeften. Wegens het gebrek aan een 
internationaal gouden standaard en om wildgroei tegen te gaan lijkt het 
aangewezen om dit naar het voorbeeld van Engeland te doen waar NICE, 
na een evaluatie, het gebruik van bepaalde instrumenten onderschrijft.  

Koppelingen met andere gegevensbronnen: uitkomsten en ervaringen 
van de patiënt 

Patiëntervaringen en patiëntuitkomsten die gevoelig zijn aan 
verpleegkundige zorg (bv. valincidenten, decubitus, nosocomiale infecties, 
ziekenhuismortaliteit) worden best in het dashboard opgenomen. Hiervoor 
kunnen de bestaande registratiesystemen (bv. PREMS in de context van 
P4P; registratie van nosocomiale infecties door Sciensano, voor risico 
gecorrigeerde mortaliteit op basis van de MZG) worden geïntegreerd in het 
dashboard, zoals ook in het buitenland gebeurt.  

Meet regelmatig de verpleegkundige werkomgeving, niet-uitgevoerde 
zorg, niet-verpleegkundige taken en verpleegkundige uitkomsten  

De administratieve databanken moeten regelmatig worden aangevuld met 
een controle van de werkomgeving, niet-uitgevoerde zorg en 
verpleegkundige uitkomsten. De instrumenten die in het huidige onderzoek 
gebruikt werden, kunnen hiervoor nuttig zijn. Om de vier tot vijf jaar zou een 
online enquête kunnen worden uitgevoerd bij de verpleegkundigen in alle 
Belgische acute ziekenhuizen. Elk ziekenhuis zou een coördinator moeten 
hebben (bv. de verantwoordelijke voor de VG-MZG registratie) om 
verpleegkundigen hier actief bij te betrekken. De reikwijdte van de enquête 
moet ook groter zijn dan de huidige studie, en ook worden afgenomen op 
andere afdelingen (bv. geriatrie, intensive care, pediatrie). Deze uitbreiding 
vereist een piloottest, om de psychometrische eigenschappen van het 
instrument op deze afdelingen te testen.52 
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4.6. Evalueer de impact van de beleidsmaatregelen op een 
proactieve en systematische manier 

 

Er moet een studie worden opgezet om de impact van de 
beleidsmaatregelen te evalueren. Er moet een onderzoeksteam 
worden aangesteld met als taak: een studieprotocol te ontwerpen, de 
studie uit te voeren en op onafhankelijke wijze de resultaten te 
rapporteren. De evaluatiestudie zou de volgende stappen kunnen 
bevatten: 

 Testen van de psychometrische eigenschappen van de 
instrumenten uit de huidige studie in andere afdelingen (bv. 
geriatrie); 

 Gebruiken van het huidige onderzoek (en de aanvullende 
gegevensverzameling wanneer het bereik wordt vergroot) als 
nulmeting; 

 Implementeren van de beleidsmaatregelen (bv. verhoogde 
bestaffing) in een selectie van pilootsites (bv. ziekenhuizen die 
bereid zijn een deel van het vereiste budget vrijwillig uit eigen 
middelen te halen) en gebruiken van andere ziekenhuislocaties als 
controle; 

 Verzamelen van gegevens na implementatie van de 
beleidsmaatregel (bv. na 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar). 

Eén van de tekortkomingen die uit de internationale vergelijking naar voor 
kwam, was het gebrek aan middelen dat gespendeerd werd aan de 
evaluatie van de beleidsmaatregelen. In de meeste regio's gebeurden er 
daardoor enkel retrospectieve of zelfs helemaal geen evaluaties. In Ierland 
en Queensland daarentegen evalueerde een onderzoeksteam het beleid op 
een prospectieve manier. Dit hield in dat het vóór het invoeren van de 
beleidsmaatregel een onderzoeksprotocol kon ontwikkelen, een nulmeting 
kon uitvoeren, beslissingen kon nemen over reikwijdte, primaire en 
secundaire uitkomsten, analyseplan, interventie- en controlegroep, enz. Een 
dergelijk prospectief evaluatieonderzoek zou ook in België moeten worden 
uitgevoerd. Anders is het onmogelijk om te evalueren of de 

