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1. Inleiding 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) 
kijkt terug op een positief jaar voor de acute zorg in 2016. De financiële reserves van de 
vereniging zijn toegenomen, wat voortkomt uit inkomsten van het gehouden congres. Op 
het gebied van onderwijs en onderzoek lopen diverse projecten. De NVSHV adviseerde VWS 
over een voorlopige BIG‐registratie voor de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH). Het is 
van belang dat de registratie in 2017 wordt geregeld om deze beroepsgroep een gedegen 
positie te geven binnen de acute zorg. 
In 2016/2017 wordt onderzoek gedaan naar werkfactoren, individuele factoren en 
gezondheid/welbevinden bij verpleegkundigen en artsen op 19 SEH afdelingen in Nederland, 
door het IZZ en de universiteit van Leiden. De resultaten worden in het najaar van 2017 
gepresenteerd.  
Op 6 oktober 2016 werd het 25‐jarig jubileumcongres van de NVSHV gehouden. De titel van 
het congres was “van pionier tot professional”. Ingegaan werd op de veranderingen in de 
acute zorg gedurende de afgelopen 25 jaar en de actuele situatie van overcrowding in de 
keten van de acute zorg. Minster Schippers van VWS besteedde hier ook aandacht aan in 
haar videoboodschap. 
 

2. Financiën 

Financieel heeft NVSHV in 2016 een positief boekjaar gehad. Door een aantal noodzakelijke 
budgettaire ingrepen is het eigen vermogen toegenomen in 2016.  Zo is het jaarlijks NVSHV 
congres in lijn met een inhoudelijke koerswijziging kleinschaliger georganiseerd, dicht bij de 
werkvloer in het ziekenhuis en de uitgave van het vakblad is bij een andere uitgever 
ondergebracht.  
Het  jaar  2016  wordt  afgesloten met  een  positieve  balans  van  9000  euro,  de  congressen, 
zowel management‐ als ledencongres zijn financieel positief afgesloten.  
De contributie zal door het positieve resultaat in 2016 niet verhoogd worden en blijft 72,50 
euro bedragen. 
 

3. Onderwijs en onderzoek 

Binnen de NVSHV wordt actief meegedacht met nieuwe ontwikkelingen in onderwijs en 
onderzoek. Daarnaast geeft het bestuur op verscheidene manieren input aan beleid over 
deskundigheidsbevordering van de SEH‐verpleegkundigen. 
In 2015 gaf het bestuur de opdracht aan een werkgroep om een adviesrapport te 
ontwikkelen over de kwaliteitscriteria voor de TNCC/ENPPC gelijkwaardige opleidingen. Dit 
rapport is in 2016 aangeboden aan de aanbiedende onderwijsinstellingen voor feedback. Na 
deze feedbackronde is het rapport vastgesteld door het bestuur van de NVSHV. Inmiddels 
worden de scholingsaanvragen voor de Trauma Opvang Volwassenen (TOV) en Acuut Ziek 
Kind (AZK) volgens deze kwaliteitscriteria geaccrediteerd door de NVSHV. 
De NVSHV draagt bij aan het organiseren van het jaarlijkse NTS congres. Het is ons doel de 
taken en verantwoordelijkheden van de SEH verpleegkundigen duidelijk in te brengen in het 
programma. Daarnaast willen we ervaringen met betrekking tot NTS vanuit het werkveld van 
de SEH bundelen en eventuele verzoeken voor aanpassing van het NTS inbrengen in de 
werkgroep van het NTS. In 2016 heeft het bestuur weinig input ontvangen vanuit het 
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werkveld. Wellicht omdat een deel van de SEH‐afdelingen in 2015 pas gestart is met de 
scholing en implementatie van NTS. 
 
De NVSHV neemt zitting in de werkgroep Kwaliteitskader Intramurale spoedzorg vanuit het 
kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (FMS). In 2016 is dit project gestart, parallel 
aan de ontwikkeling van het spoedzorgkader door Zorginstituut Nederland. Doelstelling van 
het Kwaliteitskader Intramurale Spoedzorg is een intramuraal kwaliteitskader spoedzorg te 
ontwikkelen voor het ziekenhuis door de Federatie Medisch Specialisten, met 
vertegenwoordiging van diverse medisch specialistische beroepsverenigingen‐ en V&VN. 
Naar verwachting is het kwaliteitskader gereed in april 2018. 
 
