
 

2022  www.kce.fgov.be 

KCE REPORT 353As 

SYNTHESE 

VERPLEEGKUNDIGE BESTAFFING OP BELGISCHE INTENSIEVE 
ZORGEN AFDELINGEN: IMPACT VAN TWEE JAAR COVID-19 PANDEMIE 

  





 

 

2022  www.kce.fgov.be 
 

KCE REPORT 353As 
HEALTH SERVICES RESEARCH 

SYNTHESE 

VERPLEEGKUNDIGE BESTAFFING OP BELGISCHE INTENSIEVE 
ZORGEN AFDELINGEN: IMPACT VAN TWEE JAAR COVID-19 PANDEMIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

KOEN VAN DEN HEEDE, NICOLAS BOUCKAERT, JENS DETOLLENAERE, LAURENCE KOHN, CHARLINE MAERTENS DE NOORDHOUT, JULIE VAN 
HOOREWEGHE, ARNAUD BRUYNEEL, WALTER SERMEUS 





 

KCE Report 353As Verpleegkundige bestaffing op Belgische intensieve zorgen afdelingen 1 

 

■ VOORWOORD 
 

Na twee jaar lijkt de kracht van de COVID-19-pandemie eindelijk wat te luwen, en sinds kort taant ook in de media 
de aandacht voor het coronavirus. Echter, de problemen zijn zeker nog niet helemaal voorbij.  
Net nu verschijnt dit rapport over verpleegkundige bestaffing op de afdelingen intensieve zorgen (IZ). Het leidt 
geen twijfel dat het zorgpersoneel, en in het bijzonder de verpleegkundigen, een cruciale rol gespeeld heeft bij 
het beheersen van de COVID-19-crisis. Vooral op de IZ-afdelingen stond de zorgorganisatie onder zware druk. 
Ze werden overrompeld door patiënten die vochten voor hun leven, en dag en nacht in zeer moeilijke, 
stresserende omstandigheden gemonitord en verzorgd moesten worden. Allerhande oplossingen werden gezocht 
om de toestroom aan patiënten te beheersen. De zorgorganisatie op IZ moest grondig bijgestuurd worden. 
Geleidelijk groeide het inzicht dat een meer algemene herziening van de zorgorganisatie op IZ nodig was. Dit 
rapport is dan ook het eerste van drie KCE-publicaties over dit thema.  
In dit rapport laten we de IZ-verpleegkundigen zelf aan het woord. Ze werden bevraagd naar hun indrukken over 
verpleegkundige bestaffing, hun werkomgeving, hun welzijn en jobtevredenheid, en hun visie op de kwaliteit en 
de geleverde zorg. En hun interesse was indrukwekkend: meer dan 2 300 IZ-verpleegkundigen namen deel, wat 
betekent dat bijna 50% van de verspreide enquêtes werd ingevuld. Velen onder hen waren ook bereid om deel te 
nemen aan de daaropvolgende focusgroepen. De hoge participatiegraad ondanks het feit dat deze studie 
gebeurde op het ogenblik dat de vierde, en vervolgens de vijfde golf van de pandemie volop woedde, getuigt van 
hun wil om hun stem te laten horen. 
De resultaten uit deze bevraging kwamen niet helemaal als een verrassing. Reeds in vorige KCE-rapporten waren 
er aanwijzingen dat het welzijn en de jobtevredenheid bij verpleegkundigen op algemene ziekenhuisafdelingen 
problematisch zijn, en nauw samenhangen met verpleegkundige bestaffing en werkomgeving. Het vermoeden 
bestond sterk dat dit ook op andere afdelingen een rol zou spelen, en zeker voor de IZ verpleegkundigen heeft 
de COVID-19-crisis de bestaande problemen verder versterkt.  
De beleidsmakers hebben al belangrijke stappen gezet in de aanpak van deze problematiek, met recente 
aanzienlijke investeringen, via het zorgpersoneelsfonds en een sociaal akkoord over de loonvoorwaarden. Deze 
inspanningen zijn historisch te noemen, en het is nu zaak om met deze budgetten de vooropgestelde 
doelstellingen verder uit te rollen, om te zorgen voor een echt “safe staffing policy”, en om het verschil te maken 
op de werkvloer, zodat verpleegkundigen kwaliteitsvolle zorg kunnen leveren in een werkomgeving die hen 
daarvoor de nodige garanties en ondersteuning biedt. 
Zoals hierboven vermeld, werkt het KCE momenteel aan twee andere onderwerpen in verband met IZ-afdelingen: 
het meten van de werkbelasting van IZ-verpleegkundigen, en zorgorganisatie en financiering van IZ-afdelingen. 
Maar daarover later meer. 

Christophe JANSSENS 
Adjunct Algemeen Directeur a.i. 

Marijke EYSSEN 
Algemeen Directeur a.i. 
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1. INTRODUCTIE 
1.1. Intensieve zorgen afdelingen en de COVID-19 pandemie 
Intensieve zorgen afdelingen (IZ) zijn gespecialiseerde ziekenhuisdiensten 
die uitgerust zijn om zorg te verlenen aan kritiek zieke patiënten met tijdelijk 
orgaanfalen. Het doel van intensieve zorgen is de functies van deze organen 
te ondersteunen tot herstel. Dit houdt een continue verzorging van en 
toezicht op deze patiënten in.  

Hoog opgeleide teams met een belangrijke rol voor verpleegkundigen 
met specifieke expertise in intensieve zorg 
Het personeel van intensieve zorgen afdelingen bestaat uit multidisciplinaire 
teams met zeer hoog opgeleide zorgverleners. Verpleegkundigen en artsen 
met specifieke expertise in intensieve zorgen (in het bijzonder over orgaan 
ondersteunende technieken: bv. kunstmatige ventilatie, nierdialyse) vormen 
de kern van deze teams, aangevuld met andere profielen zoals kinesisten, 
psychologen, enz. Bijna alle verpleegkundigen op deze afdelingen hebben 
een Bachelor-diploma en 77% heeft een "bijzondere beroepstitel intensieve 
zorg en spoedgevallenzorg” (BBT IZ en Spoed). Deze titel is het resultaat 
van een voorgezette opleiding (theorie en praktijk) die toegankelijk is voor 
verpleegkundigen met een Bachelor-diploma. Om deze titel te behouden 
moeten verpleegkundigen, elke 4 jaar, permanente vorming (60u) volgen en 
minstens 1 500 effectieve uren binnen dit domein presteren. Ongeveer 6% 
van de verpleegkundigen in België heeft een dergelijke beroepstitel. 

 
a  Deze cijfers zijn zelfs tot 26.7 gestegen in 2020 tijdens de pandemie – we 

komen hier verder op terug. 

Box 1 – Hervorming opleiding verpleegkunde 

De Bacheloropleiding verpleegkunde werd recent hervormd met een 
verlenging van de opleidingsduur van 3 naar 4 jaar. De gespecialiseerde 
opleiding die nodig is om de BBT IZ en Spoed te verwerven werd in 
Vlaanderen gewijzigd van een Bachelor-na-Bachelor (BanaBa) opleiding 
naar een postgraduaatopleiding bestaande uit verschillende modules. In 
Vlaanderen werd de subsidiëring van de Banaba stopgezet waardoor een 
groot deel van de kosten van de opleiding nu gedragen wordt door de 
werknemer en/of werkgever. In de Federatie Wallonië-Brussel bleef de 
voorgezette opleiding na de Bachelor hervorming en de financiering 
ervan ongewijzigd.  
 

Relatief hoog aantal intensieve zorgen bedden per aantal inwoners 
zonder duidelijke differentiatie in zorgniveaus 
België heeft met 17.3 bedden per 100 000 inwonersa een relatief hoog 
aantal intensieve zorgen bedden ten opzichte van andere landen. In België 
dient een IZ-afdeling uit minstens 6 erkende bedden te bestaan en een 
minimale bestaffing van 2 verpleegkundigen voor deze 6 bedden, een 
wettelijk bepaald erkenningscriterium dat min of meer vertaald kan worden 
naar een 3:1 patiënt per verpleegkundige ratiob. In tegenstelling tot vele 
andere Westerse landen is er geen duidelijk onderscheid in verschillende 
niveaus van intensieve zorgen afdelingen.  

Een sleutelrol tijdens de COVID-19 pandemie 
De COVID-19 pandemie was een zeer intense, stressvolle en moeilijke 
periode voor verpleegkundigen, in de eerste plaats voor verpleegkundigen 
werkzaam op IZ-afdelingen. Iedereen herinnert zich nog de indrukwekkende 
beelden van de vele patiënten, vechtend voor hun leven en omringd door 
een groot aantal zeer actieve, betrokken en geconcentreerde 
zorgprofessionals. Door de dramatische toename van het aantal patiënten 
die nood hadden aan intensieve zorgen ontstond een ongekende behoefte 

b  Verwijst naar het aantal patiënten dat wordt toegewezen per verpleegkundige 
ook wel patient-to-nurse ratio. Dit is een maat die vaak wordt gebruikt om 
verpleegkundige personeelsbezetting te meten.  
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aan personeel en kon niet altijd aan de gebruikelijke norm van zorgverlening 
worden voldaan. Verpleegkundigen moesten voor een hoger aantal 
patiënten dan gewoonlijk zorgen en/of er werd personeel ingeschakeld, dat 
niet over specifieke expertise of ervaring in intensieve zorgen beschikte, om 
hen te ondersteunen. De context van de COVID-19 pandemie zorgde ervoor 
dat de werkomgeving op intensieve zorgen afdelingen bijzonder stressvol 
en fysiek veeleisend werd (hoge sterftecijfers, angst voor besmetting van 
zichzelf en familie, drastische beperkingen voor bezoekers, 
beschermingsmateriaal, overuren, ...). De COVID-19 pandemie heeft dan 
ook een enorme impact gehad op het persoonlijke en professionele leven 
van verpleegkundigen. Ook al werden ze in het begin van de pandemie als 
helden beschouwd, na verloop van tijd, toen het applaus stilaan verstomde 
voelden velen zich in de steek gelaten door het gezondheidszorgsysteem 
en de maatschappij.  

Problemen die reeds dateren van voor de COVID-19 pandemie werden 
nu meer zichtbaar en versterkt 
De problemen omtrent verpleegkundige personeelsinzet zijn niet nieuw. 
Verpleegkunde is reeds jaren een knelpuntberoep. In januari 2020 – net 
voor de start van de pandemie, publiceerde het KCE een rapport waarin 
werd aangetoond dat het welzijn en jobtevredenheid van verpleegkundigen 
werkzaam op algemene hospitalisatieafdelingen problematisch was: 36% 
liep een hoog risico op emotionele uitputting, 32% rapporteerde een intentie 
om van job te veranderen en 27% was ontevreden over hun job. Uit dezelfde 
studie bleek dat het aantal patiënten per verpleegkundige op klassieke 
hospitalisatieafdelingen (gemiddeld 9.4) zich boven de internationaal 
gangbare veiligheidsnorm bevond (maximum 8 patiënten per 
verpleegkundige). Ook werd er een belangrijke variatie vastgesteld tussen 
ziekenhuizen wat betreft verpleegkundige personeelsinzet (aantal patiënten 
per verpleegkundige) en andere aspecten van de verpleegkundige 
werkomgeving (relatie met de artsen, leiderschap, betrokkenheid bij het 
ziekenhuisbeleid, enz.). Deze aspecten hingen samen met variatie in het 
welzijn van verpleegkundigen (jobontevredenheid, burn-out, etc.) maar ook 
met de mate waarin verpleegkundigen zorgactiviteiten rapporteerden die ze 
niet konden uitvoeren omwille van de werkdruk (bv. tijdig toedienen van 
medicatie).  