beleidsmaatregelen de gewenste impact hebben. De huidige studie kan 
hierbij als nulmeting worden beschouwd. Deze moet wel uitgebreid worden 
naar alle relevante afdelingen (bv. geriatrie, pediatrie, revalidatie). De 
interventie kan plaatsvinden in alle of een selectie van de Belgische 
ziekenhuizen (bv. diegenen die zich engageren om bepaalde hervormingen 
door te voeren). In het laatste geval kunnen de andere ziekenhuizen als 
controlegroep beschouwd worden. Met behulp van verschillende 
nametingen (bv. 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar) kan de impact van de 
beleidsmaatregel worden geëvalueerd.  
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4.7. Bouw aan een goede werkomgeving voor 
verpleegkundigen met aandacht voor bestaffing op alle 
niveaus van de organisatie 

De ziekenhuissector moet in elk ziekenhuis een cultuur en praktijk 
implementeren waarbij bestaffing van belang is: van ‘zorgverleners 
aan het bed’ tot ‘bestuursniveau’. Dit omvat: 

 Tweemaal per jaar een systematische evaluatie van de 
samenstelling van het verpleegkundige team (bv. VTE, 
kwalificatiemix) met behulp van een gestandaardiseerde 
gegevensverzameling (op wetenschappelijke evidentie gestoelde 
personeelsallocatie tools: bv. bestaffing van verpleegkundigen 
gerelateerd aan zorgintensiteit) in combinatie met een 
professioneel oordeel (bv. door verpleegkundig management) over 
het functioneren van het team. Dit proces, onder leiding van de 
verpleegkundig directeur, zal resulteren in een personeelsplan per 
(groep van) afdeling(en) dat de beslissing en argumentatie van de 
ziekenhuisdirectie documenteert. 

 Een continue monitoring van de verpleegkundige bestaffing en 
factoren zoals ziekteverzuim, verlof, enz. door het verpleegkundig 
management, dat hierover regelmatig feedback geeft aan de 
ziekenhuisdirectie. De geplande (vereiste) en daadwerkelijke 
bestaffing worden daarbij met elkaar vergeleken. 

 Het opzetten van een systeem om de bestaffing op een shift-to-
shift-basis te evalueren (bv. alarmsignalen: systematisch missen 
van lunchpauze, laattijdig of niet toedienen van noodzakelijke 
medicatie) en indien nodig actie ondernemen. 

 Een benadering doorheen heel de organisatie (van bestuur 
tot afdelingsniveau), gecombineerd met gegevens en 
transparantie 

Ondanks zijn grote potentieel zijn er maar weinig Belgische ziekenhuizen 
die de VG-MZG gebruiken in combinatie met gegevens over de 
verpleegkundige bestaffing om na te gaan of het personeelskader van een 
bepaalde afdeling moet worden aangepast. Deze aanpassingen zijn 
vandaag hoofdzakelijk gebaseerd op een oordeel/opinie van professionals, 
historische beslissingen of in het kader van kostenbeheersing. Het loont de 
moeite om na te gaan (bv. via kwalitatief onderzoek bij ziekenhuizen die VG-
MZG gebruiken versus ziekenhuizen die het niet gebruiken) wat de 
mogelijkheden en de barrières van VG-MZG zijn in het kader van 
personeelsallocatie.  

