
H
et tekort aan personeel in de zorg neemt 
al jaren toe. In ziekenhuizen is het aantal 
vacatures verdubbeld ten opzichte van een 
jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de 
NOS. Vooral het gebrek aan gespecialiseerd 

verpleegkundigen laat zich voelen. 

Hoge werkdruk
Het St. Antonius Ziekenhuis heeft bijvoorbeeld door 
een tekort aan obstetrie- en neonatologieverpleeg-
kundigen de geboortezorg (tijdelijk) stopgezet op 
de locatie in Nieuwegein. Alleen geplande 
sectio’s worden nog op die locatie 
gedaan. Voor de verpleeg kundigen 
is de werkdruk daardoor iets lager 
gewor den, maar voor gynaecoloog 
Jeroen Becker geldt dat niet. ‘Mijn 
mana ge menttijd wordt nu voor 
een groot deel opgeslokt door de 
geboortezorg. Ik ben steeds aan 
het schakelen met de leiding van 
de afdeling. Hoe is de bezetting? 
Hoe is het met de belasting van 
de verpleegkundigen? Kunnen er 
bedden bij of moeten er bedden weg?’
Het personeelstekort vraagt ook om meer 
uitleg richting patiënten. ‘Het is vervelend voor 
zwangeren wanneer ze verder moet reizen om te 
bevallen, maar de meesten hebben er wel begrip voor. 
Een enkele keer heeft iemand een specifieke reden 
om niet op een bepaalde locatie te willen bevallen. 
Bijvoorbeeld vanwege emotionele herinneringen aan 
een ziekenhuisopname van een familielid. Dat ik dan 
niet kan bieden wat voor iemand psychologisch heel 
belangrijk is, vind ik moeilijk.’

Personeelstekorten in de zorg  

‘Er moet iets veranderen, 
dit houd je niet vol’ 
Zorginstellingen kampen met steeds grotere personeelstekorten. In de landelijke media 

gaat het vooral over de gevolgen hiervan voor patiënten, maar welke impact hebben deze 

tekorten op medisch specialisten? ‘Het is een aanslag op mijn professionele eergevoel.’
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Frustraties op de werkvloer 
Dat gevoel herkent chirurg Alexander van Marle. In 
het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft het tekort 
aan gespecialiseerd verpleegkundigen er onder meer 
toe geleid dat de SEH op de locatie Vlietland ’s nachts 
dicht is en dat planbare operaties worden uitgesteld. 
‘Vakinhoudelijk hoef ik geen concessies te doen, 
maar dat een patiënt nu tien in plaats van drie weken 
moet wachten op een ingreep, is een aanslag op mijn 
professionele eergevoel’, zegt Van Marle.  

‘Het is frustrerend, het doet afbreuk aan mijn 
werkplezier.’ Die frustraties zijn ook van 

invloed op de werksfeer. ‘Iedereen werkt 
volle bak. Je probeert je frustratie bij 
je te houden, maar er komt weleens 
iets vinnigs uit.’‘Ik heb geen  

reserves. Ik doe 
constant een 

tandje bij’
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Dols van GGZ inGeest om zich heen. ‘Ergens snap ik ze 
wel. Ggz-instellingen zorgen doorgaans niet zo goed 
voor hun medewerkers. Als interimmer heb je meer 
vrijheid. Je hoeft geen ANW-diensten te draaien en je 
houdt er nog meer aan over ook.’ Toch heeft Dols nooit 
die stap overwogen. ‘Je waarborgt zo natuurlijk niet de 
continuïteit van zorg.’ Dat vacatures voor psychiaters 
worden ingevuld door interimmers vindt Dols eigenlijk 
geen oplossing. ‘Beter kan er geïn vesteerd worden in 
administratieve ondersteuning. Die is wegbezuinigd, 
terwijl de administratieve belasting alleen maar groter 
is geworden. Ik doe alle administratie zelf. Daar zit zó 
veel tijd in die ik ook aan patiënten kan besteden.’

Door die administratieve druk en het tekort aan 
collega’s heeft de psychiater minder tijd per patiënt. 
Psychologen en verpleegkundigen nemen, waar het 
kan, taken van haar over. ‘Op dat vlak heb ik moeten 
inleveren, maar de zorg die ik lever, is nog wel naar 
mijn maatstaven. De werkdruk vind ik wel te hoog.  