In het rapport werd dan ook aanbevolen om een ‘safe staffing policy’ uit te 
werken voor de Belgische ziekenhuizen. Een dergelijk beleid houdt in dat 
de verpleegkundige personeelsinzet (aantal patiënten per verpleegkundige) 
afgestemd is op de zorgzwaarte en in lijn gebracht worden met 
internationale normen, dat er geïnvesteerd wordt in ondersteunend 
personeel zodat verpleegkundigen zich kunnen toespitsen op activiteiten en 
verantwoordelijkheden die verpleegkundige expertise vereisen, dat er 
ingezet wordt op het ontwikkelen van een cultuur en praktijk waarbij 
bestaffing van belang is van ‘zorgverleners aan het bed’ tot het 
‘bestuursniveau’, dat er programma’s worden opgezet die de 
verpleegkundige werkomgeving versterken (bv. leiderschap), en dat er een 
evaluatie volgt van de impact van dit beleid.  

Aangezien KCE rapport 325 zich toespitste op klassieke 
hospitalisatieafdelingen werd geconcludeerd dat een gelijkaardige studie 
voor afdelingen intensieve zorgen nodig was. De pandemie, die 
onmiddellijk daarna uitbrak, versterkte de relevantie van deze nieuwe studie. 
Er waren immers al heel snel indicaties dat gelijkaardige problemen 
bestonden op afdelingen intensieve zorgen en dat deze door de COVID-19 
pandemie alleen maar versterkt werden (KCE rapport 335).  

1.2. Recente evoluties in verband met verpleegkundige 
personeelsbezetting en verloning 

In de periode van de publicatie van het KCE rapport 325 werd met de 
oprichting van het "zorgpersoneelsfonds" (67 miljoen euro in 2019) een 
initiatief opgestart om de verpleegkundige personeelsbezetting in 
ziekenhuizen en thuiszorg te verbeteren. Na enige discussie over de 
betaalbaarheid van dit fonds kreeg de structurele verankering en 
implementatie ervan verder vorm tijdens de COVID-19 pandemie (ongeveer 
400 miljoen euro). De bedoeling van dit fonds is (onder meer) extra banen 
te creëren voor verpleegkundig en verzorgend personeel. Ook de 
aanwerving van ondersteunend personeel (om de werkdruk van 
verpleegkundigen te verlichten) is mogelijk via dit fonds. Hoewel er 
verschillende mechanismen werden voorzien om ervoor te zorgen dat het 
fonds zou leiden tot een verbetering van de personeelsbezetting op het 
terrein (bv. akkoord over de besteding van de middelen binnen de schoot 
van het lokaal sociaal overlegcomité; rapportering aan FOD 
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Volksgezondheid met het aantonen van een netto-creatie van banen) komt 
dit echter (nog) niet overeen met een echt ‘safe staffing policy’, zoals dit in 
goede praktijkvoorbeelden in het buitenland geïmplementeerd werd. Naast 
de historische investering via het zorgpersoneelsfonds werd er tijdens de 
COVID-19 pandemie ook een nieuw sociaal akkoord bereikt (ongeveer 600 
miljoen euro) over de loonvoorwaarden van het personeel werkzaam in de 
ziekenhuizen. (zie Box 2) 

Box 2 – Het nieuwe IFIC barema 

IFIC (Instituut voor Functieclassificatie – Institut de Classification de 
Fonctions) is de naam van de nieuwe functieclassificaties en 
salarisschalen die werden ingevoerd sinds 2018. Volgens deze nieuwe 
classificatie wordt het personeel in de federaal gereglementeerde privé-
instellingen niet langer betaald volgens diploma, maar volgens de functie 
die een werknemer uitoefent, zonder rekening te houden met de 
bonussen voor gespecialiseerde beroepstitels en bekwaamheden. Sinds 
2010 ontvangen verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel een 
extra jaarlijkse bonus van ongeveer 3 300 euro (bruto), die in het nieuwe 
IFIC-barema voor intensieve zorgen verpleegkundigen niet meer 
resulteert in een afzonderlijke premie. In december 2021 werd echter een 
correctie aangekondigd onder de vorm van een extra bonus, omdat werd 
vastgesteld dat de specialisatie van deze verpleegkundigen niet meer 
voldoende werd gewaardeerd en om hen te "belonen" voor de sleutelrol 
die zij hebben gespeeld in de COVID-19 pandemie. Concreet komt deze 
correctie neer op een extra bedrag van 2 500 euro bruto per jaar voor alle 
verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en een extra bedrag 
van 830 euro bruto per jaar voor verpleegkundigen met een specifieke 
beroepsbekwaamheid of BBK (vergelijkbaar met bijzondere beroepstitel 
maar dan voor HBO-5 verpleegkundigen). Dit bedrag wordt met 
terugwerkende kracht toegepast vanaf januari 2022. In het kader van de 
COVID-19 pandemie zijn ook nog andere bonussen toegekend en 
maatregelen genomen. Deze worden beschreven in punt 1.6 van het 
wetenschappelijk rapport. 

 

1.3. Doelstelling van deze studie  
Dit rapport is het eerste in een reeks van drie geplande rapporten over 
de personeelsbezetting en organisatie van intensieve zorgen. Dit 
eerste deel heeft tot doel een stand van zaken op te maken van enkele 
belangrijke parameters gelinkt aan verpleegkundige bestaffing 
(werkomgeving, patiënt/verpleegkundige ratio, opleidingsniveau, niet-
uitgevoerde zorg, verpleegkundig welzijn/jobtevredenheid en 
gepercipieerde kwaliteit van zorg) in Belgische intensieve zorgen afdelingen 
na bijna twee jaar van de COVID-19 pandemie. Deze parameters werden 
gemeten via een grote online bevraging van verpleegkundigen werkzaam in 
Belgische intensieve zorgen afdelingen op basis van de vragenlijst die reeds 
in het KCE 325-rapport werd gebruikt. Vervolgens hebben we de associatie 
geëvalueerd tussen de kwaliteit van de verpleegkundige werkomgeving en 
de personeelsbezetting enerzijds en verpleegkundig 
welzijn/jobtevredenheid, de gepercipieerde kwaliteit van zorg en niet-
uitgevoerde zorg anderzijds. De resultaten van deze online-bevraging 
worden gepresenteerd in hoofdstuk 2 van deze synthese.  
Om de moeilijkheden op het terrein in kaart te brengen en bijkomend lessen 
te trekken uit de COVID-19 crisis over de verpleegkundige 
personeelsinzet in Belgische IZ-afdelingen werden er verschillende 
focusgroepen georganiseerd (artsen, IZ-
verpleegkundigen/hoofdverpleegkundigen, verpleegkundig middenkader en 
verpleegkundige directies). De resultaten hiervan worden besproken in 
hoofdstuk 3 van de synthese. 
In een tweede rapport (dat gepubliceerd zal worden in 2023) maken we een 
evaluatie van meetinstrumenten die beogen de verpleegkundige werklast 
op intensieve zorgen afdelingen te objectiveren en zullen we ook pistes 
voor een meer duurzame verpleegkundige personeelsbezetting op 
intensieve zorgen afdelingen voorstellen.   
De noodzaak van het formeel onderscheiden van verschillende niveaus in 
de organisatie van intensieve zorgen in België wordt onderzocht in een 
derde rapport over de organisatie van IZ-afdelingen binnen ziekenhuizen en 
ziekenhuisnetwerken (publicatie in 2023). Die studie zal mogelijks ook 
belangrijke implicaties hebben op verpleegkundige bestaffing aangezien 
men in het buitenland verpleegkundige bestaffing vaak gebruikt als één van 
de criteria om te differentiëren (bv. 1:1 ratio; 1:2 ratio; 1:3 ratio).  
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2. ONLINE BEVRAGING OVER DE 
WERKOMGEVING EN HET WELZIJN 
VAN VERPLEEGKUNDIGEN WERKZAAM 
OP AFDELINGEN INTENSIEVE ZORGEN 

2.1. Online bevraging tijdens de 4de en 5de golf van de 
COVID-19 pandemie 

De online bevraging van het verpleegkundig personeel die in 2019 (KCE 
rapport 325) werd uitgevoerd bij verpleegkundigen werkzaam op Belgische 
algemene hospitalisatie-afdelingen werd herhaald in de huidige studie, dit 
keer met een focus op afdelingen intensieve zorgen. 

Deze nieuwe bevraging werd uitgevoerd tijdens de vierde en de vijfde 
golf van de COVID-19 pandemie (december 2021-februari 2022) (zie 
Figuur 1). De resultaten uit dit hoofdstuk hebben dus betrekking op deze 
periode. Het doel was om, na bijna twee jaar COVID-19 pandemie, een 
stand van zaken op te maken over de verpleegkundige personeelsinzet op 
afdelingen intensieve zorgen aan de hand van belangrijke parameters zoals 
de werkomgeving, het aantal patiënten per verpleegkundige; het 
opleidingsniveau van de verpleegkundigen; de niet-uitgevoerde zorg; de 
jobtevredenheid en het welzijn op het werk en de gepercipieerde kwaliteit 
van de zorg. Ook de variatie van deze variabelen tussen de Belgische 
intensieve zorgen afdelingen en hun onderlinge relaties werden bestudeerd. 

Alle 100 Belgische ziekenhuizen (samen 123 campussen) met een 
intensieve zorgen afdeling werden uitgenodigd om deel te nemen; 83 
hebben positief gereageerd (102 campussen). Van de 4 851 
aangeschreven verpleegkundigen hebben er 2 321 de vragenlijst volledig 
ingevuld (47.8% respons). Na toepassing van de exclusiecriteria (een 
responsgraad van ten minste 75% of ten minste 10 volledig ingevulde 
vragenlijsten per campus) bestond de uiteindelijke steekproef uit 68 
ziekenhuizen (78 campussen) en 2 183 respondenten. De verdeling tussen 
de gewesten was homogeen, met 34 ziekenhuizen (40 campussen) en 
1 161 verpleegkundigen in het Vlaamse gewest, 27 ziekenhuizen (30 
campussen) en 747 verpleegkundigen in het Waalse gewest en 7 
ziekenhuizen (8 campussen) en 275 verpleegkundigen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (zie Figuur 2). 

