
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Memo. 

   

Aan : Leden actiecomité Wet BIG II 

Van : NU'91 - Dieke Feliksdal 

Betreft : Notitie signalen en gevolgen inzake Wet BIG II 

Datum : 23 juli 2019 

 
 

SIGNALEN/GEVOLGEN 

ONDERWIJS 
Wat is het probleem 

1) Overgangsregeling; 
2) NLQF6 waardering; 
3) Gebrek aan EVC en Leven Lang Leren; 

 
Waarom is het een probleem 

1) Oneerlijke overgangsregeling met een nieuwe norm voor hbo waarvan je weet dat niemand in het werkveld – 
m.u.v. hbo-opgeleiden na 2012 – hieraan voldoet; 

2) Op zich prima norm maar opleidingen worden pas sinds enkele jaren hieraan getoetst, de CZO was de norm en 
die wordt volledig aan de kant geschoven; 

3) Verpleegkundigen leren hun hele leven, de ontwikkelingen van de afgelopen decennia zijn enorm geweest en de 
beroepsgroep heeft zich dat gaandeweg eigen gemaakt, sterker nog zij zijn vaak de spil die deze vernieuwing 
heeft doorgevoerd. Hun opgedane competenties, het hoge niveau ervan wordt volledig door de cie. Meurs 
vergeten; 
 

Voor wie is het een probleem 
1) Voor alle verpleegkundigen – ongeacht beroepsopleidingsniveau – van voor 2012; 
2) Voor de gezondheidszorg want er is onvoldoende capaciteit om alle verpleegkundige vervolgopleidingen naast 

deze nieuwe lat te leggen. Sterker nog, dat was juist de opdracht van de cie. Meurs maar die heeft haar werk niet 
gedaan omdat ze toch vonden onvoldoende deskundigheid hiervoor te zijn; 

3) Voor alle verpleegkundigen in Nederland die al jaar en dag druk bezig is met behalen van opleidingen, certificaten 
en vastleggen competenties die zij in de beroepspraktijk opdoen; 
 

Bewijslast: 
Verpleegkunde op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II register, 18 april 2019, commissie Meurs. 
www.czo.nl 
www.nlqf.nl 
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ARBEIDSMARKT 
Wat is het probleem 

1) Op het huidige moment een groot tekort aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel, de overgangsregeling in 
deze vorm zal dit tekort nog groter maken door vervroegde uittreding van gespecialiseerd personeel die niet in 
aanmerking komen voor beroep ‘regieverpleegkundige’; 

2) Scheve verhoudingen tussen ‘jong gediplomeerden’ en ‘oudgedienden’ op de werkvloer, wie leidt hen op, wie 
maakt hen competent en hoe is de onderlinge werkverhouding; 

3) FWG was competentiegericht en niet diploma gericht, welke consequenties gaat dit hebben voor het FWG-
systeem en daaraan gekoppelde salariëring op langere termijn; 

 
Waarom is het een probleem 

1) Bedden sluiting op IC, SEH, KIC, NEO, BWC, enz. enz. Dit is nu al en wordt alleen maar meer een 
maatschappelijk probleem; 

2) Onder het motto de zorg wordt complexer en zwaarder gaan we de minst ervaren verpleegkundigen het voortouw 
geven, denk daar eens goed over na en realiseer je hoe onlogisch dat is. Dat geldt voor alle beroepen; 

3) Door de massa een nieuwe en lagere verantwoordelijkheid te geven is het voor werkgevers interessant om deze 
groepen lager in te schalen. Op termijn zal de beroepsgroep dus slechter betaald worden dan nu al het geval is. 
Dat zal leiden tot leegloop en mogelijk ook weer minder nieuwe studenten. Want de werklast – met wisseldiensten 
– is al hoger dan de meeste hbo-opleidingen en dan ook nog een steeds lagere betaling; 
 

Voor wie is het een probleem 
1) Voor de Nederlandse gezondheidszorg en de patiënten; 
2) Voor de jong en onervaren verpleegkundigen want zij worden overvraagd qua competenties en worden onzeker en 

gaan uitgeblust de zorg uit. Maar ook de oudgedienden die hun status en beroep wordt afgenomen en blij mogen 
zijn met werkzaamheden ver onder hun niveau, ook zij raken gedemotiveerd en verlaten de zorg. Verlies voor alle 
partijen; 

