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Sterke sociaal 
verpleegkundigen 

Manon Penris

We feliciteren het Infectieziekten Bulletin met haar 25-jarig bestaan. Een 

mooi bulletin waarvan we in het onderwijs voor sociaal verpleegkundigen 

dankbaar gebruik maken. De infectieziektebestrijding heeft de afgelopen 

25 jaar grote ontwikkelingen doorgemaakt en de rol van de verpleegkun-

dige hierin is veranderd. Het is ons doel om, inspelend op deze ontwikke-

lingen, de professional van de toekomst op te leiden.

Geschiedenis van het opleiden
Infectieziekten bestaan al zolang er mensen 
zijn en de geschiedenis van de verpleegkunde 
is bijna even oud. Het vak is door de eeuwen 
heen sterk geprofessionaliseerd. Ook preven-
tie is ouder dan we soms vermoeden. Al 
eeuwen geleden was bekend dat je mensen 
immuun kunt maken tegen ziekten door 
variolatie. Vanaf 1900 kregen de voorgangers 
van de sociaal verpleegkundige officieel de 
taak om preventie uit te voeren en de volksge-
zondheid te bewaken en te bevorderen. 

In 1972 startten in Nederland de eerste 
hbo-opleidingen verpleegkunde (hbo-V), die 
voor de studenten een goede basis vormde. 
Verpleegkundigen die gingen werken in de 
publieke gezondheid, bijvoorbeeld bij 
GGD´en, merkten echter dat zij specifieke 
kennis misten. De hogeschool Leiden 
besloot daarom 2 post-hbo-opleidingen 
sociaal verpleegkundige algemene gezond-
heidszorg (AGZ) en jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) te starten. In 2012 vroeg de hogeschool 
aan de NSPOH om deze opleidingen over te 
nemen. De NSPOH deed dat graag: zij leidde 
al jaren artsen op in onder andere de 

infectieziektebestrijding en de jeugdgezond-
heidszorg. Het aanbieden van de opleiding 
sociaal verpleegkundige AGZ en JGZ stelt de 
NSPOH in staat mee te werken aan compe-
tentieversterking van een breder veld van 
professionals en deze professionals óók in 
het onderwijs bij elkaar te brengen.

Ontwikkelingen in het vak 
Natuurlijk moeten verpleegkundigen een 
gedegen kennis hebben van de inhoud van 
het vak. Die kennis doen zij op in de initiële 
(hbo-V-)opleiding, via bij- en nascholingen, 
voor een groot deel op de eigen werkvloer 
en in de post-hbo-opleiding sociaal ver-
pleegkundige AGZ. Bijhouden van de kennis 
is een noodzaak, omdat ontwikkelingen snel 
gaan. Door toegenomen mobiliteit van 
mensen en de import van dieren hebben we 
steeds vaker te maken met nieuwe infectie-
ziekten. Daarnaast vraagt onder andere de 
antibioticaresistentie bij mensen en dieren 
onze aandacht.
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De opleiding Sociaal  
Verpleegkundige in vogelvlucht

Verkenning van de  
publieke gezondheidszorg
Onderwerpen: organisatie van de 
(publieke) gezondheidszorg, belang-
rijke volksgezondheidsproblemen, 
wetgeving, reflectie op ethische 
dilemma’s.

Evidence-based werken
Onderwerpen: Formuleren van goede 
onderzoekbare vraag, literatuur 
zoeken en beoordelen, antwoord 
vinden op de vraag. Dit gebeurt aan 
de hand van een eigen praktijkvraag. 

Een deelneemster zegt over deze 
module: “Ik voel mij versterkt door de 
opleiding. En wat zo leuk is: anderen 
zien het ook. Mijn samenwerkings-
partners vragen steeds vaker om 
verpleegkundig advies op basis van 
evidence”.

De werkvelden van de AGZ
Onderwerpen: verschillende werkvel-
den van de AGZ, nameljk 
Infectieziektebestrijding, Medische 
Milieukunde, Tuberculosebestrijding, 
SOA-sense, OGGZ, Technische 
Hygiënezorg en een stagedag bij een 
van de werkvelden. Deelnemers 
beschrijven overeenkomsten en 
verschillen met het eigen werkterrein 
en wat zij hiervan meenemen in hun 
eigen werk. 
Een deelneemster zegt hierover: “Ik 
ben nu van plan kennis te maken met 
alle afdelingen binnen de AGZ en ik 
wil samen met de andere afdelingen 
klinische lessen organiseren door en 
voor elkaar”. 

