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Hoe staat het anno 2022 met…

In 2019 vertelde Vandamme over het belang van 

veerkracht bij het voorkomen van trauma’s, maar ook als 

essentieel aandachtspunt voor mensen die al een 

trauma hebben. Jij als verpleegkundige kunt niet werken 

aan het trauma, maar wel aan de veerkracht van deze 

patiënt, zo zei ze. Ze gaf aan dat machteloosheid een 

belangrijke factor is om trauma te ontwikkelen. En dat 

verpleegkundigen een belangrijke rol kunnen spelen in 

het voorkomen van dit gevoel. Daarnaast stipte ze ook 

het belang van veerkracht aan voor verpleegkundigen 

zelf. 

Ontwikkelingen van de afgelopen jaren 
We hebben inmiddels heel wat gezondheidscrisissen 

achter de rug. Ebola, economische crisis, COVID19 

pandemie en momenteel bevinden we ons in de klimaat

crisis. Door deze heftige tijden is er binnen de gezond

heidszorg meer aandacht gekomen voor veerkracht. Zo 

ook bij het Nederlands instituut voor Onderzoek van de 

Gezondheidszorg (Nivel) die veerkracht beschrijft als ‘het 

vermogen om je aan te passen en flexibel te reageren 

op verwachte en onverwachte crisissituaties’. Iets wat de 

afgelopen jaren flink nodig is geweest. Zij kijken zowel 

naar de veerkracht van de individuele medewerkers als 

de veerkracht van de organisatie. Het Nivel definieert de 

organisatorische veerkracht als het vermogen van een 

organisatie om een crisis te overleven en te gedijen in 

een wereld van onzekerheid. In hoeverre kunnen 

organisaties omgaan met tegenslagen en crisissituaties? 

Het Nivel constateert dat hier een groot verschil zit 

tussen een acute en kortdurende crisis en langdurige 

crisissituaties. Met name tijdens crisissituaties die 

langere tijd aanhouden, zoals de COVID19pandemie,   
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is het van belang dat er tijdens de crisis al aan een 

toekomstvisie gewerkt wordt. Deze visie grijpt terug op 

het effect dat Vandamme ook al naar voren bracht, 

namelijk dat een bepaalde richting het gevoel van 

machteloosheid kan verkleinen. 

Erkenning 
Ook zijn beroepsverenigingen waaronder V&VN en  

Actiz bezig met het Landelijk Actieplan Zeggenschap  

en Veerkracht. Het ministerie van VWS heeft ruim  

10 miljoen euro begroot om te investeren in de veer

kracht en zeggenschap van medewerkers binnen de 

gezondheidszorg. Aangezien zeggenschap over je werk 

en inbreng over de uitvoering van de zorg als belangrijk 

element gezien wordt van veerkrachtige medewerkers 

die vervolgens beter om kunnen gaan met de onver

wachte en hectische omstandigheden die bij het beroep 

van verpleegkundigen horen. Initiatieven die door dit 

plan impuls krijgen zijn onder andere het opzetten van 

een leernetwerk waarbij landelijk de kennis met elkaar 

gedeeld kan worden, een online kennisplatform waar 

goede voorbeelden gedeeld worden en een leerlijn voor 

zowel managers als medewerkers waarin de praktische 

kant van het invullen van zeggenschap naar voren komt. 

Er ontstaat dus de afgelopen jaren steeds meer erken

ning voor het belang van veerkracht binnen de gezond

heidszorg, zowel op individueel niveau als op organisa

torisch niveau. Waarbij de verpleegkundigen niet aan de 

zijlijn staan, maar juist zelf een belangrijke stem hebben 

in deze beweging.  

Voor meer informatie over het Landelijk Actieplan Zeggenschap: 
https://actieplanzeggenschap.nl/
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