3) Voor de werknemers (lees: verpleegkundigen) die al moeite hebben om een normaal loon te behouden met de 
huidige cao-onderhandelingen en die merken dat er aan hun loon vanuit een andere hoek (lees: wetBIG2) wordt 
geknaagd door de werkgevers; 
 

Bewijslast 
1) Capaciteitsplan 2018 – 2021, deelrapport 8, FZO beroepen en Ambulanceverpleegkundigen, november 2018, 

www.capaciteitsorgaan.nl 
Specialistisch Verpleegkundige, Factsheet HBO-V+, www.wzw.nl 

2) Verpleegkunde op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II register, 18 april 2019, commissie Meurs. 
3) FWG 3.0 Functiewaarderingssysteem voor de zorg, www.fwg.nl 

 
 
 
BEROEPSINHOUD 
Wat is het probleem 

1) Introductie nieuw beroep ‘regieverpleegkundige’ in wet BIG II; 
2) Functiedifferentiatie in de wetgeving verankerd; 
3) Wet BIG II als raamwetgeving geeft te veel onzekerheid over inspraak beroepsinhoud; 

 
Waarom is het een probleem 

1) Huidige verpleegkundige beroep wordt uit elkaar getrokken, er is geen sprake van een ‘nieuw’ beroep maar van 
verschuiving van taken en verantwoordelijkheden; 

2) Functiedifferentiatie moet door de zorginstellingen worden geregeld, op basis van de mogelijkheden van een 
specifieke afdeling en niet verankerd in een wet; 

3) Huidige beroepsvereniging is niet representatief voor de verpleegkundigen in Nederland, juist door alles wat er nu 
speelt is duidelijk dat ze duidelijk niet achter de verpleegkundigen in Nederland staan. Als de minister straks – 
zonder tussenkomst van de Kamers – in samenspraak met beroepsvereniging de wet bij AMvB kan aanpassen 
geeft dit te veel onzekerheid; 
 

Voor wie is het een probleem 
1) Voor de verpleegkundige beroepsgroep die nu niet op mbo of hbo wordt gesplitst – zoals de bedoeling was – maar 

op verpleegkundige en het niet bestaande ‘regieverpleegkundige’; 
2) Voor de verpleegkundigen die op het specialistische niveau werken en geen regieverpleegkundige kunnen worden 

zonder een opleiding van 1-3 jaar te doen. Hierdoor voldoen ze niet aan essentiële voorwaarden voor hun  
 
 

http://www.capaciteitsorgaan.nl/
http://www.wzw.nl/
http://www.fwg.nl/


 
 
 
beroepsuitoefening en daardoor komt de zorg in de knel. Doordat het wettelijk is kan hierin geen aanpassing 
worden gemaakt; 

3) Door deze situatie en de ophef die is ontstaan onder duizenden verpleegkundigen heeft het de V&VN vele 
duizenden leden gekost, van de 187.000 verpleegkundigen waren er maar 30.000 lid van de V&VN dus zij zijn nu 
zeker geen representatieve beroepsvereniging meer in deze discussie; 

 
Bewijslast 

1) Verpleegkunde op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II register, 18 april 2019, commissie Meurs. 
Beroepsprofiel MBO-opgeleide Verpleegkundige, www.venvn.nl 
Beroepsprofiel HBO-opgeleide Verpleegkundige, www.venvn.nl 

2) Verpleegkunde op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II register, 18 april 2019, commissie Meurs. 
3) Jaarplan 2019 V&VN, www.venvn.nl 

 
 
 
PATIENTPERSPECTIEF 
Wat is het probleem 

1) Kwaliteit van zorg neemt eerder af dan toe doordat de regie in handen komt van voornamelijk jong en onervaren 
verpleegkundigen; 

2) Patiëntveiligheid neemt af doordat er minder bedden vrij zijn voor IC, KIC, NEO, SEH, enz. Dit betekent langer 
wachten op plaatsing op een voor de patiënt geschikte bewakingsafdeling en mogelijk een toename van 
overplaatsingen wat ook meer kosten met zich meebrengt; 
 