Ik wil weleens een kop koffie drinken met een 
collega. Of een keer iets eerder naar huis als het 

mooi weer is. Dat kan niet. Mijn dagen zijn 
extreem lang en vaak moet ik thuis 
nog dingen afmaken.’ En zo gaat 
het al een jaar of vier. ‘Er moet iets 
veranderen, want dit houd je niet vol. 
Stel dat een collega ziek wordt.  
Dan zou ik een tandje bij moeten 
zetten. Maar dat kan niet, want ik  
heb geen reserves. Ik doe constant 
een tandje bij.’

Op het tandvlees 
In het ziekenhuis zijn het met name de verpleeg-

kundigen die op hun tandvlees lopen. ‘Als chirurgen 
proberen we wat meer op de SEH te zijn’, vertelt  
Van Marle. ‘En omdat de OK-capaciteit krap is, zijn  
we vaker ’s avonds tijdens diensten aan het opereren. 
Dat brengt natuurlijk extra belasting met zich mee, 
maar verpleegkundigen hebben het zwaarder door  
het personeelstekort.’ 
Dat ziet gynaecoloog Becker ook. ‘De registratielast  
en de zorgzwaarte in de tweede lijn zijn de laatste 
tien jaar enorm toegenomen, maar het aantal 
verpleegkundigen en de werkomstandigheden zijn 
daar niet of nauwelijks op aangepast. Er wordt wel 
verwacht dat ze avond- en nachtdiensten doen, maar 
over kinderopvang wordt niet meegedacht. En zoveel 
administratief werk is natuurlijk níet aantrekkelijk. We 
moeten beter voor onze verpleegkundigen zorgen. 
Niet als individuele werkgever, maar op landelijk 
niveau. Om jongelui te blijven interesseren voor het 
vak, moeten we het aantrekkelijk maken.’ 

Minder omzet dan afgesproken 

Door de personeelstekorten lopen ziekenhuizen het risico dat ze niet 
aan de productieafspraken met zorgverzekeraars kunnen voldoen. Dat 
heeft weer gevolgen voor de zorginkoop voor volgend jaar. ‘Dat is iets 
wat ons zorgen baart’, vertelt gynaecoloog Jeroen Becker. Franciscus 
Gasthuis & Vlietland zit in hetzelfde schuitje. Chirurg Alexander van 
Marle: ‘Door de mindere bezetting missen we productie. Daardoor 
mogen we mogelijk volgend jaar minder zorg leveren. Als we op 
termijn weer op formatie zijn en de achterstand willen goedmaken, 
dan is het van belang dat de zorgverzekeraars niet alleen kijken naar 
de geleverde zorg, maar ook naar de gemiste zorg.’ Becker sluit zich 
daarbij aan: ‘Als we aantonen wat de oorzaken zijn geweest, dan hoop 
ik dat de zorgverzekeraars bereid zijn te kijken naar wat reëel is voor 
de komende jaren, en niet naar het voorbije jaar.’
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‘We moeten 
beter voor onze 

verpleegkundigen 
zorgen’
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Om het tekort op te lossen, moeten meer verpleeg- 
  k undi gen worden aangenomen en opgeleid. Dat klinkt 
een stuk een voudiger dan het is. De spoeling is dun 
en voordat een verpleeg kundige is opgeleid tot 
gespecia li seerd verpleeg kundige ben je 
een paar jaar verder. ‘Op korte termijn 
zorgt het opleiden eigenlijk alleen 
maar voor een groter tekort’, zegt Van 
Marle ‘Een gespe cialiseerd verpleeg-
kundige die opleidt, is zelf minder 
op de vloer. Bovendien heb ben we 
te maken met een ver houding tussen 
leerling- en gediplomeerd verpleeg-
kundigen; wij zitten al op het randje 
van wat maxi maal haalbaar is.’

En dan ziet de chirurg ook nog eens personeel 
weg ge kaapt worden door detacheringsbureaus. 
‘Verpleegkundigen krijgen daar aanzienlijk meer salaris 
en een leaseauto. Ze bepalen zelf hun werktijden en 
draaien geen ANW-diensten meer. Gevolg is dat de 
druk op de diensten toeneemt voor het personeel dat 
blijft.’ Het ziekenhuis huurt in principe geen mensen 
in die zijn vertrokken, maar soms ontkomt men er niet 
aan. ‘Het gebeurt dat ze hier toch weer op de vloer 
staan, tegen veel hogere personeelskosten’, verzucht 
Van Marle. ‘Als ziekenhuis kun je niet concurreren met 
dat soort bureaus. Ik denk dat het aan de politiek is om 
hiertegen iets te doen.’

Interimmers in de ggz 
In de ggz, waar men ook kampt met 

grote personeels tekorten, zijn er 
onder psychiaters veel interimmers. 
‘Ze nemen ontslag en beginnen voor 
zichzelf’, ziet psychiater Annemieke 


