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Geachte mevrouw Schippers,
Vanuit het ETZ ( Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg willen we graag
aandacht vragen voor de beroepstitels voor de mbo en hbo verpleegkundigen.
Landelijk is discussie ontstaan over deze nieuwe beroepstitels. De stuurgroep onder
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leiding van Doekle Terpstra adviseert nu de titels 'basisverpleegkundige' (mbo) en
'regieverpleegkundige' (hbo).
De VAR van het ETZ vindt dat 'regieverpleegkundige' geen beroepstitel kan zijn. Het is
noodzakelijk om onderscheid te maken in functie en beroep. Het mag niet zo zijn dat
een bepaalde differentiatie in een functie van een instelling een beroep wordt met
bijbehorende eisen, referentiekaders, etc. Regieverpleegkundige verwijst naar de
regisseursrol van de verpleegkundige, terwijl 'regie' slechts één van de rollen is die de
hbo-verpleegkundige onderscheidend maakt. De titel 'regieverpleegkundige' doet
daardoor geen recht aan de totale inhoud van het verpleegkundig beroep.
In het ETZ is sinds medio 2015 hard gewerkt aan het afstemmen van de integrale
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zorgteams op de (toekomstige) zorgvraag in het ETZ, waarbij een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen de mbo- en hbo-verpleegkundige. Aanleiding hiervoor zijn de
dynamische veranderingen in de patiëntenzorg en de hoge werkdruk. Toenemende
comorbiditeit en kortere ligtijd maken de zorg steeds complexer. Om de
verpleegkundige zorg in de toekomst kwalitatief hoog te houden, moeten we de
competenties van onze hbo opgeleide verpleegkundigen beter benutten en
onderscheid maken tussen mbo en hbo. We kunnen het ons als ziekenhuis gewoonweg
niet langer permitteren geen onderscheid te maken tussen de verschillende
opleidingsniveaus van verpleegkundigen.
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Het ETZ gaat voor excelleren op beide niveaus, daarbij gebruikmakend van ieders kwaliteiten en
ervaring. Beide niveaus versterken elkaar op de werkvloer. We kiezen daarom in het ETZ voor een
teammix van mbo én hbo op alle verpleegafdelingen, direct aan het bed van de patiënt. Er zijn
onderscheidende functieprofielen gemaakt op basis van de nieuwe beroepsprofielen en de
CANMEDS rollen. De kern van het verpleegkundig beroep is ZORGVERLENER. Daarnaast heeft de
verpleegkundige de (CANMEDS)rollen:
Professional en kwaliteitsbevorderaar
Communicator
Samenwerkingspartner
Reflectieve professional
Gezondheidsbevorderaar
Organisator (regisseur)
De hbo verpleegkundige werkt bij ons in de directe patiëntenzorg als reflectieve professional, toont
verpleegkundig leiderschap en onderscheidt zich op de gebieden EBP, klinisch redeneren en coachen.
Het leidt tot onnodig grote verwarring in de dagelijkse beroepspraktijk wanneer de hbo
verpleegkundige als beroepstitel regieverpleegkundige krijgt.
Met vriendelijke groet,
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