Nurse Practitioners in verpleeg- en verzorgingshuizen
De kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen staat onder druk. De Inspectie voor
de Gezondheidzorg stelt dat extra geld niet geleid heeft tot de gewenste verbeteringen en
pleit voor vervolgonderzoek naar achterliggende oorzaken. Diverse partijen zijn van mening
dat meer handen aan het bed niet de enige oplossing is voor de benodigde kwaliteitsverbetering, maar dat het meer gezocht moet worden in de richting van een hoger kennisniveau.
Men stelt 'meer kwaliteit in plaats van kwantiteit'.
Een relatief nieuwe ontwikkeling die voor verschillende problemen uitkomst kan bieden, is
het opleiden van verpleegkundigen tot Nurse Practitioner. Dit zijn verpleegkundigen die
geschoold zijn om zelfstandig te werken in het grensgebied van behandeling en zorg.
De Nurse Practitioner kan enerzijds aanvullend zijn voor de taken van de verpleeghuisarts of
huisarts en kan anderzijds met haar verpleegkundige collega’s de kwaliteit van zorg structureel verbeteren. Ook een tekort aan verpleeghuisartsen kan een goede reden zijn om te
werken met Nurse Practitioners. Daarnaast biedt het een goed carrière perspectief voor verpleegkundigen.
Het academisch jaar begint weer in september. U dient voor de zomervakantie een besluit
te nemen of u één of meerdere Nurse Practitioners wil opleiden. Het opleiden van Nurse
Practitioners wordt op dit moment nog door de overheid gestimuleerd met een subsidie.
Deze subsidie, die bestaat uit een bijdrage in de opleidingskosten als in de salariskosten,
maakt het nu aantrekkelijk hiervoor te kiezen.
U dient vervolgens invulling te geven aan de infrastructuur waarin de Nurse Practitioner
wordt opgeleid en daarna zal functioneren. De Nurse Practitioner zal een duidelijke organisatorische plaats dienen te krijgen, met een eigen functiebeschrijving en bijbehorende
inschaling. Van belang hierbij is vooral de afstemming met andere beroepsbeoefenaars.
Mocht u interesse hebben in het opleiden van Nurse Practitioners voor uw organisatie en u
kunt hulp gebruiken bij het invullen van aan de voorwaarden hiervoor, beschikt Bosscher &
de Witte over de benodigde expertise. U kunt ons altijd bellen voor een oriënterend
gesprek.
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