De methodologie van de online-bevraging en de kenmerken van de 
respondenten worden in detail beschreven in hoofdstuk 2 van het 
wetenschappelijk rapport. 
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Figuur 1 – Periode van de online bevraging tijdens de COVID-19 pandemie 
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Figuur 2 – Deelnemende ziekenhuiscampussen 

 
 

 

2.2. Verpleegkundige werkomgeving 
De verpleegkundige werkomgeving werd gemeten via de PES-NWI 
(Practice Environment Scale - Nursing Work Index) aan de hand van 32 
items gegroepeerd in vijf dimensies: verpleegkundig leiderschap, 
deelname aan ziekenhuisbeleid, arts-verpleegkundige relatie, 
verpleegkundige visie op kwaliteit van zorg, en adequaatheid van bestaffing.  

In het algemeen waren de resultaten goed voor de dimensies "arts-
verpleegkundige relatie" en "verpleegkundige visie op kwaliteit van zorg". 
De resultaten voor verpleegkundig leiderschap zijn iets dubbelzinniger, 
aangezien veel ziekenhuiscampussen laag scoorden op het onderdeel "lof 
en erkenning". De resultaten waren over het algemeen slecht voor de 
“deelname aan het ziekenhuisbeleid” en “adequaatheid van bestaffing”. 
Voor alle vijf dimensies was er sterke variatie in het aantal 
verpleegkundigen die het (helemaal) eens waren met de aanwezigheid van 
positieve aspecten in de verpleegkundige werkomgeving tussen de 
ziekenhuiscampussen (zie Tabel 1). 
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Tabel 1 – Percentage verpleegkundigen dat het (helemaal) eens is met de aanwezigheid van positieve aspecten van de werkomgeving, per regio en 
ziekenhuiscampus  
Verpleegkundige werkomgeving  
 (Percentage (helemaal) eens)  

Gemiddelde scores ziekenhuiscampussen  Distributie scores ziekenhuiscampussen 

België Vlaanderen Wallonië Brussel  Min P25 P50 P75 Max 

Totaalscore 50.7% 52.3% 48.3% 50.7%  29.7% 44.8% 49.0% 55.8% 78.4% 

Verpleegkundig leiderschap 58.5% 58.2% 59.1% 57.8%  15.8% 46.3% 58.3% 70.0% 87.5% 

Deelname ziekenhuisbeleid 26.8% 28.8% 24.3% 24.9%  9.4% 20.3% 26.7% 29.3% 69.4% 

Arts-verpleegkundige relatie 68.3% 70.4% 64.0% 71.6%  24.6% 62.3% 70.4% 77.6% 98.1% 

Verplegkundige visie op kwaliteit van zorg 63.4% 65.3% 60.8% 62.5%  38.5% 57.5% 64.0% 70.4% 90.1% 

Adequaatheid van bestaffing 31.6% 32.7% 29.8% 32.1%  8.8% 23.2% 28.5% 37.5% 87.5% 

2.3. Verpleegkundige bestaffing 
Het aantal patiënten per verpleegkundige (‘patient to nurse ratio’) in de 
Belgische intensieve zorgen afdelingen is gemiddeld 2.3 (2.2 tijdens de 
shiften overdag en 2.7 voor de shiften tijdens de nacht). De gemiddelde ratio 
voor shiften is hoger in Wallonië (2.6) in vergelijking met Vlaanderen (2.2) 
en Brussel (2.1). Er is ook variatie tussen ziekenhuiscampussen gaande van 
1.5 tot 3.9 (algemene ratio) en deze variatie is iets meer uitgesproken voor 
de nachtshiften (van 1 tot 5.2) in vergelijking met shiften overdag (van 1.5 
tot 3.6) (zie Tabel 2).  

Het opleidingsniveau van verpleegkundigen werkzaam op intensieve 
zorgen afdelingen is hoog: 98% heeft een bachelor-diploma en gemiddeld 
80% van de intensieve zorgen verpleegkundigen heeft een bijzondere 
beroepstitel in intensieve zorgen en spoedgevallenzorg. 
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Tabel 2 – Aantal patiënten per verpleegkundige, per shift, regio en ziekenhuiscampus 
Aantal patiënten per verpleegkundige of ‘Patient to nurse 
ratio’  
hoe lager de ratio, hoe lager de werklast 

Gemiddelde scores ziekenhuiscampussen  Distributie scores ziekenhuiscampussen 

België Vlaanderen Wallonië Brussel  Min P25 P50 P75 Max 

Algemeen 2.3 2.2 W 2.6 F,B 2.1 W  1.5 2.0 2.3 2.5 3.9 

Shiften overdag (ochtend en avond)  2.2 2.1 W 2.5 F,B 1.9 W  1.5 1.9 2.1 2.4 3.6 

Nachtshiften 2.7 2.5 W 2.9 F 2.7  1.0 2.3 2.6 2.8 5.2 

Opmerking: significante verschillen vanaf p=0.05 (Tukey’s pairwise comparison) tussen regio-gemiddelden worden aangeduid superscripts B = verschilt van Brussel, F = 
verschilt van Vlaanderen, W = verschilt van Wallonië 

2.4. Verpleegkundige zorg 
In de survey werd aan de verpleegkundigen gevraagd of zij tijdens hun 
laatste shift bepaalde zorg niet hebben kunnen uitvoeren als gevolg van 
tijdsgebrek en of zij bepaalde niet-verpleegkundige taken moesten uitvoeren 
(d.w.z. taken die ook door ondersteunend personeel gedaan konden 
worden). Het blijkt dat slechts 26.5% (min : 4.8 % ; P25 : 17.4 % ; P75 : 
32.8 % ; max : 78.9 %) van de verpleegkundigen aangeeft dat zij tijdens hun 
laatste shift alle noodzakelijke zorgactiviteiten hebben kunnen uitvoeren. 
Gemiddeld konden 1.8 van de 9 bevraagde klinische activiteiten en 1.6 van 
de 5 bevraagde plannings- of communicatieactiviteiten niet worden 
uitgevoerd als gevolg van tijdsgebrek. 

De klinische activiteiten die het vaakst niet werden uitgevoerd, zijn het 
geven van wisselhouding (35.1%), tijdige toediening van medicatie (29.1%), 
mondhygiëne (28.6%) en adequate observatie van patiënten (24.5%). 

De plannings- en communicatieactiviteiten die het vaakst niet werden 
uitgevoerd, zijn emotionele ondersteuning van patiënten en familie (49.2%) 
en deelname aan het multidisciplinair overleg van de dienst (38.8%). 

Anderzijds rapporteerden verpleegkundigen dat zij tijdens hun laatste shift 
soms of vaak activiteiten uitvoerden die niet het expertiseniveau van een 
verpleegkundige vereisen. Dit gaat over telefoons beantwoorden en 

administratieve taken (99.6%), het bestellen en/of opbergen van medicatie 
(89.4%), opruimen van patiëntenkamers en materiaal (80.9%), het 
bestellen van voorraad en materiaal (69.9%), het opdienen en afruimen 
van maaltijden (63.1%), het transport van bloedstalen naar het labo 
(56.3%) of patiënttransport van en naar de verpleegeenheid (36.5%). Er is 
daarbij weinig verschil tussen week- en weekenddagen, of tussen dag- en 
nachtdiensten. 

Het is vrij opvallend dat, zeker in de context van de COVID-19 pandemie, 
de beschikbaarheid van ondersteunend personeel eerder beperkt was. 
Slechts 24% van de verpleegkundigen rapporteerde dat zij tijdens hun 
laatste dienst hulp kregen van minstens één zorgkundige, en 40% meldde 
dat er tijdens de laatst gewerkte shift een logistiek assistent op de intensieve 
zorgen afdeling aanwezig was. Tijdens een dagshift op weekdagen 
rapporteerden 32% van de verpleegkundigen dat er een zorgkundige 
aanwezig was en 68% dat er een logistiek assistent was.  

2.5. Welzijn op het werk 
De online bevraging laat toe om drie soorten indicatoren van welzijn en 
jobtevredenheid te meten: risico op burn-out, ontevredenheid over het werk 
en intentie om de job/beroep te verlaten. 
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2.5.1. Risico op burn-out 
Het risico op burn-out wordt gemeten via de ‘Maslach burn-out inventory’. 
Deze schaal omvat 22 items gegroepeerd in drie dimensies: ‘emotionele 
uitputting’, ‘depersonalisatie’ en ‘verminderde persoonlijke bekwaamheid’. 

Het algemene risico op burn-out is hoog: gemiddeld 20% van de 
verpleegkundigen vertoont een hoog risico op alle drie de dimensies 
(Vlaanderen: 11.6%; Wallonië: 31.6%; Brussel: 25.8%). Dit varieert tussen 
ziekenhuiscampussen van 0% tot 65.7%.  

Tabel 3 – Percentage verpleegkundigen met hoog risico op burn-out, per ziekenhuiscampus en per regio 

Percentage verpleegkundigen met hoog risico op 
burnout  

Gemiddelde scores ziekenhuiscampussen  Distributie scores ziekenhuiscampussen 

België Vlaanderen Wallonië Brussel  Min P25 P50 P75 Max 

Hoog risico op emotionele uitputting 43.1% 33.1% B,W 55.3% F 52.4% F  0.0% 30.8% 42.9% 55.8% 88.1% 

Hoog risico op depersonalisatie 43.7% 31.5% B,W 58.5% F 54.5% F  5.0% 27.9% 45.0% 57.7% 85.0% 

Hoog risico op verminderde persoonlijke bekwaamheid 46.1% 36.0% B,W 57.7% F 57.5% F  14.3% 34.3% 46.0% 56.4% 91.7% 

Hoog risico op alle 3 dimensies 20.2% 11.6% B,W 31.6% F 25.8% F  0.0% 10.0% 17.6% 28.8% 65.7% 

Opmerking: significante verschillen vanaf p=0.05 (Tukey’s pairwise comparison) tussen regio-gemiddelden worden aangeduid superscripts B = verschilt van Brussel, F = 
verschilt van Vlaanderen, W = verschilt van Wallonië 

2.5.2. Intentie om de job te verlaten 
Het gemiddelde percentage verpleegkundigen dat zegt van plan te zijn hun 
job te verlaten, bedraagt 43.9% (34.8% in Vlaanderen, 54.8% in Wallonië 
en 52.7% in Brussel), met aanzienlijke verschillen tussen de 
ziekenhuiscampussen, gaande van 7.1% tot 86.7%. 

Van de deelnemende verpleegkundigen geeft 26.5% aan dat ze het 
verpleegkundig beroep willen verlaten; 5.8% zou verpleegkundige willen 
blijven maar in een job buiten de ziekenhuissetting; 8.1% zou op de 
intensieve zorg willen blijven maar op een andere afdeling in hetzelfde 
ziekenhuis of in een ander ziekenhuis; en 3.6% zou de intensieve zorgen 
willen verlaten maar als verpleegkundige in hetzelfde of een ander 
ziekenhuis willen blijven werken. 

2.5.3. Jobontevredenheid 
Het gemiddelde percentage verpleegkundigen dat zegt ontevreden te 
zijn met hun job, bedraagt 39% (Vlaanderen: 25.9%; Wallonië: 56.6%; 
Brussel: 47.6%). Dit cijfer varieert tussen ziekenhuiscampussen van 0% tot 
90%. De aspecten met de hoogste ontevredenheid zijn: het salaris (België: 
75.1 %; Vlaanderen: 66.1 %; Wallonië: 86.3 %; Brussel: 82.9 %); het 
jaarlijks verlof (België: 56.4 %; Vlaanderen: 55.7 %; Wallonië: 59.6 %; 
Brussel: 50.5 %); de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling (België: 
53.1 %; Vlaanderen: 46.8 %; Wallonië: 59.4 %; Brussel: 62.5 %). 