De NVSHV schreef mee op een projectaanvraag voor de ontwikkeling van een 
multidisciplinaire ‘Richtlijn Zelfbeschadiging’ vanuit het Trimbos‐instituut en een aantal 
externe partners bij ZonMw. De subsidieaanvraag is niet gehonoreerd door ZonMw.  
 
De NVSHV werkt samen met het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen en Acute Zorgregio Oost, aan een onderzoek naar 
ouderenmishandeling in de acute zorgketen. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen 
en testen van een screeningsinstrument, protocol en scholing voor de herkenning van 
ouderenmishandeling in de ambulancezorg en op de SEH. In 2016 werd een 
signaleringsinstrument, protocol en scholing ontwikkeld voor de acute zorgketen. Eind 2016 
vond een pilot implementatie plaats in de ambulancezorg en op de SEH. In 2017 wordt het 
project afgerond met een implementatieplan en een invitational conference.   
 
De NVSHV is uitgenodigd te participeren in de ontwikkeling van een richtlijn voor de 
herkenning van ouderenmishandeling in het ziekenhuis vanuit de Federatie van Medisch 
Specialisten, voorgezeten vanuit de Vereniging van Klinisch Geriaters. Twee NVSHV‐leden 
participeren als expert in de richtlijncommissie en klankbordgroep. De richtlijn is naar 
verwachting april 2017 gereed. 
  
Het bestuur van de NVSHV legde contact met de Nederlandse Vereniging van de BMH 
Bachelor Medische Hulpverlener om in gesprek met deze nieuwe potentiële beroepsgroep 
op de SEH te verkennen waar gezamenlijke belangen en mogelijkheden liggen. Doel is elkaar 
goed te informeren over nieuwe ontwikkelingen en vanuit de NVSHV te adviseren over de 
inzet van de BMH op de SEH met name op het gebied kwaliteit en veiligheid van zorg. 
Uitgangspunt is de inzet van verschillende professionals op de SEH en de bijbehorende 
takenpakketten te verhelderen. De NVSHV adviseerde VWS over een voorlopige BIG‐
registratie voor deze beroepsgroep en de knelpunten daarbij vanuit het perspectief van de 
NVSHV. 
 
Het NVSHV bestuur gaf een werkgroep van onderzoekers de opdracht het bestuur te 
adviseren m.b.t. onderzoek naar crowding, werkdruk en werklast op de SEH in Nederland. 
Veel afdelingen worstelen met het probleem van werkdruk en crowding. Initiatieven lijken 
vooral lokaal ingezet te worden. De vraag van het bestuur was, wat kunnen we leren van de 
ervaringen m.b.t. onderzoek in de verschillende ziekenhuizen en wat zou een volgende stap 
kunnen / moeten worden. In 2017 zal het adviesrapport gereed zijn.  
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Psychosociale Arbeidsbelasting op de SEH 

Werkdruk veroorzaakt door overcrowding in de acute zorg, personeelstekorten en agressie 

op de werkvloer komen in toenemende mate voor op de SEH afdelingen. Dit heeft invloed 

op de gezondheid van de medewerkers, ziekteverzuim en het werkplezier. Op initiatief van 

Frank Jaspers, bedrijfsmanager SEH van het Amphia Ziekenhuis, wordt onderzoek gedaan 

naar werkfactoren, individuele factoren en gezondheid/welbevinden bij verpleegkundigen 

en artsen op 19 SEH afdelingen in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het IZZ 

in samenwerking met Universiteit Leiden. 

 

Het project ‘Verbetering Psychosociale Arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp (SEH) in 

Ziekenhuizen’  bestaat uit 3 fases: 

 Fase 1 Onderzoek; de eerste fase van het project bestaat uit het in kaart brengen van 

de omvang en ernst van het probleem van psychosociale arbeidsbelasting en het 

organisatieklimaat binnen SEH’s. Daarnaast is het onderzoek gericht op het vinden 

van oorzaken en de beïnvloedbare factoren om de psychosociale arbeidsbelasting te 

verminderen en het organisatieklimaat te verbeteren. 

 Fase 2 Interventies; De tweede fase bestaat uit het op basis van de resultaten van 

fase 1, bepalen van mogelijke oplossingen/interventies en het uitvoeren van de 

interventies. 

