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Statement 

 

Wij, meer dan duizend verpleegkundigen uit onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk 

van binnen en buiten Europa, hebben uitgebreid gediscussieerd over onze bijdrage aan 

betaalbare, toegankelijke, duurzame en hoogwaardige, patiënt- en 

maatschappijgerichte zorg. 

 

In meer dan driehonderd keynote speeches, presentaties, webinars, symposia, 

rondetafelgesprekken en e-posters hebben we gewerkt aan het toekomstbestendig 

maken van verpleegkundige zorg.  

• Door geïntegreerde zorg en een proactieve integratie van technologie in onze 

systemen.  

• Door verpleegkundigen autonoom hun vak te laten beoefenen.  

• Door nieuwe generaties aan te moedigen verpleegkundige te worden. En door 

hen te laten zien dat verpleegkunde in onze ogen nog steeds het mooiste en 

meest impactvolle beroep ter wereld is. 

 
Aan de covid-pandemie hebben we drie belangrijke boodschappen overgehouden. 

 
Ten eerste: onze bijdrage heeft levens gered en heeft het systeem gered. Door onze 
innovaties, onze netwerken en vindingrijkheid konden onze zorginstellingen flexibel 
reageren. 

 
Ten tweede: onze lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn onevenredig zwaar 
getroffen. Tragisch genoeg zijn er ook verpleegkundigen overleden als gevolg van 
covid.  
 
Ten derde: verpleegkundigen in Europa verlaten het vak in een ongekend tempo. Vaak 
omdat ze met pensioen gaan, want de maatschappij vergrijst. Maar veel 
verpleegkundigen verlaten het vak voortijdig, door vermoeidheid en burn-out. En dat 
is uiterst zorgwekkend.  
 
Wij zijn het helemaal eens met de bevindingen, conclusies en actie-agenda’s van 

Sustain and Retain in 2022 and Beyond; The global nursing workforce and the Covid-19 

pandemic van de International Council of Nurses en Health and care workforce in 

Europe: time to act van de WHO.  

 
De enorme impact van militaire conflicten en klimaatverandering, vooral op de direct 
betrokkenen, maar in toenemende mate ook op de financiële positie van mensen 
elders – waaronder verpleegkundigen- ontwricht de samenleving en vormt een extra 
belasting van verpleegkundigen, die toch al zwaar getroffen zijn door covid. 
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Gezamenlijk willen wij bereiken dat de politiek en samenleving zich committeren aan 
duurzame investeringen op de korte en lange termijn op vijf gebieden. 
 
1. Versterk verpleegkundig onderzoek en onderwijs 

Ontwikkel wetenschappelijk onderbouwde standaarden en bevorder passende 
regelgeving om excellente verpleegkunde te garanderen. Breng het onderwijs in 
lijn met de omvang en behoeften van de bevolking, en beperk zo de noodzaak 
verpleegkundigen in het buitenland te werven. Versterk de informatiesystemen 
voor betere dataverzameling en -analyse. 

 

2. Optimaliseer het Verpleegkundig Domein  
Stel verpleegkundigen in staat te werken in een veilige en ondersteunende 
omgeving. Zorg voor meer verpleegkundig specialisten en verstevig hun rol binnen 
multidisciplinaire interprofessionele teams. Stel verpleegkundigen zelf in staat om 
nieuwe kennis en competenties en digitale en niet-digitale instrumenten in te 
voeren. Stimuleer verpleegkundige zorg met een kleinere impact op het milieu.  

 

3. Creëer en financier aantrekkelijke banen 
Vergroot het aanbod en het behoud van verpleegkundigen. Bescherm hun 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Verhoog de overheidsinvesteringen in 
opleidingen en beroepsontwikkeling. Moedig mensen aan om een carrière in de 
verpleegkunde te beginnen.  

 

4. Bevorder senior leiderschapsposities voor verpleegkundigen op alle niveaus van 

het gezondheids- en zorgsysteem.  

 
5. Bevorder inclusiviteit en diversiteit op alle niveaus van het gezondheids- en 

zorgsysteem.  

Het waarderen van al het verplegend personeel, ongeacht hun achtergrond, is 

belangrijk voor goede patiëntenzorg en -veiligheid. Verpleegkundig leiderschap in 

politiek, onderzoek en beroepspraktijk moet een afspiegeling zijn van - en stem 

geven aan de diversiteit van de verpleegkundige beroepsgroep. Verpleegkundig 

leiderschap is cruciaal om onze gezondheidssystemen meer ontvankelijk te maken 

voor de diversiteit van onze patiënten, hun gezinnen en omgeving.   

 
Onze kracht is ons gemeenschappelijk doel. 
 
We doen een oproep aan overheden en beleidsmakers om te investeren in 
verpleegkundigen. Er bestaat een dringende noodzaak om meer verpleegkundigen te 
winnen voor het vak.  

 
Sociale rechtvaardigheid is een zaak van leven en dood. Ongelijkheid op het gebied van 
gezondheid heeft negatieve invloed op de levens van mensen, en leidt tot meer risico 
op ziekte en vroegtijdig overlijden. 
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We zijn ervan overtuigd dat verpleegkundigen en verzorgenden, de trouwe 
bondgenoten van mensen en gemeenschappen, de voortrekkers in verandering 
kunnen zijn die de wereld zo hard nodig heeft. 
 
Stichting Europees Verpleegkundig Congres 
www.enc22.eu 
contact@enc22.eu 
06 513 639 70 
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