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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 
 
 
1.1.   Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 

 
De gezondheidszorg in ons land staat al een aantal jaren door capaciteitsproblemen onder druk. 
De overheid bezint zich daarom onder meer op een nieuwe taakverdeling tussen verschillende 
zorgverleners, ook wel taakherschikking genoemd. Verpleegkundigen, bijvoorbeeld in de functie 
van nurse practitioner (NP), worden gestimuleerd taken over te nemen van artsen.  
Eind 1997 aanvaardde ik het verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de functie van NP te implementeren, een 
landelijke primeur.  
Het implementatieproces is vergezeld van onderzoek naar de effecten en de resultaten van de 
functie. Het proces riep bij mij vragen op over de wijze waarop taakverdeling tussen artsen en 
verpleegkundigen tot stand komt. Traditioneel worden deze taken aangeduid met respectievelijk 
cure en care, maar in de praktijk bleken de beroepsgroepen zich met beide soorten taken bezig te 
houden. Wanneer onduidelijk is hoe de taakverdeling tot stand komt, onduidelijk is wat de 
kenmerkende verschillen zijn tussen de taken van artsen en verpleegkundigen, hoe kan dan de 
beoogde taakherschikking succesvol verlopen?  
Taakherschikking wordt soms gezien als panacee voor de capaciteitsproblematiek in onze 
gezondheidszorg. Juist daarom leek het mij de moeite waard onderzoek te doen naar de 
ontwikkeling van het beroepsdomein van de verpleegkundige in relatie tot dat van de arts. Wat 
zijn de kenmerkende verschillen tussen de taken van beide beroepsgroepen en welke processen 
spelen bij taakverdeling en taakherschikking? 

 
Doelstelling van het onderzoek was dan ook het verkrijgen van inzicht in processen die spelen bij 
taakverdeling en taakherschikking tussen artsen en verpleegkundigen en de wijze waarop functies 
c.q. beroepen op het snijvlak van het medisch en verpleegkundig beroep kunnen worden 
ingevoerd. Als conceptueel kader is gebruikt gemaakt van Abbott’s theorie over werkverdeling 
tussen professionals: The system of professions: an essay on the division of expert labour (1988). Aan de 
hand hiervan werd eerst een historische analyse gedaan van de ontwikkeling van beide 
beroepsgroepen en hun onderlinge verhouding, gevolgd door een casestudie over de 
implementatie van de NP in ziekenhuizen. Abbott (1988) baseert zijn theorie op narratives 
(hoofdstuk 1, paragraaf 2). Op basis van de bevindingen in deze studie wordt op zijn theorie 
gereflecteerd.  
 
Deze studie is van belang voor wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van arbeid en 
arbeidsdeling, in het bijzonder in de gezondheidszorg. Voor verpleegkundigen en artsen kan het 
een hulpmiddel zijn om tot een taakverdeling te komen, voor beleidsmakers behelst het een 
advies betreffende taakherschikking. 

 
 
1.2. Vraagstelling 

 
Het UMCG ging als eerste ziekenhuis in ons land werken met NPs. De introductie van deze 
functie strekte zich daardoor verder uit dan het ziekenhuis alléén; het was tevens de introductie in 
ons land. Achteraf beschouwd is dit proces heel gemakkelijk verlopen; van openlijke weerstand 
bijvoorbeeld was nauwelijks sprake. Ik had dit wel verwacht, en zeker niet in de laatste plaats van 
de verpleging zelf. De verpleging streeft sinds de jaren zeventig naar een eigen afgebakend 
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beroep, los van medici. Wat zijn de gevolgen van taakherschikking voor de ontwikkeling van een 
zelfstandig verpleegkundig beroepsdomein?  
Waarom nemen verpleegkundigen op eigen initiatief taken over van medici, de beroepsgroep die 
hen jarenlang domineerde? Waarom staat de medische beroepsgroep dit toe?  

 
Gelet op de doelstelling van het onderzoek en gevoed door mijn verbazing is de volgende 
hoofdvraag voor het onderzoek geformuleerd: 

 
Hoe kan taakherschikking en de invoering van een nieuwe functie of een nieuw beroep 
op de scheidslijn van het verpleegkundig en medisch domein plaatsvinden? 

 
Deelvragen zijn: 
1. Welke bijdrage levert de NP aan de patiëntenzorg in vergelijking met bestaande aanpalende 

functies? 
 

2. Welke interne krachten beïnvloeden de zich ontwikkelende taakherschikking tussen het 
verpleegkundig en het medisch beroepsdomein? Hoe kunnen deze worden verklaard?  

 
3. Welke kenmerken hebben de taakgebieden die artsen aan verpleegkundigen en in het 

bijzonder aan NPs overdragen? Op welke manier en in hoeverre vindt legitimering en 
motivatie plaats?  

 
4. Welke kenmerken hebben de taakgebieden die NPs van artsen willen overnemen? Op welke 

manier en in hoeverre vindt legitimering en motivatie plaats?  
 

5. Welke omgevingsfactoren zijn van invloed op taakherschikking? 
 
Deelvragen 3, 4 en 5 staan schematisch weergegeven in figuur 1.1. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 1. 1. Schematische voorstelling van deelvragen 3, 4 en 5 

Legenda: Ononderbroken pijlen: overdragen van taakgebieden 
Onderbroken pijlen: beïnvloeding door omgevingsfactoren 
     

OMGEVING 

 
      kenmerken taakgebieden NP 

 
 
kenmerken taakgebieden 
verpleging  

 
kenmerken taakgebieden artsen  

 Legitimering
  Motivatie  
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6. In hoeverre kunnen de optredende taakherschikking in de praktijk en de beleidsmatige 

discussie daarover worden verklaard met behulp van de door Abbott beschreven krachten en 
mechanismen? 

 
7. Hoe kunnen het verpleegkundig en het medisch beroepsdomein ten opzichte van elkaar 

worden gekarakteriseerd, ex- en inclusief taakherschikking? Hoe kunnen de verschillen 
worden geduid? 

 
8. Op welke wijze kan, gegeven de diagnose die gesteld kan worden met behulp van de 

antwoorden op de deelvragen (1 t/m 7), in Nederland afstemming worden bereikt tussen het 
verpleegkundig en het medisch beroepsdomein. 

 
De studie was beperkt tot de somatische zorgverlening in algemene en academische 
ziekenhuizen.  

 
 
1.3.     Leeswijzer 
 
De opbouw van deze studie is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt het theoretische kader geschetst en 
wordt een aantal begrippen van deze studie gedefinieerd. Hoofdstuk 3 geeft een historische 
analyse van het verpleegkundig en medisch beroep en de onderlinge verhouding tussen 
verpleegkundigen en artsen. In hoofdstuk 4 volgen de beschrijving van het Nurse Practitioner 
concept, de ontstaansgeschiedenis en het implementatieproces in ons land. In hoofdstuk 5 
worden de deelvragen aan de hand van verschillende onderzoeken beantwoord en in hoofdstuk 6 
tot slot, volgen de beantwoording van de hoofdvraagstelling, een aantal aanbevelingen en reflectie 
op het conceptuele kader. 




