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Beste collega, 
 
Zoals je weet is er veel discussie en onrust ontstaan over het wetsvoorstel BIG II met de 
invoering van de regieverpleegkundige en de mogelijke implementatie hiervan. 
Dit gaat ook de toekomst van de SEH-verpleegkundige aan!  
Als bestuur werken we aan een goede vertegenwoordiging van de belangen van alle SEH-
verpleegkundigen (MBO en HBO opgeleid en inservice A - verpleegkundigen).  
Daarom is op 18 september jl. een ledenraad bijeenkomst geweest om te discussiëren over het 
wetsvoorstel BIG II en hoe wij de toekomst zien met betrekking tot functiedifferentiatie. 
In de bijlage is de visie verwoord van de NVSHV op dit onderwerp. Naast informatie vanuit de 
ledenraad bijeenkomst is ook gebruik gemaakt van de meningen van SEH verpleegkundigen 
vanuit de ziekenhuizen en de ontvangen reacties via de website NVSHV n.a.v. onze oproep enige 
tijd geleden.   
 
Mocht je een reactie willen geven op de visie van de NVSHV kan dit per mail naar:  
nvshvmail@gmail.com 
 
Wij houden jullie via de website en nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Namens het bestuur NVSHV, 
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Visie van de NVSHV op verpleegkundige differentiatie: wetsvoorstel BIG II 
 
Inleiding 
Het bestuur van de NVSHV heeft haar visie gevormd met betrekking tot het wetsvoorstel BIGII uit de 
volgende reacties: via de website NVSHV, de mening van SEH verpleegkundigen van ziekenhuizen en 
naar aanleiding van de ledenbijeenkomst op 18 september 2019.  
De meningen en discussie zijn gekaderd rondom een drietal vragen: 

a. In welke mate herkennen de leden zich in de term regieverpleegkundige? 
b. In hoeverre moet beroepsdifferentiatie via de wet geregeld worden? 
c. Wat heeft de beroepsgroep SEH verpleegkundige nodig om functiedifferentiatie verder in te 

regelen? 
 

a. De regieverpleegkundige 
 
De keus voor de term regieverpleegkundige is discutabel. De inhoud van deze term met daarbij 
behorende competenties is niet beschreven in het wetsvoorstel BIG II. De term regieverpleegkundige 
dekt slechts een deel van de lading van de functie, zoals die nu is verwoord in het beroepsprofiel; 
namelijk regie voeren bij complexe zorg. Een ander belangrijk deel van de functieomschrijving 
regieverpleegkundige (overstijgend acteren in werkgroepen, protocolontwikkeling, implementatie 
EBP, initiëren van (verpleegkundig) praktijkgericht onderzoek) is niet duidelijk herkenbaar in de term 
regieverpleegkundige. Het verwarrende aan de term regieverpleegkundige is daarnaast dat alle CZO 
opgeleide SEH-verpleegkundigen (zowel met MBO- als HBO - opleiding en inservice A-
verpleegkundigen, ongeacht het jaar waarin de CZO - vervolgopleiding SEH is afgerond) al reeds 
coördinatietaken uitvoeren in de complexe 24 -uurszorg op de SEH. Regie voeren in complexe zorg 
behoort tot de kerntaken van de SEH - verpleegkundige en is opgenomen in de eindtermen van de 
CZO - vervolgopleiding SEH.  
 
De term regieverpleegkundige roept verder een gevoel van hiërarchie op, alsof een HBO - V 
opgeleide verpleegkundige meer of beter is dan een MBO - opgeleide verpleegkundige.  
De emoties als gevolg van het wetvoorstel BIG II roepen onderlinge strijd op, die de SEH-
verpleegkundigen niet wenselijk vinden voor de samenwerking op de werkvloer, het beroepsimago 
en de verdere professionalisering van het vak.  
 
In de uitvoering van de dagelijkse zorg op de SEH is het onderscheid tussen MBO - en HBO –werk - en 
denkniveau moeilijk te objectiveren, omdat de verpleegkundigen met MBO - of HBO - 
startkwalificatie gespecialiseerde vervolgopleidingen en trainingen gevolgd hebben. Deze verworven 
competenties laten zich niet terugzien als alleen gekeken wordt naar MBO - of HBO - vooropleiding. 
In de praktijk zijn er meerdere leerroutes waarbij verpleegkundige competenties en denkniveau 
ontwikkeld worden. Aan bed is op de SEH geen niveau verschil tussen MBO -, HBO - en inservice A-
verpleegkundigen merkbaar. Feit is dat de SEH opleiding (NLFQ 6) niet gelijk is aan een HBO 
opleiding. NLQF-niveau 6 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau 
van een hbo -bacheloropleiding. Er wordt echter geen HBO - bachelor diploma behaald, omdat 
de CZO - opleiding niet het brede hbo - bachelor niveau afdekt. 
 