Anderzijds scoren aspecten als autonomie in het werk, en flexibele 
werktijden gunstiger. Op een paar uitzonderingen na – met name 
ontevredenheid over het salaris – zijn de regionale verschillen niet erg 
uitgesproken. 
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Het hoogste percentage verpleegkundigen dat ontevreden is met de job en 
het salaris wordt geobserveerd bij diegenen die niet zijn overgestapt op het 
nieuwe IFIC-plan. Hetzelfde zien we bij verpleegkundigen die de intentie 
hebben om hun job te verlaten.  

2.6. Gepercipieerde kwaliteit van zorg 
De perceptie van de verpleegkundigen over de kwaliteit van de zorg wordt 
uitgesplitst in een beoordeling van: kwaliteit van de zorg op de intensieve 
zorgen afdeling, patiëntveiligheid, verandering in de kwaliteit van zorg in het 
ziekenhuis in vergelijking met de situatie vóór de pandemie, en de mate van 
vertrouwen in het ziekenhuismanagement om problemen in de zorg aan te 
pakken. Al deze scores zijn samengevat in Tabel 4. 

Op nationaal niveau geeft 64.5% van de IZ verpleegkundigen aan dat de 
kwaliteit van de zorg op hun afdeling goed of uitstekend is. Deze score 
is hoger in Vlaanderen (71.6%) dan in Wallonië (53.9%) en Brussel (63.6%). 
De verschillen tussen de ziekenhuizen variëren van 17.9% tot 100%. 

Niettemin gaf 60.8% van de verpleegkundigen aan dat de kwaliteit van 
de zorg in hun ziekenhuis is verslechterd ten opzichte van voor COVID-
19 (67.1% in Vlaanderen; 74.2% in Wallonië; 69.5% in Brussel). Ook hier 
zijn er grote verschillen tussen ziekenhuiscampussen (0% tot 100%). 

Slechts 10% van de verpleegkundigen zegt er vertrouwen in te hebben 
(zeker of helemaal zeker) dat het ziekenhuismanagement gerapporteerde 
problemen betreffende de patiëntenzorg zal aanpakken met een minder 
uitgesproken variatie (0% tot 56%) in vergelijking met de andere variabelen 
over de gepercipieerde kwaliteit van zorg.  

Tabel 4 – Gepercipieerde kwaliteit van zorg, per ziekenhuiscampus en regio 
Kwaliteit van zorg gepercipieerd door verpleegkundigen 
(Percentage)  
hoe hoger – hoe beter 

Gemiddelde scores ziekenhuiscampussen  Distributie scores ziekenhuiscampussen 

België Vlaanderen Wallonië Brussel  Min P25 P50 P75 Max 

Goede of uitstekende kwaliteit van zorg op de 
verpleegafdeling 64.5% 71.6% W 53.9% F 63.6%  17.9% 57.9% 65.0% 75.7% 100.0% 

Zeer goed of uitstekend niveau van patiëntveiligheid 43.6% 51.3% W 33.7% F 37.5%  7.5% 30.8% 42.3% 56.4% 100.0% 

Kwaliteit van zorg bleef hetzelfde of verbeterde (tov voor 
de COVID-19 pandemie)  30.2% 32.9% 25.8% 30.5%  0.0% 20.0% 28.6% 33.3% 100.0% 

Zeker of helemaal zeker dat ziekenhuismanagement 
gerapporteerde problemen betreffende de patiëntenzorg 
zal aanpakken  

10.1% 9.6% 9.6% 13.5%  0.0% 4.0% 8.7% 12.5% 55.6% 

Opmerking: significante verschillen vanaf p=0.05 (Tukey’s pairwise comparison) tussen regio-gemiddelden worden aangeduid superscripts B = verschilt van Brussel, F = 
verschilt van Vlaanderen, W = verschilt van Wallonië 
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2.7. Impact van de kwaliteit van de werkomgeving op het 
welzijn en de gepercipieerde kwaliteit van zorg 

Een multivariate logistische regressieanalyse toont een associatie aan 
tussen de beoordeling van verpleegkundigen over hun werkomgeving 
enerzijds en hun welzijn op het werk, hun perceptie van de kwaliteit van zorg 
en niet uitgevoerde zorg anderzijds. De details van deze analyse en de 
resultaten ervan zijn opgenomen in punt 2.6 van het wetenschappelijk 
rapport. Hier vatten wij de belangrijkste punten kort samen. 

Een goede werkomgeving wordt systematisch geassocieerd met betere 
resultaten wat betreft het welzijn op het werk (minder ontevredenheid over 
de job, minder intentie om de job en het beroep te verlaten). Een dergelijke 
associatie wordt ook waargenomen tussen de werkomgeving en de 
gepercipieerde kwaliteit van de zorg. (zie Box 3 voor een vergelijking tussen 
ziekenhuizen met de beste en slechtste werkomgeving) 

Wat het risico op burn-out betreft, wordt dit verband alleen waargenomen 
wanneer de 25% ziekenhuizen met de beste werkomgeving wordt 
vergeleken met de 25% met de slechtste werkomgeving. Ook de regio waar 
het ziekenhuis gelegen is speelt een rol: verpleegkundigen die in 
ziekenhuizen in Wallonië of Brussel werken, melden een aanzienlijk hoger 
risico op burn-out dan verpleegkundigen die in Vlaanderen werken. Ook 
blijkt dat mannen een groter risico op depersonalisatie lopen dan vrouwen. 
Het risico op burn-out is verhoudingsgewijs lager bij oudere respondenten 
(≥ 55 jaar). 

De werkomgeving is geassocieerd met de hoeveelheid niet-uitgevoerde 
zorg. Dit verband wordt systematisch waargenomen wanneer de 25% 
ziekenhuizen met de beste werkomgeving wordt vergeleken met de 25% 
ziekenhuizen met de slechtste werkomgeving. 

De associatie met de ‘patient to nurse ratio’ is minder uitgesproken dan 
op klassieke hospitalisatieafdelingen (KCE rapport 325). Alhoewel er 
bepaalde significante associaties worden vastgesteld tussen deze ratio en 
bepaalde afhankelijke variabelen (emotionele uitputting, depersonalisatie, 
ontevredenheid salaris, intentie om de job te verlaten, uitvoeren van 
planning en communicatie activiteiten en alle geplande zorg) wanneer de 
ziekenhuizen met de ‘laagste bestaffing’ (25% ziekenhuizen met hoogste 

ratio) vergeleken worden met ziekenhuizen met de ‘hoogste bestaffing’ 
(25% ziekenhuizen met laagste ratio), zijn voor verschillende andere 
variabelen de associaties niet statistisch significant. Mogelijke verklaringen 
hiervoor zijn o.a. de beperktere variatie in patient-to-nurse ratio op 
intensieve zorgen afdelingen, het ontbreken van een correctie van het aantal 
patiënten per verpleegkundige voor verschillen in case-mix.  

Box 3 – Vergelijking tussen ziekenhuiscampussen met de beste (25% 
hoogste score) en slechtste (25% laagste score) werkomgeving 

Verpleegkundige werkomgeving: 
De ziekenhuizen met de beste werkomgeving scoren systematisch beter 
op de vijf dimensies en 32 NWI-items in vergelijking met de ziekenhuizen 
met slechtste werkomgeving. De dimensies met globaal de laagste 
scores, vertonen ook de grootste verschillen tussen de ziekenhuizen 
wanneer ziekenhuizen met de beste en slechtste werkomgeving 
vergeleken worden. Zo is de gemiddelde score bij de 
ziekenhuiscampussen met  de beste werkomgeving voor ‘deelname 
ziekenhuisbeleid’ 2 keer hoger dan deze met de slechtste werkomgeving 
(39% versus 19%). Voorbeelden van items op deze dimensie zijn: 
‘verpleegkundigen zijn betrokken bij het interne beleid van het ziekenhuis’ 
(25% versus 10%);  ‘de leiding van het ziekenhuis luistert naar en 
reageert op zorgen van personeel’ (30% versus 11%); ‘de verpleegkundig 
directeur is zeer zichtbaar en toegankelijk voor verpleegkundigen’ (36% 
versus 15%). Ook voor de dimensie ‘adequaatheid van bestaffing’ is de 
score bijna 2 keer hoger in ziekenhuiscampussen met de beste 
werkomgeving (46% versus 24%). Voorbeelden van items zijn : 
‘voldoende verpleegkundigen om kwalitatieve patiëntenzorg te verlenen’ 
(28% versus 11%); ‘voldoende tijd en gelegenheid om te overleggen met 
andere verpleegkundigen over problemen betreffende de patiëntenzorg’ 
(70% versus 39%). Ook voor de dimensies met een globaal hogere score 
worden er verschillen vastgesteld tussen ziekenhuizen met de beste en 
slechtste werkomgeving: ‘arts-verpleegkundige relatie’ (84% versus 
56%); ‘verpleegkundige visie op kwaliteit van zorg’ (76% versus 54%);  en 
‘verpleegkundig leiderschap’ (77% versus 52%).  
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Voor deze laatste dimensie werden er grote verschillen vastgesteld voor 
het item ‘lof en erkenning voor goed uitgevoerd werk’ (52% versus 19%).  

Welzijn op het werk 
Ziekenhuiscampussen met de beste werkomgeving scoren systematisch 
beter wat betreft welzijn op het werk in vergelijking met deze met de 
slechtste werkomgeving: ‘intentie om de job te verlaten’ (27% versus 
56%); ‘intentie om het beroep te verlaten’ (12% versus 34%); ‘hoog risico 
op emotionele uitputting’ (23% versus 54%), ‘hoog risico op 
depersonalisatie’ (26% versus 52%), ‘hoog risico op verminderde 
persoonlijke bekwaamheid’ (34% versus 52%), jobontevredenheid (18% 
versus 56%). 

Verpleegkundige zorg 
In ziekenhuiscampussen met de beste werkomgeving rapporteert 40% 
dat ze alle nodige zorg hebben kunnen uitvoeren terwijl dit in 
ziekenhuizen met de slechtste werkomgeving slechts 24% is.  

Ook voor de gerapporteerde niet uitgevoerde zorg zien we belangrijke 
verschillen bij zowel de ‘klinische activiteiten’ (1.6 versus 1.8 op 9 
activiteiten) als de ‘activiteiten planning en communicatie’ (1.3 versus 1.8 
op 5 activiteiten) 

Gepercipieerde kwaliteit van zorg 
In ziekenhuiscampussen met de beste werkomgeving rapporteert 80% 
dat kwaliteit van zorg op hun afdeling goed of uitstekend is terwijl dit in 
ziekenhuizen met de slechtste werkomgeving slechts 49% is. In 
vergelijking met voor COVID rapporteert gemiddeld 48% van de 
verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuiscampussen met de 
beste werkomgeving dat kwaliteit van zorg gelijk gebleven of verbeterd is 
(versus 25% in slechtste werkomgeving). Ook het vertrouwen in het 
management wat betreft het ondernemen van actie ivm gerapporteerde 
problemen over patiëntenzorg is verschillend (18% versus 7%) . 