Waarom is het een probleem 
1) Pas afgestudeerde verpleegkundigen hebben nog niet de skills en ervaring om complexe patiënten te verplegen, 

dat is niet raar want ze hebben deze nog veel te weinig gezien. Om patiënten goed in te schatten op hun 
complexiteit moet je ze gewoon vaker zien. We weten dit vanuit de praktijk door SIT oproepen, enz. Daarom is het 
ook zo’n bijzondere gedachte dat het nu zo’n grote rol speelt in de discussie omtrent ‘regieverpleegkundige’ en wet 
BIG II; 

2) Voor de meest kwetsbare patiëntengroepen waaronder neonaten, kinderen, volwassenen die wachten op 
operaties die hun levensverwachting sterk kan verhogen; 

 
Voor wie is het een probleem 

1) Voor de pas gediplomeerd hbo-verpleegkundige, er wordt te snel te veel van hem/haar verwacht en dat is niet 
realistisch. Voor de patiënt is het ook een probleem, in de meest kwetsbare situatie heb je de meest onervaren 
verpleegkundige aan het bed; 

2) Voor ouders en familie omdat ze langere afstanden moeten reizen om hun kind te bezoeken, voor patiënten omdat 
ze voor bepaalde hoognodige en complexe operaties langer moeten wachten; 

 
Bewijslast 

1) Verpleegkunde op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II register, 18 april 2019, commissie Meurs. 
Beroepsprofiel MBO-opgeleide Verpleegkundige, www.venvn.nl 
Beroepsprofiel HBO-opgeleide Verpleegkundige, www.venvn.nl 
 

 
JURIDISCH 
Wat is het probleem 

1) Er worden veel zaken genoemd in de voorstellen wet BIG II, zonder duidelijke uitleg wat de gevolgen zijn in de 
uitoefening van het verpleegkundige beroep; 

2) Wet BIG II is een raamwet waarbij in een later stadium – buiten de Kamers om – bij Koninklijk Besluit essentiële 
zaken kunnen worden toegevoegd; 

3) Functies (lees: regieverpleegkundige) horen niet thuis in de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, 
regieverpleegkundige is geen nieuw verpleegkundig beroep; 
 

Waarom is het een probleem 
1) Het begrip complexiteit van zorg wordt expliciet genoemd als onderdeel van de functie ‘regieverpleegkundige’, dat 

houdt in dat als je geen ‘regieverpleegkundige’ bent, dat je dan geen complexe zorg mag leveren. Hoe vertaal je 
dit naar afdelingen waar enkel hoog complexe zorg wordt gegeven; 

2) Met een AMvB vindt invulling later plaats in samenspraak met de beroepsgroep, dit is een te onzekere factor en 
leidt tot onrust binnen de verpleegkundige beroepsgroep aangezien we op dit moment weinig vertrouwen hebben 
in de beroepsvereniging V&VN. Met name omdat we op essentiële punten van mening verschillen (a) 
regieverpleegkundige is geen nieuw verpleegkundig beroep (b) functiedifferentiatie ja maar niet vastgelegd in  
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wetgeving (c) indien er twee registers komen dan moet het voor beiden mogelijk zijn om hoog complexe zorg te 
leveren; 

3) Regieverpleegkundige vs. verpleegkundige geeft een hiërarchische situatie, terwijl dat bij mbo vs. hbo niet hoeft, 
dan heb je andere aandachtsgebieden passend bij jouw opleidingsniveau maar kan je wel als gelijkwaardig 
samenwerken; 
 

Voor wie is het een probleem 
1) Op dit moment voor alle verpleegkundigen met afgeronde verpleegkundige vervolgopleidingen; 
2) Voor alle verpleegkundigen omdat zij niet vertegenwoordigd worden; 
3) Voor verpleegkundigen omdat zij niet hun vak in volledigheid kunnen uitoefenen op het eerste 

deskundigheidsniveau; 
 

Bewijslast 
1) Wetsvoorstel BIG II, versie internetconsultatie, 21 december 2017 

2) nl.wikepedia.org 

 

Mattijn Amsing 

Intensive Care Verpleegkundige 
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