Verpleegkundig leiderschap onder mbo- en hboverpleegkundigen op de chirurgie 2
- Hoe passen mbo- en hbo-verpleegkundigen verpleegkundig leiderschap toe
op de afdeling urologie/ traumatologie? Afstudeeronderzoek in het kader van de opleiding tot HBO-verpleegkundige
Cynthia van Lansbergen

Aanleiding

Persoonlijke en professionele ontwikkeling
 Zetten zich in voor persoonlijke ontwikkeling
 Gaan opzoek naar uitdagingen om vaardigheden
en bekwaamheden te ontwikkelen
 Reflecteren op het eigen en elkaars handelen
 Verpleegkundigen krijgen management
ondersteuning bij het zien van kansen/ ideeën

Toename complexiteit van zorg1
Tekort aan verpleegkundigen2
Functiedifferentiatie mbo- en hbo-verpleegkundigen3
Verpleegkundig leiderschap4

Verschil mbo- en hbo-verpleegkundigen

 Hbo verpleegkundigen zien zichzelf vaker als leider, vragen vaker
naar ideeën bij andere collega’s en zijn actiever in de
persoonlijke ontwikkeling

Doelstelling
Inzicht in hoe mbo- en hbo-verpleegkundigen verpleegkundig
leiderschap toepassen  Inzicht in eventuele verschillen 
Vaststellen wat er nodig is om de kwaliteit van zorg te verhogen 
Voldoen aan de toenemende complexiteit van zorg

Methode
Meetinstrumenten
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onderzoek
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Uitdagingen in het toepassen van verpleegkundig leiderschap
Opzoek naar innovatie
 Dagen elkaar onderling niet uit
 Nemen weinig initiatief in innovatieve verbeteringen
Leiderschap buiten de afdeling
 Geen lidmaatschap bij de ondernemingsraad of
verpleegkundige adviesraad
 Vier verpleegkundigen zijn lid van kwaliteitscommissies om de kwaliteit te verbeteren
Betrokkenheid bij beleidsbeslissingen
 Verpleegkundigen worden soms betrokken bij
beleidsbeslissingen op de afdeling
 Verpleegkundigen worden nauwelijks betrokken bij
beleidsbeslissingen binnen de organisatie

Leadership
Practices
Inventory Self
assessment6

Resultaten
Mbo- en hbo-verpleegkundigen passen leiderschap toe;

Conclusie
 Verpleegkundig leiderschap wordt toegepast
door beide niveaus
 Nauwelijks verschil tussen mbo- en hbo-niveau
 Verdere ontwikkeling in leiderschap is nodig om
te kunnen voldoen aan de toenemende
complexiteit van zorg

In relatie tot de patiënt
 Komen beloften na
 Gaan behandelrelatie aan op basis van vertrouwen
Als rolmodel
 Tonen leiderschapsgedrag tijdens werkzaamheden
 Nemen zichzelf als voorbeeld in wat zij van andere
verwachten
In samenwerking met anderen
 Bevorderen samenwerkingsverbanden

Aanbevelingen
Verpleegkundigen
betrekken bij
beleidsbeslissingen7

Leiderscapscompetenties
ontwikkelen8

Aansluiten bij
ziekenhuis brede
commissies9

Aansluiten bij
VAR of OR9
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