 

3. KWALITATIEVE STUDIE: PERCEPTIE 
VAN HET WERKVELD OVER 
VERPLEEGKUNDIGE BESTAFFING OP 
INTENSIEVE ZORGEN 

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen van het kwalitatieve 
onderzoek. Het doel van deze studie was de moeilijkheden te beschrijven 
die zich in Belgische intensieve zorgen afdelingen hebben voorgedaan met 
betrekking tot de verpleegkundige personeelsbezetting vóór en tijdens de 
pandemie. Tussen 7 en 28 februari 2022 werden zeven (online) 
focusgroepen (35 deelnemers: verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, 
verpleegkundig middenkader, verpleegkundige directies, artsen) en vier 
diepte-interviews (verpleegkundige vertegenwoordigers beleidsorganen, 
artsen en zorgkoepels) gehouden. 

Alle methodologische details van deze kwalitatieve studie alsook een 
uitgebreide beschrijving van de resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 3 van 
het wetenschappelijk rapport. 

3.1. Situatie voor de COVID-19 pandemie 

3.1.1. Jobinhoud 
De focusgroepen werden door de respondenten aangegrepen om te 
benadrukken dat de taken en verantwoordelijkheden van IZ-
verpleegkundigen talrijk en complex zijn. Zij vereisen een combinatie van 
deskundigheid en vaardigheden, waaronder medische kennis, 
psychosociale en intermenselijke vaardigheden, "een klinische blik", 
medicatiebeheer, enz. Ook een goede stressbestendigheid is nodig. Hun 
handelen heeft potentieel belangrijke – soms levensbedreigende – 
gevolgen, hetgeen een hoog verantwoordelijkheidsniveau impliceert. 

Naast de taken en verantwoordelijkheden in verband met de patiëntenzorg 
moeten IZ-verpleegkundigen nog vele andere taken vervullen, zoals het 
deelnemen aan projecten rond zorginnovatie of het begeleiden van 
studenten en nieuwe collega's (het verwerven van de praktische 
vaardigheden die nodig zijn om op een IZ-afdeling te werken, vergt immers 
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verscheidene maanden/jaren opleiding op de werkplek, zelfs na de studies 
die nodig zijn voor het bekomen van een bijzondere beroepstitel intensieve 
zorgen en spoedgevallenzorg). Elke IZ-verpleegkundige moet zich ook 
bijscholen en zijn kennis up-to-date houden (zie 1.1). 

Er wordt ook op hen beroep gedaan voor andere taken, die verband 
houden met hun specifieke expertiseniveau. Een voorbeeld hiervan is 
het instaan voor reanimaties buiten de IZ-afdelingen (als lid van het ‘rapid 
response team’ binnen een ziekenhuis). Maar er wordt ook een beroep op 
hen gedaan voor activiteiten die door andere profielen zouden kunnen 
worden uitgevoerd, zoals het opnemen van niet-kritieke patiënten in de IZ-
afdeling (bv. beperkt kritiek zieke patiënten die op de IZ-afdelingen worden 
opgenomen omdat de capaciteit van de algemene hospitalisatieafdelingen 
ontoereikend is). Ook een aantal logistieke en administratieve taken (bv. 
medicatie bestellen, de registratie van de verpleegkundige gegevens binnen 
de Minimale Ziekenhuisgegevens) vormen een bijkomende belasting. 

3.1.2. Het aantal patiënten per verpleegkundige 
Zoals eerder vermeld, moet een IZ-afdeling bestaan uit minstens 6 bedden 
en wordt er een bestaffing van minstens 2 verpleegkundigen per 6 bedden 
voorzien, wat min of meer neerkomt op een maximale patiënt per 
verpleegkundige ratio van 3:1. Het bestaan van dit wettelijke criterium heeft 
tot gevolg dat het aantal patiënten per verpleegkundige minder varieert 
in vergelijking met klassieke hospitalisatieafdelingen. 

Hoewel het aantal patiënten per verpleegkundige op sommige IZ-afdelingen 
vóór de COVID-19 pandemie niet echt een probleem was, melden anderen 
problemen zoals een overschrijding van deze ratio tijdens de afwezigheid 
van personeel (bv. tijdens ziekteverlof, maar ook tijdens maaltijdpauzes, 
vergaderingen of opleiding, transport van patiënten buiten de afdeling). De 
3:1-ratio is, in de praktijk, dan ook niet altijd een realiteit, aangezien 
soms ook hoofdverpleegkundigen worden ingeschakeld om deze ratio te 
bereiken. Bijgevolg schiet er voor hen onvoldoende tijd over om hun 
management- en leidinggevende verantwoordelijkheden uit te voeren. 

Bovendien wordt volgens de respondenten deze ratio in sommige 
ziekenhuizen als standaardnorm gehanteerd bij het bepalen van de 
personeelsbezetting (vooral tijdens nachtdiensten) ook wanneer de 

toestand van de patiënten een lagere ratio vereisen. De sector geeft dan 
ook een duidelijk signaal dat het noodzakelijk is om in de toekomst tot een 
betere aanpassing van deze ratio aan de reële zorgzwaarte (objectief 
gemeten met een instrument aangepast aan de specifieke context van IZ) 
te komen.  

3.2. Situatie tijdens de COVID-19 pandemie 

3.2.1. Jobinhoud 
Het dagelijkse werk van IZ-verpleegkundigen veranderde enorm tijdens de 
pandemie. De mix van de IZ-patiënten veranderde drastisch en werd 
grotendeels gedomineerd door patiënten met COVID-19, een nieuwe 
aandoening (met nieuwe en aanvankelijk niet altijd duidelijke protocollen 
en procedures) die een zeer intensieve verzorging vereist met ook een 
zware fysieke belasting voor de verpleegkundigen (buikligging, 
veeleisendere respiratoire zorg, patiënten met vele co-morbiditeiten zoals 
obesitas, frequente arbeidsintensieve mobilisatieprocedures). Bovendien 
bleven deze patiënten vaak lange tijd in kritieke toestand op de afdelingen 
intensieve zorgen en hadden zij vaak een slechte prognose. 

De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties hebben de 
werklast nog verder verhoogd. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
waren niet alleen belastend voor het personeel, maar hadden ook een 
aanzienlijke invloed op de organisatie van de zorg. Beperkingen voor 
bezoekers vormden ook een extra belasting voor zorgverleners. De 
aandacht en ondersteuning van familieleden kon niet op eenzelfde manier 
en met een zelfde niveau van kwaliteit verleend worden als voorheen. Soms 
moesten zij hen ook van op afstand ondersteunen, wat een extra werklast 
met zich mee bracht. 

Na verloop van tijd zeiden de IZ-verpleegkundigen dat zij verlangden naar 
een “normale case-mix”, aangezien de zorg voor COVID-19-patiënten niet 
alleen omslachtig maar ook zeer eentonig werd. Bovendien werden door 
personeelstekorten andere activiteiten die niet direct verband hielden met 
patiëntenzorg verwaarloosd, zoals zorginnovatie en mentorschap 
(studenten en nieuwe collega’s).  
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3.2.2. De patiënt per verpleegkundige ratio 
Tijdens de COVID-19 pandemie kregen de IZ-afdelingen te maken met een 
aanzienlijke vraag naar meer capaciteit. Als gevolg daarvan was het niet 
altijd mogelijk om het vooropgesteld aantal patiënten per 
verpleegkundige te handhaven, noch ervoor te zorgen dat alle vereiste 
vaardigheden en expertise te allen tijde aanwezig waren bij het ingezette 
personeel. 

Tijdens de eerste golf(en) werden veel verpleegkundigen van andere 
afdelingen, gepensioneerd personeel, studenten, enz. ingezet. Hoewel deze 
hulp hard nodig was en op prijs werd gesteld, beschikten deze mensen niet 
altijd over voldoende expertise en ervaring op het gebied van kritieke 
zorgverlening. Volgens de respondenten beïnvloedde dit de kwaliteit van 
zorg alsook het welzijn van het personeel. Door IZ-verpleegkundigen werd 
het moeten delegeren van taken aan personeel dat de nodige expertise 
miste als een belangrijke bron van stress ervaren. Bij het personeel dat niet 
gewoon was om op intensieve zorgen te werken was er stress omdat zij 
taken op zich moesten nemen waarvoor zij zich niet deskundig genoeg 
voelden. Bij de daaropvolgende COVID-19 golven werd er steeds minder 
beroep gedaan op niet-IZ personeel. 

Veel ziekenhuizen hebben uiteindelijk IZ-bedden moeten sluiten vanwege 
het hoog aantal verpleegkundigen in isolatie, quarantaine of burn-out, in 
combinatie met de toenemende moeilijkheden om nieuwe IZ-
verpleegkundigen op de arbeidsmarkt te vinden. Dergelijke sluitingen waren 
vóór de pandemie vaak onbespreekbaar voor artsen of ziekenhuisdirecties, 
maar worden nu steeds vaker toegepast om een voldoende kwaliteit in de 
beschikbare IZ-capaciteit te kunnen garanderen. 

3.2.3. Stress, -uitputting en frustratie 
Na twee jaar COVID-19 pandemie zijn veel verpleegkundigen op de 
afdelingen intensieve zorgen – een omgeving die buiten crisisperioden al 
stresserend is – uitgeput, fysiek maar vooral mentaal. Naast de hoger 
vermelde bronnen van stress was er ook ongerustheid over het 
besmettingsgevaar voor zichzelf of zijn verwanten, en psychologisch leed 
als gevolg van de hoger dan gebruikelijke sterftecijfers en de soms zeer 

strenge beperkingen die aan de familieleden van de patiënten werden 
opgelegd. 

COVID-19 versterkte reeds voor de pandemie bestaande frustraties, 
zoals de mate van flexibiliteit die aan het personeel gevraagd wordt (bv. 
werktijden, inspringen op andere afdelingen); het niveau van 
verantwoordelijkheid dat zich niet vertaalt in de verloning; gebrek aan 
erkenning door het grote publiek; en het gevoel dat de ziekenhuisdirectie en 
politici weinig tot geen aandacht hebben voor hun problemen. Gaandeweg 
zijn er andere problemen bijgekomen, met name bepaalde beleidskeuzes 
zoals bijvoorbeeld de versoepeling van de COVID-19 maatregelen terwijl de 
druk op de afdelingen intensieve zorgen nog hoog was. Bijkomend werd ook 
de reactie van het grote publiek gemeld. Zo werd er gaandeweg meer en 
meer kritiek gegeven op het personeel van de intensieve zorgen afdelingen. 
Ze werden als het ware als schuldige aangewezen voor het handhaven van 
COVID-19 maatregelen. De weigering van een deel van de bevolking om 
zich te laten vaccineren resulteerde dan weer in frustraties bij een deel van 
de IZ-verpleegkundigen. Ook het agressief gedrag van familie die hun 
naasten niet kunnen bezoeken valt verpleegkundigen zwaar.  