We pleiten voor het gebruik van een systematisch, gestandaardiseerd en 
transparant data-gedreven proces. Veel inspiratie voor een dergelijke 
aanpak is te vinden in het Engelse systeem. Daar wordt aanbevolen om 
personeelsplannen te gebruiken die gebaseerd zijn op een evaluatie van de 
vereiste bestaffing (in België kan hiervoor, bijvoorbeeld, VG-MZG worden 
gebruikt), de feitelijke bestaffing, de uitkomsten voor de patiënt en 
verpleegkundigen en professioneel oordeel. Hierdoor verhoogt de 
transparantie van de beslissingen omtrent bestaffing. Verpleegkundig 
managers en afdelingshoofden moeten bovendien minstens elke 24 uur 
nagaan of er voldoende verpleegkundigen aanwezig zijn. Als dit niet het 
geval is, moet een procedure worden gevolgd, waarbij kan worden beslist 
om het aantal verpleegkundigen te verhogen. Ondertussen kan worden 
beslist om een afdeling of dienst gedeeltelijk of volledig te sluiten totdat de 
problemen zijn opgelost. Deze dagelijkse beoordeling moet worden 
gedocumenteerd en kan worden gebruikt om toekomstige beslissingen rond 
bestaffing bij te sturen.  
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 Goede werkomgeving om de uitkomsten van de patiënt en 
het welzijn van de verpleegkundigen te verbeteren 

De ziekenhuissector moet zorgen voor een aantrekkelijke, veilige en 
aangename werkomgeving voor de verpleegkundigen. Dit omvat, 
naast voldoende bestaffing, een investering in leiderschap, deelname 
aan ziekenhuisbeleid, goede relaties met de artsen en een goede 
zorgkwaliteit. 

Studies tonen aan dat er een verband is tussen de verpleegkundige 
bestaffing en de uitkomsten voor patiënt en verpleegkundige. Bovendien 
wordt deze relatie beïnvloed door de kwaliteit van de werkomgeving. Het 
verhogen van de bestaffing op afdelingen met een slechte werkomgeving 
blijkt zelfs mogelijk geen effectieve interventie te zijn. Daarom moeten 
ziekenhuizen investeren in een goede werkomgeving. Dit kan op 
verschillende manieren. Een eenvoudige en goedkope manier om 
verpleegkundigen meer te betrekken bij ziekenhuisbeleid, is hen laten 
deelnemen aan werkgroepen, ziekenhuiscomités en innovatieprojecten. 
Daarnaast kunnen leidinggevenden aan ‘management by walking around’ 
doen (d.w.z. regelmatig de afdelingen bezoeken). Tijdens deze bezoeken 
moet het management toegankelijk zijn en werkelijk iets ondernemen als 
hen problemen worden gemeld. Ook duurdere en meer uitgebreide 
maatregelen kunnen worden ondernomen. Een voorbeeld van een 
dergelijke interventie die een positief effect heeft op de retentie en welzijn 
van verpleegkundigen is het accreditatieprogramma omtrent Magneet-
ziekenhuizen (zie sectie 1.3.1).35, 38 Dit accreditatieprogramma diende, ook 
in België, reeds in het verleden als inspiratie bij de ontwikkeling van een 
model (bv. ARIQ – Attraction, Retention, Involvement of nurses, Quality of 
Care) dat beoogde de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep te 
bevorderen en de retentie van verpleegkundigen in het werkveld te 
verhogen.53 Het is natuurlijk belangrijk dat in een ziekenhuis een goede 
werkomgeving voor alle medewerkers gecreëerd wordt. De evaluatie, van 
de huidige werkomgeving alsook van mogelijke interventies om deze te 
verbeteren voor andere medewerkers dan verpleegkundigen, viel buiten het 
bestek van de huidige studie.  

 

5. CONCLUSIE 

Deze studie beoogde na te gaan of de verpleegkundige personeelsnormen 
nog adequaat zijn in het licht van de veranderende ziekenhuiscontext. In 
2009 bleek uit de Europese RN4CAST studie dat de verpleegkundige 
personeelsinzet in België laag is in vergelijking met andere Europese 
landen. Dit is een reële bekommernis aangezien wetenschappelijke studies 
aantonen dat er een relatie is tussen de verpleegkundige personeelsinzet 
en het welzijn van verpleegkundigen en de uitkomsten van de zorg. Veel 
landen en regio’s ontwikkelden dan ook een beleid om ervoor te zorgen dat 
er voldoende verpleegkundigen in de zorg ingeschakeld worden om een 
veilige omgeving voor de patiënt te creëren en een werkomgeving die 
aangenaam en aantrekkelijk is voor de verpleegkundigen.  