Werken in het complexe veld 
van de AGZ en JGZ
Onderwerpen: kennis over samen-
werking en oplossen van stagnaties 
hierin, maken van een krachtenveld-
analyse en strategie voor samenwer-
king. Dit gebeurt aan de hand van een 
eigen casus uit de werkpraktijk.

Een deelneemster zegt over die 
module: “Het aantal partijen dat bij 
mijn casus was betrokken was veel 
groter dan ik had gedacht en ik weet 
nu veel beter waar de pijnpunten 
zitten”. 

Van Cel tot Melding
Ondwerpen: gedegen kennis over de 
celbiologie en microbiologie, de 
transmissieketen en de systematiek 
van infectieziektebestrijding, de 
bron- en contactopsporing tot en met 
de surveillance en de immunologie. 
Voor een moduleopdracht verdiepen 
de deelnemers zich in één van de 
infectieziekten.

Beïnvloeding van 
gezondheidsgedrag 
Onderwerpen: beïnvloeding van 
gezondheidsgedrag op nationaal, 
wijk- en individueel niveau. Gebruik 
van sociale marketing en gespreks-
technieken als motivational intervie-
wing bij een casus uit de eigen 
werkpraktijk. 

Persoonlijke effectiviteit en 
intervisie
Onderwerpen: zicht op de eigen 
professionele kwaliteiten, profilering 
en positionering, reflecteren op het 
eigen gedrag als professional. 
Intervisiebijeenkomsten: reflecteren 
op het functioneren aan de hand van 
casussen. 
Een deelnemer geeft aan dat zij heeft 
geleerduit situaties te stappen die
zij niet kan veranderen endat 'voor 
wie nooit nee durft te zeggen is een ja 
ook niets waard'. 

Hoofdopdracht
De deelnemers werken gedurende de 
hele opleiding aan een grote hoofd-
opdracht, die de onderwerpen van de 
opleiding verenigt. Hiervoor kiezen zij 
een onderwerp uit de eigen 
werkpraktijk.

Voorbeelden van modulen in 
het keuzeonderwijs
Stage RIVM
Onderwerpen: voor het eigen werk 
beschikbare kennis bij de LCI/het 
RIVM. Een deelneemster zegt: 
"Dankzij de inzet van Ton Oomen en
zijn collega’s is er een brug naar de
Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding (LCI) gelegd.
Dat deden we met een vierdaagse trip
naar het RIVM".

Medische theorie soa
Onderwerpen: leren herkennen van 
soa en leren behandelen volgens de 
LCI-richtlijnen; rol en verdeling tussen 
arts en verpleegkundige.
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Organisatie van de zorg
Ontwikkelingen zijn er ook in de 
organisatie van de zorg. De verdeling 
van taken tussen artsen en verpleegkun-
digen is verschoven, onder andere door 
verwachte tekorten aan personeel. 
De gemeenten hebben de verantwoor-
delijkheid voor de infectieziektepre-
ventie en –bestrijding en besteden de 
uitvoering daarvan uit aan de GGD. De 
laatste jaren is de rol van gemeenten 
en zorgverzekeraars sterk veranderd. 
Verpleegkundigen moeten inzicht 
hebben in deze veranderingen, in het 
reilen en zeilen in een gemeente en in 
de politieke besluitvorming. Daarnaast 
werken zij steeds meer samen met 
andere professionals van GGD´en en 
kennisinstituten, beleidsmedewerkers 
en burgers. Competente sociaal 
verpleegkundigen zijn in staat inzicht 
te krijgen in doelen, belangen en 
macht van deze partijen en zijn in staat 
samen met hen de gezondheid van 
inwoners te waarborgen (rol samen-
werkingspartner). Ten slotte heeft de 
verpleegkundige een steeds belangrij-
kere rol in de regievoering van zorg 
voor kwetsbare groepen.