3.3. Enkele pistes die werden vernoemd 
Verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel in intensieve zorgen en 
spoedgevallenzorg waren reeds vóór de pandemie een schaars goed. De 
rekruterings- en retentieproblemen zijn door de gezondheidscrisis 
alleen maar groter geworden, wat volgens de respondenten ernstige 
problemen op korte, middellange en lange termijn oplevert. Hoewel de 
analyse van de uit te voeren acties geen deel uitmaakt van dit eerste deel 
van onze studie, kan uit de perceptie over de initiatieven die tijdens de 
COVID-19 pandemie zijn genomen, geconcludeerd worden dat een globale 
aanpak nodig zal zijn om ervoor te zorgen dat intensieve zorgen 
afdelingen verpleegkundigen kunnen aantrekken en behouden. Enkele 
voorbeelden uit het kwalitatieve onderzoek: aanpassing van de patiënt-per-
verpleegkundige ratio aan zorgzwaarte, vermindering van taken die geen 
verpleegkundige expertise vereisen in het takenpakket van 
verpleegkundigen, her-evaluatie van de opnamecriteria voor IZ-patiënten, 
herdefiniëring van de rol van hoofdverpleegkundigen en investering in 
leiderschap, beloning van de specifieke vaardigheden en deskundigheid 
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van IZ-verpleegkundigen, psychologische ondersteuning voor IZ-
verpleegkundigen, het daadwerkelijk aanwenden van de extra middelen die 
het ziekenhuis voor personeelsomkadering ontvangt aan personeel, het 
opzetten van partnerschappen tussen scholen voor verpleegkunde en 
ziekenhuizen om op die manier studenten (en toekomstige medewerkers) 
met het ziekenhuis kennis te laten maken, de inspraak van 
verpleegkundigen in het beleid omtrent verpleegkundige 
personeelsbezetting vergroten, en de capaciteit van intensieve zorgen 
afdelingen aanpassen op basis van de beschikbare personele middelen (bv. 
bedden sluiten bij een tekort aan personeel) in nauw overleg met artsen en 
ziekenhuismanagement. 

 
c  Bruyneel A, Tack J, Droguet M, Maes J, Wittebole X, Miranda DR, et al. 

Measuring the nursing workload in intensive care with the Nursing Activities 
Score (NAS): A prospective study in 16 hospitals in Belgium. J Crit Care. 
2019;54:205-11 

4. WELKE ZIJN DE LEERPUNTEN OP 
BASIS VAN DEZE STUDIE?  

4.1. Veel problemen dateren van voor de COVID-19 
pandemie 

Alvorens de resultaten van de huidige studie te bespreken, is het relevant 
even stil te staan bij twee voorgaande KCE-rapporten.  
De noodzaak van een ‘safe staffing policy’ werd reeds vóór de crisis 
aangetoond  
Alhoewel er voor de COVID-19 pandemie geen specifieke studie werd 
uitgevoerd op afdelingen intensieve zorgen is er op basis van KCE rapport 
325 voldoende indirecte evidentie om te besluiten dat de situatie voor de 
COVID-19 pandemie al niet goed was. België heeft, in tegenstelling tot 
andere landen, geen ‘safe staffing policy’ ontwikkeld terwijl de noodzaak 
hiervan reeds 2 decennia op basis van wetenschappelijke studies 
onderbouwd wordt. Bovendien zijn er op basis van studies (bv. 
werklastmetingen, welzijn van verpleegkundigen)c die werden uitgevoerd op 
Belgische intensieve zorgen afdelingen voldoende indicaties die de 
noodzaak van een dergelijk ‘safe staffing policy’ voor IZ-afdelingen 
aantonen.  

 Butera S, Brasseur N, Filion N, Bruyneel A, Smith P. Prevalence and 
Associated Factors of Burnout Risk Among Intensive Care and Emergency 
Nurses Before and During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: A Cross-
Sectional Study in Belgium. Journal of emergency nursing. 2021;47(6):879-
91. 
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Na de eerste golf bleek reeds dat een globaal en toekomstgericht plan 
voor zorgpersoneel dringend nodig is 
In 2020 werd het KCE gevraagd het beheer van de ziekenhuiscapaciteit 
tijdens de eerste golf van de pandemie retrospectief te evalueren. Eén van 
de conclusies van KCE-rapport 335 was dat het zorgpersoneel de 
ruggengraat en de waardevolste troef, maar tegelijk ook de achilleshiel, van 
ons gezondheidszorgsysteem is. IZ-personeel – en met name 
verpleegkundigen – bleek het grootste knelpunt om de nodige 
ziekenhuiscapaciteit tijdens de pandemie te kunnen voorzien.  

De Belgische ziekenhuizen maakten net als andere landen gebruik van 
aanbevelingen uit internationale richtlijnen om extra capaciteit vrij te maken 
zoals het verlengen van de werktijden, gemengde teams op IZ-afdelingen 
die naast het vast personeel ook bestaan uit personeel dat uit aanverwante 
disciplines (bv. operatiekamer), het inschakelen van studenten, het 
aanbieden van spoedcursussen intensieve zorgen, enz. Ondanks het 
nemen van deze maatregelen bleek snel dat de hoogopgeleide IZ-
verpleegkundigen duidelijk een schaars ‘goed’ zijn dat niet zomaar kan 
worden vervangen of versterkt worden. 

KCE rapport 335 concludeerde dat het personeel werkzaam in de zorg 
duidelijk zeer grote inspanningen geleverd heeft, en zelfs meer dan hun 
plicht gedaan hebben om te trachten de best mogelijke zorg te verlenen aan 
COVID-19 patiënten in een uiterst moeilijke context. Reeds uit de eerste 
bevindingen bleek al dat dit niet zonder gevolgen zou blijven, met 
aanwijzingen voor verhoogde niveaus van burn-out. Er werd gepleit voor 
een globaal plan om een duurzaam en toekomstgericht personeelbestand 
voor de zorgsector te garanderen.  

 
d  Butera S, Brasseur N, Filion N, Bruyneel A, Smith P. Prevalence and 

Associated Factors of Burnout Risk Among Intensive Care and Emergency 
Nurses Before and During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: A Cross-
Sectional Study in Belgium. Journal of emergency nursing. 2021;47(6):879-
91. 

4.2. Na twee jaar COVID-19 pandemie zijn de gevolgen voor 
het verpleegkundig personeel op de intensieve zorgen 
afdelingen aanzienlijk 

De replicatie van de bevraging uit 2019 (KCE rapport 325) in een grote 
steekproef van Belgische intensieve zorgen afdelingen biedt cijfermatig 
belangrijke inzichten in de verpleegkundige personeelsbezetting en de 
aantrekkelijkheid van de werkomgeving. Zelfs bij gebrek aan specifieke 
benchmarks voor de intensieve zorgen afdelingen vóór de pandemie, is het 
duidelijk dat de impact van twee jaar COVID-19 op het welzijn van IZ-
verpleegkundigen enorm is. Het risico op burn-out is hoog met grote 
verschillen tussen de regio's (bv. emotionele uitputting: 33.1% in 
Vlaanderen; 55.3% in Wallonië en 52.4% in Brussel) en tussen de 
ziekenhuizen. Dit resultaat is in lijn met het resultaat van een voorgaande 
Belgische studie die werd uitgevoerd op intensieve zorgen afdelingen in 
Franstalige ziekenhuizen. Daar werd een stijging van het risico op 
emotionele uitputting vastgesteld van 33.6% in januari 2020 tot 48.9% in 
2021 tijdens de eerste COVID-19 golfd. 

Het gemiddelde aantal verpleegkundigen dat aangeeft van plan te zijn hun 
huidige job te verlaten, is hoog (43.9%). Dit is in tegenstelling met het feit 
dat verpleegkundigen met vele jaren ervaring zeer loyaal zijn aan hun 
werkgever. De intentie om te vertrekken is dan ook het hoogst bij 
verpleegkundigen tussen 25 en 40 jaar, en meer uitgesproken bij mannen 
dan bij vrouwen. Het lijkt belangrijk dat een retentiebeleid rekening houdt 
met deze verschillen.  

Ook voor de andere indicatoren met betrekking tot het verpleegkundig 
welzijn werden er alarmerende cijfers vastgesteld, met ook hier gelijkaardige 
verschillen tussen ziekenhuizen en tussen regio's. Zo is 75% van de 
verpleegkundigen ontevreden met het salaris. Dit cijfer is veel hoger dan 
in het onderzoek van 2019, waar "slechts" 57% van de verpleegkundigen 
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werkzaam op algemene hospitalisatieafdelingen ontevreden was over het 
salaris. Hoewel er in 2020 historische investeringen zijn gedaan om de 
salarissen van het ziekenhuispersoneel te verbeteren, is de versnelde 
invoering van de nieuwe salarisregeling (IFIC) niet voor alle 
verpleegkundigen met een bijzonder beroepstitel in intensieve zorgen en 
spoedgevallenzorg positief gebleken. Hoewel extra maatregelen zijn 
aangekondigd om hen beter te vergoeden, leeft de perceptie dat IZ-
verpleegkundigen niet goed genoeg worden betaald. Meer in het algemeen 
was het gevoel van gebrek aan erkenning (financieel of anderszins) voor 
IZ-verpleegkundigen een centraal thema tijdens het kwalitatieve deel van 
het onderzoek (focusgroepen). Dit gevoel staat voor hen in schril contrast 
met de centrale rol die zij tijdens de pandemie hebben vervuld.  

Daarnaast geeft 60.8% van de respondenten van de online bevraging aan 
dat de kwaliteit van zorg daalde in vergelijking met deze vóór de 
pandemie. Voor één welbepaalde indicator van kwaliteit van zorg zijn de 
resultaten echter zorgwekkend. Dit is zo voor de rapportering van het aantal 
niet uitgevoerde zorgactiviteiten tijdens de laatste shift: 1.6 van de 5 
bevraagde plannings- en communicatieactiviteiten en 1.8 van de 9 
bevraagde klinische activiteiten konden niet uitgevoerd worden. Hoewel wij 
in de huidige studie de patiëntenuitkomsten (bv. gestandaardiseerde 
mortaliteitsratio’s) niet hebben geanalyseerd, zijn deze resultaten een 
aanwijzing dat de patiëntenzorg niet optimaal is. De wetenschappelijke 
literatuur toont aan dat ‘niet uitgevoerde zorg’ een belangrijke rol speelt in 
de relatie tussen verpleegkundige personeelsbezetting en 
patiëntenuitkomsten. In het kwalitatieve deel van de studie werden niet 
uitgevoerde zorg en de achteruitgang van de kwaliteit van de zorg duidelijk 
genoemd als redenen van een gedaalde jobtevredenheid en een 
gedaalde persoonlijke voldoening. 

De kwalitatieve studie heeft duidelijk aangetoond dat IZ-verpleegkundigen 
lichamelijk, maar vooral mentaal, uitgeput zijn na twee jaar van 
pandemie “die zonder einde leek” en die  hun manier van werken totaal 
veranderd heeft. In plaats van de case-mix met doorgaans zowel minder als 
meer kritieke patiënten waren de patiënten die zij moesten verplegen 
systematisch in een zeer ernstige toestand en vereisten zij allen een hoog 
niveau van intensieve zorg. De inschakeling van collega's uit andere 
afdelingen verstoorde ook hun manier van werken en versterkte hun gevoel 

verantwoordelijkheden op zich te moeten nemen zonder de situatie in de 
hand te hebben.  
Omwille van het feit dat ze "in de frontlinie” stonden voelden ze zich ook op 
emotioneel vlak uiterst kwetsbaar. Vooral tijdens de eerste golven was er 
een constante angst om zelf besmet te raken of familieleden te besmetten. 
Andere belangrijke aspecten van hun werk, zoals de begeleiding van 
studenten en nieuwe collega's, zorginnovatie, persoonlijke 
loopbaanontwikkeling en opleiding, werden door tijdgebrek naar het 
achterplan verwezen.  

Over het algemeen werd deze situatie vrij unaniem ervaren als zeer moeilijk 
om mee om te gaan. Het is dan ook niet overdreven te stellen dat de 
gezondheidscrisis onmiddellijke gevolgen heeft gehad op het welzijn van 
verpleegkundigen, en dat ook de gevolgen op lange termijn nauwlettend in 
het oog gehouden dienen te worden. 

4.3. Wat zijn mogelijke verbeterpunten ? 
Alhoewel we met dit eerste deel van de studie nog niet de ambitie hadden 
om sterke aanbevelingen te formuleren om de problemen die aan het licht 
kwamen tijdens onze bevraging aan te pakken, kunnen we toch al enkele 
belangrijke conclusies trekken. 

4.3.1. De kwaliteit van de werkomgeving is van zeer groot belang 
Onze evaluatie van de verpleegkundige werkomgeving op afdelingen 
intensieve zorgen geeft naast enkele geruststellende resultaten ook enkele 
duidelijke tekortkomingen aan, vooral voor de dimensies ‘adequaatheid van 
bestaffing’ en ‘deelname aan ziekenhuisbeleid’. Een opvallend resultaat is 
dat slechts 10% van de verpleegkundigen verklaart (veel) vertrouwen te 
hebben dat het management zal optreden om de problemen in verband met 
(de kwaliteit van) de zorg op te lossen.   
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Het belang van een goede verpleegkundige werkomgeving wordt 
ondersteund door talrijke wetenschappelijke studiese die de gunstige 
effecten ervan op verpleegkundige- en patiënten uitkomsten aantonen. 
Verschillende programma’s (bv. Magneetziekenhuizenf) zijn reeds opgezet 
om ziekenhuizen hierin te ondersteunen.   

Het belang om te investeren in de verpleegkundige werkomgeving, wordt 
bevestigd door onze studie. We toonden immers aan dat ziekenhuizen met 
de beste werkomgeving (top 25%) consistent betere resultaten behalen wat 
betreft het welzijn van verpleegkundigen. In die mate zelfs dat 
ziekenhuizen met een zeer goede werkomgeving er in slagen de 
(negatieve) gevolgen van de pandemie op het welzijn van de 
verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorgen afdelingen te 
beperken.   

4.3.2. Het aantal patiënten per verpleegkundige op IZ-afdelingen 
heeft tijdens de pandemie haar limieten getoond 

Zoals reeds vermeld kunnen de personeelsnormen op intensieve zorgen 
afdelingen omgezet worden naar een 3:1 patiënt per verpleegkundige ratio. 
Onze bevraging toont aan dat deze ratio in de praktijk gemiddeld 2.3:1 
bedraagt (2.2:1 tijdens shiften overdag en 2.7:1 tijdens de nacht) met eerder 
beperkte variatie tussen ziekenhuizen (interkwartielafstand: 0.5). Deze 
cijfers liggen hoger maar op het eerste zicht toch dicht bij de gehanteerde 
normen in het buitenland (bv. in Engeland is dit 2:1 voor niet-respiratoir 

 
e  Stimpfel AW, Sloane DM, McHugh MD, Aiken LH. Hospitals Known for 

Nursing Excellence Associated with Better Hospital Experience for Patients. 
Health Serv Res. 2016;51(3):1120-34. ; 

 Stalpers D, de Brouwer BJ, Kaljouw MJ, Schuurmans MJ. Associations 
between characteristics of the nurse work environment and five nurse-
sensitive patient outcomes in hospitals: a systematic review of literature. 
International Journal of Nursing Studies. 2015;52(4):817-35. ;   

 Petit Dit Dariel O, Regnaux J-P. Do Magnet-accredited hospitals show 
improvements in nurse and patient outcomes compared to non-Magnet 
hospitals: a systematic review. JBI database of systematic reviews and 
implementation reports. 2015;13(6):168-219. 

orgaanfalen terwijl voor de meest kritieke patiënten een 1:1 ratio wordt 
aanbevolen).  

Op basis onze kwalitatieve studie werden enkele achterliggende problemen 
in verband met deze ogenschijnlijk relatief normale ratio’s geïdentificeerd:  

• Het wettelijk maximum aantal van, bij benadering, 3 patiënten per 
verpleegkundige is op sommige plaatsen de regel (vooral tijdens de 
nacht) om de verpleegkundige personeelsinzet te bepalen. In sommige 
ziekenhuizen wordt afwezigheid bovendien niet of onvoldoende 
gecompenseerd. Dit gaat zowel over ziekteverlof of personeel dat 
tijdelijk afwezig is voor vergaderingen, lunchpauzes, enz. Hierdoor ligt 
het aantal patiënten per verpleegkundige op deze momenten dus 
eigenlijk hoger. 

• Hoofdverpleegkundigen dienen vaak een deel van hun tijd te besteden 
aan directe patiëntenzorg om de 3:1 ratio te kunnen hanteren, waardoor 
zij onvoldoende tijd hebben voor hun leidinggevende rol.  

• De 3:1-norm geldt voor alle intensieve zorgen afdelingen, zonder 
onderscheid naar niveau van de intensiteit van zorg of case-mix. Niet 
alle intensieve zorgen afdelingen hebben dezelfde case-mix. De 
ziekenhuisfinanciering bevat wel bepaalde mechanismen om 
verschillen in case-mix te gaan compenseren (bv. een extra budget op 
basis van patiënten met een intensieve zorgenprofiel) maar de link 
tussen deze extra financiering en extra bestaffing op intensieve zorgen 

 Copanitsanou P, Fotos N, Brokalaki H. Effects of work environment on patient 
and nurse outcomes. British journal of nursing (Mark Allen Publishing). 
2017;26(3):172-6. 

f  Een manier om de werkomgeving voor verpleegkundigen te verbeteren is het 
Magnet Recognition Program®, van het American Nurses Credentialing 
Center (ANCC). Om erkend te worden als Magneetziekenhuis moeten 
ziekenhuizen goede resultaten behalen op de volgende vijf componenten (1) 
transformationeel leiderschap, (2) structureel empowerment, (3) 
voorbeeldige professionele praktijkvoering, (4) nieuwe kennis, innovaties en 
verbeteringen, en (5) empirische uitkomsten.  
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afdelingen is onvoldoende transparant in de praktijk. Bovendien is het 
mogelijk dat deze extra budgetten aangewend worden voor uitbreiding 
van capaciteit en niet voor het verbeteren van de patient-to-nurse ratio.  

• Bovendien worden er geen of onvoldoende IZ-specifieke zorgzwaarte 
metingen gebruikt om de beslissingen omtrent de verpleegkundige 
personeelsinzet op objectieve wijze te gaan onderbouwen (noch binnen 
noch tussen ziekenhuizen).  

Bijgevolg lijkt het noodzakelijk de organisatie en financiering van de 
intensieve zorgen afdelingen zodanig te hervormen dat naar gelang de 
intensiteit van zorg en case-mix, zoals in andere landen, een onderscheid 
gemaakt wordt in verschillende niveaus van IZ-afdelingen met daarbij 
aangepaste patient-to-nurse ratio’s. Dit voorstel werd ook herhaaldelijk 
geformuleerd tijdens de focusgroepen.  

4.3.3. Verpleegkundigen met expertise in intensieve zorg zijn hoog 
opgeleid, schaars en moeilijk te vervangen 

De Belgische intensieve zorgen afdelingen beschikken over 
hooggekwalificeerd verpleegkundig personeel: bijna alle verpleegkundigen 
hebben een bachelor diploma en 80% heeft een bijzondere beroepstitel in 
intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Deze profielen zijn schaars en 
moeilijk vervangbaar. Het is dan ook een illusie te denken dat de "quick fix"-
oplossingen die tijdens de COVID-19 pandemie zijn toegepast, goede lange 
termijn oplossingen zijn die bestendigd moeten worden. Deze strategieën 
waren nuttig om een ongekende crisis het hoofd te bieden, maar het zijn 
geen oplossingen op lange termijn. 

Zoals reeds in rapport 325 voor de klassieke hospitalisatieafdelingen werd 
aanbevolen, kunnen de IZ-verpleegkundigen beter worden ondersteund 
door in de toekomst meer personeel (bv. zorgkundigen, logistieke 
medewerkers, paramedici) in te zetten binnen de intensieve zorgen teams: 
complementair aan – niet ter vervanging – van het verpleegkundig 
personeel. Dit moet toelaten de beschikbare expertise te optimaliseren. 
Onze studie toont immers aan dat IZ-verpleegkundigen een aanzienlijk deel 
van hun tijd besteden aan taken en activiteiten die strikt genomen geen 
specifieke verpleegkundige vaardigheden vereisen – en zeker geen 
expertise in intensieve zorgen. Voorbeelden van taken die geen 

verpleegkundige expertise vereisen maar waarvan verpleegkundigen wel 
rapporteerden dat ze deze hebben uitgevoerd tijdens hun laatste shift zijn 
administratieve taken (99.6%), het bestellen en stockeren van 
geneesmiddelen (89.4%) en zelfs het schoonmaken van patiëntenkamers 
en apparatuur (80.9%).  

Bovendien heeft de recente hervorming van de bacheloropleiding ertoe 
geleid dat pas afgestudeerden met minder ervaring op het gebied van 
intensieve zorg in het werkveld starten, wat betekent dat zij meer opleiding 
op de werkplek nodig hebben. Dit vergt extra inspanningen van de IZ-
verpleegkundigen. Daarom is het nodig dat ziekenhuizen in boventallig 
personeel kunnen investeren om deze omkadering te kunnen bieden.  

De terugbetaling van de kosten van permanente vorming werden ook als 
een probleem benoemd: het is verplicht om de bijzondere beroepstitel te 
behouden, maar in sommige ziekenhuizen worden de kosten daarvan 
volledig door de verpleegkundige gedragen. Bovendien dienen 
verpleegkundigen soms deze vorming buiten hun werktijd te volgen. 