In België heeft deze wetenschappelijke evidentie (RN4CAST en verwante 
studies) geen aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van een formeel 
beleid. Dit betekent niet dat er niets gebeurd en/of veranderd is. We zien 
verschillende positieve evoluties (bv. lichte daling in het aantal patiënten dat 
door één verpleegkundige verzorgd wordt, betere arts-verpleegkundige 
werkrelaties, een doorontwikkelde visie op kwaliteit van zorg). Ondanks 
deze positieve evoluties is het welbevinden van verpleegkundigen danig 
achteruit gegaan (hoger risico op burn-out, hogere ontevredenheid met de 
job). We stellen vast dat het aantal patiënten per verpleegkundigen nog 
steeds te hoog ligt. Het gemiddeld aantal patiënten per verpleegkundige ligt 
nog steeds boven de internationaal gehanteerde standaarden. Een 
aanzienlijk aantal patiënten wordt blootgesteld aan een omgeving die als 
potentieel schadelijk beschouwd kan worden. Een verklaring kan gezocht 
worden in de steeds toenemende zorgintensiteit. Alhoewel de 
verpleegkundige bestaffing eenzelfde evolutie volgde als de zorgintensiteit 
is het aandeel van ‘niet-uitgevoerde verpleegkundige zorg’ sterk 
toegenomen. Dit wijst erop dat de maximumcapaciteit van wat een 
verpleegkundige kan uitvoeren in de toegewezen tijd bereikt lijkt. Bijgevolg 
wordt een deel van de noodzakelijke zorg niet verstrekt. Dit is niet alleen 
gevaarlijk en/of ongemakkelijk voor de patiënt, het draagt ook bij tot het 
stijgend ongenoegen bij verpleegkundigen.  
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Deze studie leidt dan ook tot de conclusie dat er een formele beleidsaanpak 
nodig is om ervoor te zorgen dat de verpleegkundige bestaffing in Belgische 
acute ziekenhuizen verbetert. Het werken met verplichte maximale patiënt-
per-verpleegkundige ratio’s lijkt aangewezen. Er zijn ook minder dwingende 
maatregelen (bv. publieke rapportering van patiënt-verpleegkundige ratio’s; 
opstellen van een nationale richtlijn voor opstellen van personeelsplannen). 
De voorbeelden uit het buitenland tonen echter dat deze zachte aanpak tot 
minder duidelijke verbeteringen op het terrein leidt.  

De uitdagingen (bv. vergrijzing patiënten en personeel) zijn gekend. Het is 
dus dringend tijd om gerichte beleidsactie te ondernemen en een plan voor 
‘veilige(re) verpleegkundige bestaffing’ op te stellen en te realiseren, zo niet 
lijkt dit een impact te zullen hebben op de veiligheid van de patiëntenzorg 
alsook op de aantrekkingskracht van het verpleegkundig beroep. 
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■ AANBEVELINGENg 
 

AANBEVELING 1: 

Om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen te verbeteren en ervoor te zorgen dat ziekenhuizen 
aantrekkelijke werkplekken zijn voor verpleegkundigen, moet de patiënt per verpleegkundige 
ratio dalen.  

Aan de ministers bevoegd binnen het domein van Volksgezondheid wordt aanbevolen om, in 
de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid,  

 Een team (overheid, onderzoeksinstellingen, werkveld, patiëntenvertegenwoordigers) te 
belasten met de opdracht een systeem uit te werken van veilige patiënt-per-
verpleegkundige ratio’s dat binnen de 5 jaar kan worden geïmplementeerd.  

 Dergelijk systeem moet toelaten om veilige patiënt-per-verpleegkundige ratio’s op de 
middellange en lange termijn te waarborgen.  

 Op basis van een data-gedreven aanpak (medische informatie uit MZG; verpleegkundige 
informatie uit VG-MZG; personeelsgegevens) wordt een typologie van verpleegafdelingen 
(maximum 10 à 15 categorieën) bepaald.  