 Fase 3 Effectmeting; de derde fase bestaat uit het meten van het effect van de 

ingezette interventies op de psychosociale arbeidsbelasting en organisatieklimaat. 

De NVSHV ondersteunt dit onderzoek en heeft zitting in de adviesraad. In september 2017 is 
fase 1 afgerond en worden de resultaten besproken met de deelnemende ziekenhuizen. 

4. Managementcommissie 

Op 8 april organiseerde de NVSHV haar jaarlijkse management netwerkdag in het Meander 
Medisch Centrum te Amersfoort. Het was de tiende keer dat een congres werd gehouden. 
De voordrachten gingen over de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH). De meningen van 
de aanwezigen waren verdeeld over de inzetbaarheid van de afgestudeerde studenten op de 
SEH. De NVSHV is van mening dat voor deze opleiding een positie kan worden gevonden 
binnen de acute zorg, mits deze beroepsbeoefenaars wet BIG geregistreerd zijn en 
voldoende praktijkervaring hebben opgedaan. 
Het adviesrapport “Landelijke standaard gelijkwaardige criteria TNCC en ENPC” werd 
besproken met de onderbouwing van adviezen en aanbevelingen van een landelijke 
standaard gelijkwaardige criteria voor de TNCC en ENPC. 
Een onderzoek werd gepresenteerd naar gemeten zorgzwaarte op de SEH‐afdelingen. Dit 
blijkt in de praktijk complex te zijn en het is moeilijk om een instrument te valideren, daar de 
SEH afdelingen vele verschillende (logistieke) processen kent. Managers missen 
handreikingen om formatie te kunnen bepalen m.b.v. zorgzwaarte. Er werd afgesproken dat 
een commissie zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van een instrument (en) die het 
mogelijk maakt om objectief de zorgzwaarte te meten. 
Het congres werd afgesloten met een inspirerend verhaal van Sivera Berben over haar 
opgedane ervaringen tijdens de studiereis in Amerika en de vele mogelijkheden qua 
innovatie in de (medische) zorg.  
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De congrescommissie kijkt terug op en geslaagd congres met dank aan het Meander 
Medisch Centrum voor de gastvrijheid en ondersteuning. 
Leden van de managementcommissie zijn: 
Cora Hoffmann (voorzitter): leidinggevende Acute Zorg Terneuzen 
Paul Comanne: leidinggevende SEH van OLVG  
Victor Hakkenberg van Gaasbeek: leidinggevende SEH van AMC 
Astrid van Poppel: leidinggevende RAVU Utrecht. 
 

5. Congrescommissie 

Op 6 oktober 2016 werd het 25‐jarig jubileumcongres van de NVSHV gehouden in het 
HagaZiekenhuis van Den Haag. De titel van het congres was “van pionier tot professional”.  
In het ochtendprogramma werd door sprekers ingegaan over de veranderingen in de acute 
zorg gedurende de afgelopen 25 jaar en de actuele situatie van overcrowding. Minster 
Schippers van VWS besteedde hier ook aandacht aan in haar videoboodschap, (downloadlink 
naar de videoboodschap van minister Schippers).  
Ook brachten sprekers actuele onderwerpen onder de aandacht, zoals de ervaringen van 
hulpverleners na de terroristische aanslagen in Brussel en de gevolgen van de wateroverlast 
in VUmc te Amsterdam. Het middagprogramma bestond uit diverse workshops met 
wisselende onderwerpen en het congres werd afgesloten met het onderwerp “SEH van de 
toekomst”, welke medische innovaties worden in de zorg ontwikkeld en wat is de impact 
hiervan. 
 
De evaluatie van de deelnemers aan het congres waren positief over de organisatie, 
programma, workshops en catering. De locatie werd door een aantal personen als afgelegen 
beschouwd, wilde dit liever centraler in het land. 
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organisatie  13  62 4      

programma ochtend  2  65 10 1   

workshops  12  59 7 1   

catering  27  50 2      

locatie  15  49 5 8 3

 
De organisatie va het congres was in handen van Sandra Willemsen en zij zal ook het congres 
in 2017 organiseren. 
 

