
 

Abstract Carla van Kesteren en Loes van Wees 
Verpleegkundig Leiderschap 

Algemene doelstelling presentatie: 
Door het ontwikkelen en tonen van verpleegkundig leiderschap hebben verpleegkundigen 
invloed op het verbeteren van patiënt uitkomsten 

Gebruikte literatuur cq bronnen: 
Verpleegkundig Leiderschap van Hester Vermeulen, Pieterbas Lalleman e.a. 

Abstract 
Aanleiding en achtergrond: Is verpleegkundig leiderschap een extra vak of specifiek 
gedragskenmerk? En kun je het (aan)leren, ontwikkelen of moet je het gewoon in je hebben? 

Aanleiding tot het onderzoeken van deze vraag komt voort uit dossieronderzoek in mijn 
nevenfunctie als coördinator van het SIT (Spoed Interventie Team) en later als lid van de 
necrologiecommissie. Frequent viel op dat verpleegkundigen situaties beschrijven waarin ze 
hun bezorgdheid uitten, zaken hiertoe bespraken met de zaalarts en vervolgens deden wat 
de arts zei. Terwijl verpleegkundigen een andere mening was toegedaan en de ongerustheid 
bleef. 
Bij navraag zeiden verpleegkundigen vaak: “De arts beslist”. Ze zeiden hier eigenlijk mee: “Ik 
heb gedaan wat ik kon, het ligt verder buiten mijn cirkel van invloed”. 
Ik vroeg mij af of dit klopte. Heeft de verpleegkundige alles gedaan om de uitkomsten voor 
de patiënt positief te beïnvloeden? Ik dacht van niet. Ik kwam op het idee de Masterclass 
Verpleegkundig Leiderschap te ontwikkelen voor de verpleegkundigen in OLVG. Dit idee 
werd omarmd door het VSC (Verpleegkundig Stafconvent). 

Wat zegt de literatuur? Verpleegkundig leiderschap is mooi beschreven in “Verpleegkundig 
leiderschap” (onder redactie van onder meer Hester Vermeulen). Elke verpleegkundige is in 
staat om invloed uit te oefenen en richting te geven aan zorgbeleid en zo waarde toe te 
voegen voor patiënten, medewerker en organisatie. Verpleegkundig Leiderschap is een 
groeiproces. 

Werkwijze  
Wij kozen voor het ontwikkelen van Verpleegkundig Leiderschap op het niveau van het 
directe zorgproces aan het bed van de patiënt; het werkveld van veel verpleegkundigen. 

Via de Masterclass hebben verpleegkundigen kennis gemaakt met enerzijds de theorie van 
Verpleegkundig Leiderschap en anderzijds de koppeling met de praktijk middels casuïstiek. 
Zij werden gestimuleerd om zich bezig te houden met de vragen: Is er sprake geweest van 
verpleegkundig leiderschap? Wanneer wel en wanneer niet? Hoe kan je verpleegkundig 
leiderschap inzetten in lastige situaties om zo zorguitkomsten te verbeteren? 

Conclusie  
We hebben bemerkt dat we doorgaans de beste snaar raken bij verpleegkundigen wanneer 
we theorie direct koppelen aan de praktijk. Verpleegkundig leiderschap is zo niet langer 
abstract, maar is concreet gemaakt middels waargebeurde casuïstiek. Verpleegkundigen zijn 
gaan inzien dat door het tonen van verpleegkundig leiderschap ze kunnen sturen op patiënt 
uitkomsten in plaats van gestuurd worden. 

 