 Er moet een maximum aantal patiënten per verpleegkundige vastgelegd worden voor elk 
type verpleegafdeling (bv. andere ratio’s voor algemene afdelingen chirurgie en interne 
geneeskunde tegenover gespecialiseerde afdelingen chirurgie en interne geneeskunde), 
de types shiften (bv. dag en avond tegenover nacht), of op basis van de gemeten 
zorgintensiteit. Deze ratio’s moeten worden vastgelegd op basis van expert-consensus die 
op een systematische manier wordt bekomen (bv. Delphi-aanpak).  

 Hiervoor moeten (t.o.v. situatie 2016) naar schatting 5 526 extra VTE worden ingezet, wat 
overeen komt met een jaarlijks bijkomend budget van € 403 456 400. Dit aantal VTE en het 
corresponderende budget houden geen rekening met verpleegafdelingen, type 
ziekenhuizen of sectoren die in de huidige studie niet werden bestudeerd. Dit vergt een 
bijkomende evaluatie en berekening.  

                                                      

g  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen. 
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Aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt aanbevolen dat 
binnen het jaar extra budget wordt vrijgemaakt voor een noodmaatregel:  

 Om een einde te maken aan een ‘patiënt-per-verpleegkundige ratio’ die patiënten aan een 
manifest onveilige zorgomgeving blootstelt (> 8 patiënten per verpleegkundige op 
algemene ziekenhuisafdelingen) is onmiddellijk extra budget en personeel nodig. De 
onveilige ratio’s wegwerken vereist een toename van het personeelsbestand met 220 VTE 
(daguren) of 1 629 FTE (24u.) wat overeenkomt met een bijkomend structureel budget van 
respectievelijk € 16 089 200 en € 118 946 200. Het eventueel bijkomend personeel voor de 
afdelingstypes die in deze studie niet werden bestudeerd is hierin niet meegenomen. Dit 
vergt een bijkomende evaluatie en berekening. 

Aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt aanbevolen dat concrete 
doelstellingen per competentieniveau worden vastgelegd betreffende efficiëntiewinsten en 
investeringen die zullen worden onderhandeld met de ziekenhuissector om: 

 Een gezamenlijke inspanning komt van de bevoegde overheidsinstanties en de 
ziekenhuissector om het extra budget dat nodig is voor bijkomend personeel te dragen: 
de ziekenhuissector door een reorganisatie van de activiteiten (inefficiënte afdelingen 
sluiten en onnodige ziekenhuisopnames en patiëntdagen vermijden), en de overheid door 
het ziekenhuisbudget (BFM) te verhogen. De potentiële efficiëntiewinsten dienen 
zorgopdracht per zorgopdracht geëvalueerd en vastgelegd te worden. Om de 
noodzakelijke hervormingen te kunnen opstarten is een initiële investering van de 
overheid nodig met garanties van de sector dat efficiëntiewinsten zullen worden geboekt.  

 Daarnaast moeten er flankerende maatregelen in andere sectoren (bv. thuiszorg, 
woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen) worden genomen om de impact van de 
hervormingen (bv. sneller ontslag uit het ziekenhuis) in deze sectoren te kunnen 
opvangen.  
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AANBEVELING 2: 

Aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt aanbevolen: 

 De verschillende delen van het BFM voor de financiering van verpleegkundigen moeten 
worden vereenvoudigd om de transparantie tussen het ‘ontvangen budget’ en het ‘budget 
dat uiteindelijk gebruikt wordt voor verpleegkundige personeelsinzet’ te vergroten en de 
billijkheid van de budgettoewijzing te verhogen. De financiering kan uit de volgende luiken 
bestaan: een basisbudget om de vastgestelde minimale veilige ratio’s te behalen, een 
aanvullend budget op basis van de verpleegkundige zorgintensiteit, een budget voor extra 
verpleegkundig personeel dat niet ingeschakeld wordt in de algemene verpleegkundige 
patiëntenzorg (bv. gespecialiseerde functies), en een budget voor bijkomende 
personeelskosten. 