6. Communicatie 

Venticare en de NVSHV startten in 2016 een succesvolle samenwerking met betrekking tot 
het vakblad Venticare. De leden reageerden positief op het nieuwe vakblad, zij vinden de 
artikelen interessant, vlot geschreven en goed toegankelijk. Aangegeven werd gegeven dat 
de Spoedeisende Hulp meer aanbod mag komen in het blad. Het eigen gezicht van de NVSHV 
blijft naar mening van het bestuur goed herkenbaar. Het is nog wel zoeken op welke wijze 
input wordt verkregen vanuit de leden voor onderwerpen in het vakblad.  
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Website NVSHV  
De website van de NVSHV is actueel en wordt door de webmaster Hans van Will constant 
ververst met nieuwe informatie over uiteenlopende zaken die binnen de acute keten en de 
medische zorg zich afspelen.  
Jaarlijks wordt 4 maal een nieuwsbrief uitgegeven, deze is inzichtelijk op de website. 
 

7. V&VN en vakcommissie Acute Zorg 

Het laatste bestuurlijke overleg tussen NVSHV en V&VN heeft in 2015 plaatsgevonden, 
dit resulteerde niet tot een aansluiting van de NVSHV bij V&VN.  
 
De plus- en minpunten om te fuseren met V&VN zijn: 
 Pluspunten: 

 voor externe partijen beter vindbaar; 
 ingeschreven staan in 1 kwaliteitsregister V&VN; 
 gezamenlijke problemen aanpakken met andere beroepsverenigingen. 

 Minpunten: 
 mogelijk verlies aan leden; 
 financieel; 
 minder herkenbaar; 
 minder zeggenschap over zaken, zoals PR. 

 
De grootste verwachte issues zijn het verlies aan leden (uitschrijven/opnieuw inschrijven) en 
de verhoging van de contributie bij aansluiting V&VN.  
In 2017 zal opnieuw de mogelijkheden verkend worden tussen een intensive samenwerking. 
Afgesproken is dat de NVSHV deelneemt aan het platform ‘Acute Zorg’. In het platform 
Acute Zorg zijn vertegenwoordigd: de Intensive Care, de ambulancezorg, V&VN en de 
militairenverpleegkundigen. Inhoudelijke onderwerpen voor het platform zijn: gezamenlijke 
kennisdeling in (digitaal)blad, BOT‐teams en inventarisatie van de competenties voor de 
verschillende beroepsgroepen binnen het cluster Acute Zorg. 
 

8. Kwaliteitsregister NVSHV               

De NVSHV heeft haar eigen kwaliteitsregister voor de SEH verpleegkundigen. Ieder lid van de 
NVSHV kan zich kosteloos registreren in het NVSHV kwaliteitsregister. Vanuit de NVSHV is er 
een commissie die de accreditatieaanvragen voor scholingen beoordeeld en 
accreditatiepunten toekent. De commissie bestaat uit deskundige collega’s uit het hele land.  
  
Een aantal opleidingsinstituten weet het NVSHV kwaliteitsregister te vinden voor haar 
aanvragen. Ziekenhuizen vragen bij voorkeur echter hun accreditatie aan bij V&VN en niet 
bij het NVSHV kwaliteitsregister. Waarschijnlijk komt dit omdat ziekenhuizen zich collectief 
inschrijven bij V&VN en verwachten dat hun medewerkers zich eveneens registreren bij de 
V&VN. Het Bestuur zal in 2017 een campagne starten om het kwaliteitsregister onder de 
aandacht te brengen van de professionals werkzaam in de acute zorg en dit combineren met 
ledenwerving. De geaccrediteerde opleidingen en cursussen zullen per 1 september2017 op 
de website van d e NVSHV worden vermeld. 
 



8  Jaarverslag 2016 Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen 

 

9.EuSEN 

De EuSEN (European Society of Emergency Nurses) is de Europese organisatie van SEH‐
verpleegkundigen(www.eusen.org). Vanaf de oprichting is de NVSHV lid in de EuSEN De 
EuSEN vergadert tweemaal per jaar in het land van één van de bestuursleden. De vereniging 
heeft zich tot doel gesteld om het beroep van SEH‐verpleegkundige binnen Europa op een 
hoger plan te brengen en te promoten. Daarnaast beoogt ze ook uitwisseling van 
verpleegkundigen in Europees verband tot stand te brengen.  