Kijkend naar de omschrijving van de regieverpleegkundige in het wetsvoorstel BIG II voldoet slechts 
een deel van de huidige SEH - verpleegkundigen aan de eisen (HBO opgeleid vanaf 2012, of CZO - 
vervolgopleiding SEH 2003 (bron www.czo.nl).  



 
 
Recente peiling op de SEH van het ErasmusMC wijst uit dat 85% van de groep SEH - verpleegkundigen 
niet voldoet aan eerdergenoemde eisen voor de regieverpleegkundige (Paauwe en van Eijk, 2019).  
 
Verder is het vermoeden dat op termijn ook onderscheid gemaakt gaat worden in salaris tussen 
verpleegkundigen MBO - of HBO - opgeleid. Dit roept weerstand omdat de verpleegkundigen (van 
welk opleidingsniveau dan ook)  in hetzelfde complexe werkveld actief zijn en dezelfde 
werkzaamheden aan het bed uitvoeren. 
 
Samenvattend: De term regieverpleegkundige dekt niet de lading van de functie en roept een gevoel 
van hiërarchie op. Advies c.q. conclusie: deze naamgeving niet invoeren.  
De huidige SEH-verpleegkundigen, ongeacht hun vooropleiding, kunnen de werkzaamheden blijven 
uitvoeren in het werkveld van de acute zorg met dezelfde taken en verantwoordelijkheden.  
 

b. Beroepsdifferentiatie regelen in de wet en de overgangsregeling 
 
De NVSHV is geen voorstander van beroepsdifferentiatie die wettelijk is vastgelegd. Zij vindt dat er 
wettelijk één beroep moet blijven, namelijk dat van verpleegkundige. Verpleegkundige 
vervolgopleidingen maken specificaties mogelijk, zoals de SEH -verpleegkundige. Vanwege 
eerdergenoemde verschillende leerroutes is niet simpelweg vast te stellen voor welke functies op de 
SEH MBO - of HBO - startkwalificaties nodig zijn. 
Wettelijke regelingen kennen een lange voorbereidingstijd en zijn niet eenvoudig aan te passen, dat 
vraagt wederom een lange doorlooptijd, terwijl veranderingen in de beroepspraktijk en de 
verschillende regionale contexten vragen om flexibele inregeling van functiedifferentiatie op de SEH. 
 
De huidige overgangsregeling voor de regieverpleegkundige in het wetsvoorstel BIG II wordt niet 
onderschreven door de NVSHV. Bij een eventuele nieuwe overgangsregeling moeten de eerder 
verworven competenties meegenomen worden en niet alleen de startkwalificatie MBO- of HBO 
werk- en denkniveau. 
 
Samenvattend: De NVSHV vindt het niet wenselijk om de verschillende werkgebieden, competenties 
en verpleegkundige beroepen (op de SEH) in de wet vast te leggen. Het werkveld met de 
beroepsvereniging zal een beleidskader, binnen afzienbare tijd, moeten opstellen waarin 
functiedifferentiatie wordt beschreven. De NVSHV stelt zich hierin proactief op. 
 

c. Functiedifferentiatie en kaders 
 
Er is behoefte aan landelijke handvatten voor functiedifferentiatie op hoofdlijnen en kaders, die 
regionaal op de SEH’s gebruikt kunnen worden voor specifieke invulling passend bij de lokale 
context.  
In deze ontwikkeling ziet de NVSHV kansen voor meerdere routes om verpleegkundige kwalificaties 
te ontwikkelen en te monitoren van aanwezige competenties bij SEH verpleegkundigen.  
De werkgever dient in deze ontwikkeling een centrale rol in te nemen en tijd en middelen hiervoor 
beschikbaar te stellen. 
 
Samenvattend: De NVSHV is voorstander van het ontwikkelen van landelijke kaders op hoofdlijnen 
en specifieke invulling passend bij de lokale context.  
 
 
 
 