4.4. Conclusie 
Tot slot, het is duidelijk dat de COVID-19 pandemie een hoge prijs heeft. De 
impact van twee jaar COVID-19 pandemie op het professionele welzijn van 
IZ-verpleegkundigen is enorm en zal waarschijnlijk nog lang nazinderen. 
Veel van de problemen die in deze studie aan het licht zijn gekomen, 
bestonden echter al vóór de crisis. De voornaamste conclusies van KCE-
rapporten 325 en 335 reiken al verschillende mogelijke oplossingen aan die 
vandaag de dag alleen maar aan relevantie gewonnen hebben. Het zou een 
ernstige misrekening zijn om de problemen enkel aan te pakken met enkele 
"snelle maatregelen", het is nodig om de problemen bij de wortel aan te 
pakken. 

Een algemeen plan (betere erkenning, adequate verloning, promotie van de 
opleiding) voor zorgverleners – met speciale aandacht voor IZ-
verpleegkundigen – en een ‘safe staffing policy’ zijn meer dan ooit nodig. De 
COVID-19 crisis heeft investeringen in zorgpersoneel bovenaan de politieke 
agenda geplaatst. Er zijn aanzienlijke budgetten geïnvesteerd om zowel hun 
verloning op te trekken als het personeelsbestand uit te breiden 
(zorgpersoneelsfonds). Deze inspanningen kunnen als historisch worden 
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bestempeld, en zijn belangrijke eerste stappen. Om tot een echt ‘safe 
staffing policy’ is het nodig om nu de stap richting wettelijk vastgelegde 
maximum aantal patiënten per verpleegkundige ratio’s (aangepast aan type 
afdeling) te zetten en de transparantie hierover te verhogen.  

Er dient opgemerkt te worden dat het effect van sommige maatregelen niet 
onmiddellijk zichtbaar zijn op het terrein door de gevolgen van de COVID-
19 pandemie (bv. door hoog absenteïsme en uitstroom) in combinatie met 
de reeds bestaande problemen (bv. schaarste op de arbeidsmarkt). 
Hierdoor kan de perceptie bij verpleegkundigen ontstaan dat er geen of 
onvoldoende maatregelen genomen worden om hun werkomgeving te 
verbeteren.  

De aanbevelingen die in KCE rapport 325 werden geformuleerd op basis 
van de studie op algemene hospitalisatieafdelingen, zoals het wettelijk 
vastleggen van een maximum aantal patiënten per verpleegkundige per 
type afdeling (gedifferentieerd op basis van de intensiteit van de door de 
patiënten vereiste zorg), investeringen in programma's om de 
werkomgeving voor verpleegkundigen aantrekkelijker te maken en de 
ontwikkeling van een cultuur in de ziekenhuizen waarin er aandacht is voor 
de verpleegkundige personeelsinzet doorheen heel het ziekenhuis, gelden 
ook voor afdelingen intensieve zorgen en moeten verder worden uitgewerkt. 
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■ AANBEVELINGENg 
 

Preambule 
Dit rapport bouwt verder op KCE rapport 325 waarin de verpleegkundige personeelsbezetting 
op algemene hospitalisatieafdelingen bestudeerd werd. Bovendien is dit rapport het eerste in 
een reeks van drie geplande rapporten over de verpleegkundige personeelsbezetting en 
organisatie van intensieve zorgen. Dit maakt dat de aanbevelingen in het huidige rapport 
enerzijds voortbouwen op de aanbevelingen uit KCE rapport 325 zonder voorafnames te doen 
op de resultaten van twee lopende KCE studies: 1) werklastmeting intensieve zorgen 
afdelingen; 2) organisatie en financiering intensieve zorgen (IZ) afdelingen.  

AANBEVELINGEN: 

Aan de ministers bevoegd binnen het domein van Volksgezondheid wordt aanbevolen om, in 
de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en in nauwe samenwerking 
met de ministers bevoegd voor Onderwijs en Werk alsook met de werkgevers en sociale 
partners binnen de zorgsector: 

1. Een globaal meerjarenplan op te stellen dat beoogt de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig 
beroep op (middel-)lange termijn verder te verhogen. Daarbij dient aandacht te gaan naar alle 
sectoren en domeinen (bv. thuiszorg, woonzorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen, alle 
disciplines binnen de algemene ziekenhuizen). Specifiek voor de IZ-verpleegkundigen wordt er, 
als onderdeel van dit plan, aanbevolen om:  

1.1. de voortgezette opleidingen intensieve zorgen en spoed (opnieuw) in te richten of te 
behouden zodanig dat er zowel via theorie als via stageplaatsen voldoende expertise wordt 
opgebouwd binnen het domein intensieve zorgen en spoedgevallenzorg.   

1.2. campagnes te (blijven) organiseren die het imago van het werken binnen de verpleegkunde 
(en de intensieve zorg in het bijzonder) verbeteren.  

1.3. een competitief salaris vast te leggen voor verpleegkundigen in het algemeen en voor 
verpleegkundigen met een BBT in spoed en IZ in het bijzonder. Hierbij dient voldoende 

 
g  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen. 
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aandacht te gaan naar de opleidingsduur, verantwoordelijkheden en zowel de fysieke als 
mentale impact van de beroepsactiviteiten. 

Aan de ministers bevoegd binnen het domein van Volksgezondheid wordt aanbevolen om, in 
de schoot van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid: 

2. een ‘beleid omtrent veilige verpleegkundige bestaffing’ verder uit te werken waar IZ-
afdelingen integraal deel van uitmaken met de volgende specifieke elementen: 

2.1. Het wettelijk vastleggen van veilige patiënt-per-verpleegkundige ratio’s voor IZ-
afdelingen die op afdelings- en shiftniveau niet overschreden mogen worden.  

2.2. Het nader bepalen van het aantal niveaus IZ- afdelingen op basis van een analyse van o.a. 
internationale goede praktijkvoorbeelden en data over bv. de pathologie, verpleegkundige 
zorgzwaarte en medische case-mix op Belgische IZ-afdelingen. De lopende KCE studies 
kunnen hiervoor verder input leveren. 

2.3. Het aanpassen van een wettelijk vastgelegd aantal patiënten per verpleegkundige aan het 
niveau intensieve zorgen afdeling. Deze ratio’s moeten nader worden bepaald worden op 
basis van internationale standaarden en een voor intensieve zorgen geschikte 
zorgzwaartemeting. Hoofdverpleegkundigen worden niet meegeteld bij de berekening 
van deze ratio’s. De lopende KCE studies kunnen hiervoor verder input leveren. 

2.4. Het vastleggen op afdelings- en shiftniveau, en voortbouwend op de huidige regelgeving, 
van een wettelijk minimum vereist aantal verpleegkundigen met een bijzondere 
beroepstitel in intensieve zorgen en spoedgevallenzorg.  

2.5. Het houden van een brede reflectie over de optimale benutting van expertiseniveaus binnen 
de teams werkzaam op IZ- afdelingen. Bij deze reflectie dient o.a. te worden geëvalueerd 
wat de rol en verantwoordelijkheden van niet-verpleegkundig personeel (bv. 
zorgkundigen, logistiek medewerkers, paramedici, etc.) op IZ-afdelingen is. Deze niet-
verpleegkundige medewerkers dienen complementair te worden ingezet (en niet als 
vervanging van verpleegkundigen ).  

2.6. Het monitoren van het aantal patiënten per verpleegkundige en zorgzwaarte per 
verpleegafdeling dat bijdraagt tot transparantie van de bestede middelen.  

2.7. Het voorzien van maatregelen die toegepast moeten worden indien de wettelijk vastgelegde 
ratio’s niet kunnen nageleefd worden (bv. bed capaciteit op intensieve zorgen tijdelijk 
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reduceren om veilige zorg voor de patiënt te garanderen wanneer dit de volksgezondheid in 
een bepaalde geografische regio niet hypothekeert) . 

2.8. Het voorzien van specifieke maatregelen voor crisissituaties (bv. tijdelijk bijstellen voor IZ-
afdelingen van wettelijk vereist aantal patiënten per verpleegkundige en kwalificatiegraad 
verpleegkundigen). Om een stijging in capaciteitsvraag t.g.v. een crisis beter te absorberen 
is het aangewezen een marge in te bouwen in de wettelijk vastgelegde patiënt-per-
verpleegkundige ratio’s. 

Aan de ziekenhuizen wordt, voortbouwend op KCE rapport 325 en rekening houdende met de 
extra middelen die beschikbaar gesteld werden via het zorgpersoneelsfonds, aanbevolen om:  

3. In elk ziekenhuis een cultuur en praktijk te implementeren waarbij verpleegkundige 
personeelsbezetting van belang is: van ‘zorgverleners aan het bed’ tot ‘bestuursniveau’. De 
verpleegkundige personeelsbezetting van IZ-afdelingen maakt hier integraal onderdeel van uit en 
omvat meer specifiek: 

3.1. Het, onder leiding van de verpleegkundig directeur, opstellen van een personeelsplan (bv. 
VTE, kwalificatiemix: verpleegkundigen met en zonder de bijzondere beroepstitel in de 
intensieve zorg en spoedgevallenzorg; ondersteunend personeel) per afdeling en het 
minstens tweemaal per jaar systematisch evalueren (meting zorgzwaarte, ziekteverzuim, 
bevragen van het oordeel van artsen, verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen). De 
beslissing en argumentatie van de directie en de raad van bestuur van het ziekenhuis over 
het personeelsplan worden gedocumenteerd. 

3.2. Het verlenen van specifieke aandacht voor het waarborgen van een voldoende aantal 
verpleegkundigen met specifieke expertise en ervaring in intensieve zorgen door: 

3.2.1. Verpleegkundigen van IZ-afdelingen te ondersteunen bij het volgen van 
permanente vorming.  

3.2.2. Een pool van verpleegkundigen te creëren die flexibel kan worden ingezet op IZ-
afdelingen op niveau van het ziekenhuis of eventueel het locoregionaal 
ziekenhuisnetwerk in geval van een stijgende capaciteitsnood (bv. andere 
vergelijkbare afdelingen, algemene mobiele equipes, docenten verpleegkunde) met 
bijhorende opleiding (bv. e-modules) en praktijkervaring (bv. rotatie tussen 
afdelingen spoed en IZ, praktijkervaring opdoen binnen IZ-afdelingen van het 
locoregionaal netwerk). De mate van gevraagde flexibiliteit is beheersbaar en in 
overleg met de betrokken werknemers.  
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 3.3. Het opzetten of uitbreiden van initiatieven die de kwaliteit van de werkomgeving verhogen 
(bv. deelname van verpleegkundigen aan het ziekenhuisbeleid, investeren in leiderschap 
o.a. door verpleegkundig leidinggevenden opleidingen aan te bieden gericht op 
management- en leidinggevende vaardigheden, de erkenning van verpleegkundige 
vaardigheden expliciet maken, bijvoorbeeld door hen te betrekken bij projecten ter 
verbetering van de werking van de IZ-afdeling). Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar 
de psychologische ondersteuning van IZ-verpleegkundigen (bv. debriefings bij incidenten, 
inschakeling van psycholoog binnen het team) met specifieke aandacht voor initiatieven ter 
preventie van burnout. De initiatieven dienen te worden afgestemd op de behoeften van de 
verschillende generaties werkzaam binnen de teams.  
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