 Wanneer het BFM wordt verhoogd om de manifest onveilige patiënt-per-verpleegkundige 
ratio’s (> 8 patiënten per verpleegkundige) aan te pakken, moet een billijk 
toewijzingsmodel worden toegepast dat niet alleen ziekenhuizen beloont die veilige ratio’s 
willen behalen (degenen met momenteel meer dan 8 patiënten per verpleegkundige) maar 
ook de ziekenhuizen die dit reeds behalen (momenteel al minder dan 8 patiënten per 
verpleegkundige). Het berekende budget zal niet volstaan om de bestaffing in de 
ziekenhuizen met een lagere bestaffing te verhogen. Een financiële inspanning van 
ziekenhuizen met een bijdrage uit hun eigen middelen zal noodzakelijk zijn. Dit 
allocatiemechanisme zou kunnen worden geïntegreerd in het P4P-systeem. De concrete 
uitwerking hiervan valt buiten het bestek van de huidige studie.  

 Wanneer de stap naar veilige ratio’s wordt gezet per type verpleegafdeling zullen de 
financieringsnormen voor het basisbudget moeten worden afgestemd op de wettelijk 
vastgelegde patiënt-per-verpleegkundige ratio’s.  

AANBEVELING 3: 

Aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt aanbevolen dat, in 
samenspraak met alle relevante actoren, een brede reflectie over de rol van zorgkundigen en 
niet-verzorgend ondersteunend personeel plaatsvindt, die beoogt om de expertise van 
verpleegkundigen beter te benutten voor verpleegkundige zorg, en niet voor niet-
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verpleegkundige taken. Dit vereist de inzet van medewerkers die de verpleegkundigen 
ondersteunen, maar niet vervangen.  

AANBEVELING 4: 

Specifieke initiatieven zijn nodig om het werken op de dienst geriatrie voor verpleegkundigen 
(en bij uitbreiding ouderenzorg in het algemeen) aantrekkelijker te maken. Daarom wordt 
aanbevolen: 

Aan de scholen verpleegkunde en andere betrokken opleidingen:  

 De geriatrische opleiding binnen het basiscurriculum verpleegkunde te versterken zowel 
via theorie als via stageplaatsen. 

Aan de Federale overheidsdienst Volksgezondheid i.s.m. de gefedereerde entiteiten:  

 Campagnes te organiseren die het imago van ouderenzorg verbeteren.  

Aan de sociale partners:  

 Een competitief salaris vast te leggen voor het domein ouderenzorg. 

Aan de ziekenhuissector:  

 Een cultuur te promoten waarbij alle professionals worden gesensibiliseerd voor de 
geriatrische benadering (kennisverspreiding, multidisciplinaire vergaderingen) en waarbij 
geriatrische zorg en expertise hoog in het vaandel worden gedragen. Dit vereist 
aanhoudende inspanningen en ondersteuning vanwege het ziekenhuismanagement en 
ziekenhuisbeheer.  

AANBEVELING 5: 

Aan de Federale overheidsdienst Volksgezondheid in samenspraak met de gefedereerde 
entiteiten en na consultatie van de sector, wordt aanbevolen om:  

een nationaal data-informatiesysteem te ontwikkelen om een veilig bestaffingsbeleid te 
ondersteunen. Dit systeem bevat de volgende gegevens: verpleegkundige bestaffing, 
verpleegkundige zorgintensiteit, werkomgeving, welzijn van de verpleegkundige en 
uitkomsten van de patiënt. Er wordt aanbevolen om: 
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 De verpleegkundige personeelsregistratie op dagniveau in de Minimale 
Ziekenhuisgegevens opnieuw verplicht te maken, ter aanvulling op de registratie van 
verpleegkundige activiteiten; 

 Op regelmatige basis (bv. elke 5 jaar) een meting uit te voeren op basis van de 
instrumenten die in de huidige studie werden gebruikt om de toestand van de 
verpleegkundige werkomgeving en het verpleegkundig welzijn te meten; 

 Bestaande databronnen die informatie verzamelen over uitkomsten van zorg en 
patiëntervaringen te integreren binnen het data-informatiesysteem. 

Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande systemen. De Federale 
overheidsdienst zal hierbij in overleg moeten treden met de gefedereerde entiteiten om te 
garanderen dat systemen die worden opgezet door de gefedereerde entiteiten bruikbaar zijn 
voor feedback- en benchmarkingsdoeleinden op nationaal niveau.  

AANBEVELING 6: 

Aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt aanbevolen dat alvorens 
aanbeveling 1 wordt opgestart, er parallel een studie wordt besteld om de impact van de 
beleidsmaatregelen te evalueren. Er moet een onderzoeksteam worden aangesteld met als 
taak: een studieprotocol te ontwerpen, de studie uit te voeren, en op onafhankelijke wijze de 
resultaten te rapporteren. De evaluatiestudie zou de volgende stappen kunnen bevatten: 

 Testen van de psychometrische eigenschappen van de instrumenten uit de huidige studie 
in andere afdelingen (bv. geriatrie); 

 Gebruiken van het huidige onderzoek (en de aanvullende gegevensverzameling wanneer 
het bereik wordt vergroot) als nulmeting; 

 Implementeren van de beleidsmaatregelen (bv. verhoogde bestaffing) in een selectie van 
pilootsites (bv. ziekenhuizen die bereid zijn een deel van het vereiste budget vrijwillig uit 
eigen middelen te halen) en gebruiken van andere ziekenhuislocaties als controle; 

 Verzamelen van gegevens na implementatie van de beleidsmaatregel (bv. na 6 maanden, 
1 jaar, 2 jaar). 
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AANBEVELING 7: 

Aan de ziekenhuizen wordt aanbevolen om: in elk ziekenhuis een cultuur en praktijk te 
implementeren waarbij bestaffing van belang is, van ‘zorgverleners aan het bed’ tot 
‘bestuursniveau’. Dit omvat 

 Tweemaal per jaar een systematische evaluatie van de samenstelling van het 
verpleegkundige team (bv. VTE, kwalificatiemix) met behulp van een gestandaardiseerde 
gegevensverzameling (op wetenschappelijke evidentie gestoelde personeelsallocatie 
tools: bv. bestaffing van verpleegkundigen gerelateerd aan zorgintensiteit) in combinatie 
met een professioneel oordeel (bv. door verpleegkundig management) over het 
functioneren van het team. Dit proces, onder leiding van de verpleegkundig directeur, zal 
resulteren in een personeelsplan per (groep van) afdeling(en) dat de beslissing en 
argumentatie van de ziekenhuisdirectie documenteert. 

 Een continue monitoring van de verpleegkundige bestaffing en factoren zoals 
ziekteverzuim, verlof, enz. door het verpleegkundig management, dat hierover regelmatig 
feedback geeft aan de ziekenhuisdirectie. De geplande (vereiste) en daadwerkelijke 
bestaffing worden daarbij met elkaar vergeleken. 

 Het opzetten van een systeem om de bestaffing op een shift-to-shift-basis te evalueren 
(bv. alarmsignalen: systematisch missen van lunchpauze, laattijdig of niet toedienen van 
noodzakelijke medicatie) en indien nodig actie ondernemen. 

AANBEVELING 8: 

Aan de ziekenhuizen wordt aanbevolen om:  

 Ervoor te zorgen dat een aantrekkelijke, veilige en aangename werkomgeving voor de 
verpleegkundigen gecreëerd wordt. Dit omvat, naast voldoende bestaffing, een investering 
in leiderschap, deelname aan ziekenhuisbeleid, goede relaties met de artsen en een goede 
zorgkwaliteit. 

Aan de Federale overheidsdienst Volksgezondheid wordt aanbevolen om:  

 Een programma (her-) op te starten dat beoogt om klinisch leiderschap binnen de 
ziekenhuizen te bevorderen. Dit omvat vorming en intervisie. 
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