Interventies
Het toepassen van individuele en 
collectieve effectieve interventies en 
gedragsbeïnvloeding om de gezond-
heid en zelfredzaamheid van burgers 
te bevorderen, blijven belangrijke 
taken voor de sociaal verpleegkundige 
infectieziektebestrijding (rol commu-
nicator). Verpleegkundigen geven 
adviezen en instrueren en motiveren 
patiënten. Daarnaast wordt het steeds 
belangrijker dat verpleegkundigen 
kunnen aantonen dat de gekozen 
interventies wetenschappelijk onder-
bouwd zijn en dat er wordt gewerkt 
volgens professionele standaarden.
In toenemende mate is het van belang 
voor de verpleegkundige om kennis te 
hebben van wet- en regelgeving en 
professioneel om te gaan met speci-
fieke ethische dilemma’s. Een voor-

beeld is de bron- en contactopsporing. 
De rol van zorgverlener en gespreks-
partner bij een patiënt met een 
infectieziekte kan conflicteren met de 
rol die de verpleegkundige heeft bij de 
bron- en contactopsporing. 

De toenemende autonomie en 
mondigheid van burgers en de 
veranderende normen en waarden 
hebben natuurlijk invloed op de 
beroepsuitoefening. Deze individuali-
sering schuurt met de beroepsuitoefe-
ning waarbij collectiviteit doorgaans 
centraal staat. Afwegingen bij keuzes 
voor doelgroepen en strategieën 
worden hierdoor steeds belangrijker. 
In de opleiding sociaal verpleegkun-
dige hebben we deze ontwikkelingen 
vertaald in een competentiegerichte 
opleiding die zowel aandacht besteed 
aan actuele ontwikkelingen in inhoud, 
organisatie en financiering van de 
zorg, de wetgeving, dilemma’s in de 
praktijk, het werken in een complexe 
(politieke) werkveld, evidence-based 
werken, versterking van de persoon-
lijke effectiviteit en een hoofdopdracht 
waarin al deze onderwerpen terugko-
men. Deelnemers volgen een aantal 
onderdelen samen met jeugdverpleeg-
kundigen en met andere professionals 
zoals artsen. Het onderwijs is ontwik-
keld samen met vertegenwoordigers 
van onder andere GGD’en, het RIVM 
en de beroepsvereniging Verplegenden 
&
Verzorgenden Nederland (V&VN) en zij 
houden via de opleidingscommissie 
vinger aan de pols. De CanMeds, 
uitgewerkt in het Expertisegebied
Verpleegkundige Openbare
Gezondheidszorg zijn leidend bij de 
ontwikkeling van het onderwijs. 

Dromen over de toekomst
De verpleegkundigen zullen een steeds 
belangrijkere rol spelen in de publieke 
gezondheid. Vanuit de opleiding van 
de NSPOH dromen wij mee over een 
mooie toekomst.

Binnen de V&VN werken de verpleeg-
kundigen uit de openbare gezond-
heidszorg (V&VN VOGZ), de casema-
nagers Dementie en V&VN Eerstelijn 
vanaf 1 januari samen in een nieuwe 
afdeling Maatschappij en Gezondheid. 
Competentieversterking is in deze 
afdeling een onderwerp van gesprek. 
Natuurlijk hebben de verschillende 
professionals binnen deze nieuwe 
afdeling hun eigen expertise en 
specifieke opleidingsbehoefte. Maar in 
hun vak hebben zij ook veel gemeen. 
De NSPOH denkt graag mee over het 
verbreden van de opleiding Sociaal 
Verpleegkundige AGZ naar een 
opleiding Verpleegkundige 
Maatschappij en Gezondheid, met een 
gemeenschappelijke basisopleiding en 
uitstroomprofielen. 

Ook volgen we graag het advies van de 
commissie Scholing VOGZ om de 
opleiding te splitsen in een introduc-
tieopleiding voor beginnende ver-
pleegkundigen en een opleiding voor 
degenen met minstens 3 jaar ervaring 
in het werkveld.

We willen de opleiding nog sterker 
verbinden met de werkvloer door een 
intensievere betrokkenheid van 
praktijkopleiders bij het onderwijs. 
Maar wij dromen ook over het 
verbreden van de opleiding binnen de 
organisaties, bijvoorbeeld door het 
koppelen van het opleiden van een 
deelnemer aan een korte in company in 
de organisatie. 

We zijn van plan om meer e-learning-
modules te ontwikkelen of in te zetten 
in het onderwijs.

Een leven-lang-leren voor verpleeg-
kundigen is al een feit, nu dromen we 
nog over een gesubsidieerde opleiding 
Sociaal Verpleegkundige MGZ. En 
natuurlijk over nog 25 jaar 
Infectieziekten Bulletin. �


