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Voorwoord 

 

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de associatie tussen personele bezetting en 

patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg in Nederlandse ziekenhuizen, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en bestaande databronnen. Dit onderwerp krijgt 

veel maatschappelijke aandacht. Vaak wordt een direct verband verondersteld tussen knelpunten in 

de personele bezetting en verminderde patiëntveiligheid. In deze studie is geprobeerd meer inzicht  

te krijgen in de wetenschappelijke evidentie voor deze veronderstelling. Tevens is geprobeerd om via 

bestaande databronnen over de personele bezetting in de medisch specialistische ziekenhuiszorg 

inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Het doel was vooral de mogelijke 

associatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid te ontrafelen, en te onderzoeken of en hoe 

deze associatie ook in de Nederlandse ziekenhuiszorg bestaat. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Nivel-onderzoeksprogramma’s ‘Arbeids- en 

organisatievraagstukken in de gezondheidszorg’ en ‘Organisatie en kwaliteit van zorg’, in 

samenwerking met het Amsterdam Public Health Research Institute van Amsterdam UMC. Deze 

studie is onderdeel van de Monitor patiëntveiligheid 2019-2022 welke wordt gesubsidieerd door het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 

In het licht van de recente corona-pandemie zijn de gevolgen van personele onderbezetting voor 

patiënten en personeel zichtbaarder dan ooit. Deze crisis onderstreept het belang om onderzoek te 

doen naar dit thema. Dat is gelijk ook een beperking van dit onderzoek: het onderzoek biedt een 

analyse van reeds gepubliceerde literatuur en secundaire bronnen over de personele bezetting van 

ziekenhuizen in Nederland, maar beide betreffen de periode vóór de coronapandemie. 
 
De auteurs, september 2021 
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Samenvatting 

Als gevolg van toenemende personele tekorten zijn er signalen dat de personele bezetting in de 

medisch specialistische zorg in Nederlandse ziekenhuizen onder druk staat. Personele 

onderbezetting kan van invloed zijn op de patiëntveiligheid. Het is daarom van belang om a) inzicht 

te krijgen in wat er in de literatuur bekend is over de relatie tussen personele bezetting en 

patiëntveiligheid, en b) de veranderingen in personele bezetting in de medisch specialistische zorg in 

Nederlandse ziekenhuizen over de afgelopen jaren in kaart te brengen. 
 

Voor een duidelijke afbakening van de onderzoeksvraag is in dit onderzoek gekozen eerst te 

ontrafelen welke elementen van personele bezetting vooral van belang zijn voor patiëntveiligheid. 
Deze elementen worden enerzijds benaderd vanuit de kwantitatieve kant van personele bezetting, 

welke betrekking heeft op de absolute en relatieve capaciteit van zorgverleners dat in de 

ziekenhuizen werkzaam is. Anderzijds worden elementen onderscheiden vanuit de kwalitatieve kant 

van personele bezetting, welke betrekking heeft op het opleidings- en ervaringsniveau van het 

ingezette personeel, de ervaren werkdruk, en de omgeving waarin het personeel werkzaam is. Over 

deze verschillende dimensies van personele bezetting is literatuur en data verzameld en 

geanalyseerd om antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is er in de internationale wetenschappelijke literatuur bekend over de relatie tussen 

verschillende aspecten van personele bezetting en patiëntveiligheid? 

2. Hoe staat het met de personele bezetting van de medisch specialistische zorg in Nederlandse 

ziekenhuizen op deze aspecten, en hoe heeft dit zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

 

Om in kaart te brengen wat er vanuit de internationale wetenschappelijke literatuur bekend is over 

de relatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid, is een rapid literature review uitgevoerd. 
Vervolgens zijn trends in de personele bezetting in Nederlandse ziekenhuizen over de afgelopen 

jaren in kaart gebracht door verschillende openbaar beschikbare data daarover bijeen te brengen. 
 

De rapid literature review leverde 80 unieke relevante studies op, waarin de associatie tussen één of 

meerdere aspecten van personele bezetting en patiëntveiligheid werd onderzocht. De meeste 

artikelen wezen op een significante associatie. Zo blijkt uit de onderzochte studies dat een betere 

kwantitatieve bezetting met meer verpleegkundigen en artsen en/of meer uren door hen verleende 

zorg, een hoger opleidingsniveau van verpleegkundigen, een lagere werkdruk, en een meer 

ondersteunende werkomgeving overwegend significant positief geassocieerd zijn met 

patiëntveiligheid. Voor het aspect ervaringsniveau werd echter overwegend geen significante 

associatie gevonden met patiëntveiligheid. Bij deze bevindingen dient rekening gehouden te worden 

met het feit dat  deze studies hoofdzakelijk niet in Nederland, maar grotendeels in de Verenigde 

Staten zijn uitgevoerd, en veelal een cross-sectionele onderzoeksopzet hebben. 

 

Voor dezelfde aspecten van de personele bezetting zijn vervolgens openbare data-bronnen met 

betrekking op Nederlandse ziekenhuizen verzameld en geanalyseerd. Verschillende trends over de 

afgelopen jaren komen hieruit naar voren. Zo is de kwantitatieve bezetting van verpleegkundigen en 

medisch specialisten werkzaam in ziekenhuizen over de periode 2013-2018 in absolute zin gestegen, 

maar in veel gevallen is dit onvoldoende om de eveneens gestegen zorgvraag op te vangen. Dit blijkt 

met name uit de periodieke ramingen van het Capaciteitsorgaan, waarin expliciet rekening wordt 
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gehouden met verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorgvraag. 

Deze ramingen laten zien dat de prognoses voor een aantal medisch specialismen en vooral 

gespecialiseerd verpleegkundige beroepen, de afgelopen jaren steeds ongunstiger zijn geworden. 

Ook wordt de ‘onvervulbare vraag’ naar deze ziekenhuisberoepen (onder andere bepaald op basis 

van moeilijk vervulbare vacatures) steeds groter. 

Een waarneembare trend in de kwalitatieve bezetting in de ziekenhuizen is dat het aantal hoger 

opgeleide verpleegkundigen is gestegen in de afgelopen jaren. Andere kwalitatieve aspecten van 

personele bezetting, zoals de werkdruk en werkomgeving, zijn echter over het algeheel gezien 

verslechterd. Dit geldt zowel voor verpleegkundigen als voor medisch specialisten. 

De gevonden trendcijfers over de kwantitatieve personele bezetting in Nederlandse ziekenhuizen en 

het opleidingsniveau moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege enkele 

onzekerheden in deze gegevens. De trendcijfers over de ervaren werkdruk en werkomgeving zijn 

eenduidiger. 
 

De bevindingen uit het literatuuronderzoek wijzen erop dat het aantal zorgverleners dat wordt 

ingezet, het opleidingsniveau van de zorgverleners, de werkdruk waaronder zij werken en de 

werkomgeving waarin zij hun werk doen, van invloed is op de patiëntveiligheid. Ook wijzen 

bestaande databronnen op een verminderde relatieve kwantitatieve bezetting van 

verpleegkundigen, en laat het een toename zien van de werkdruk en een verslechtering van de 

werkomgeving van zowel verpleegkundigen als medisch specialisten. Deze conclusie leidt tot de 

vraag welke mogelijke invloed de (huidige) dagelijkse bezetting in ziekenhuizen daadwerkelijk heeft, 

of zou kunnen hebben, op de patiëntveiligheid van de geleverde ziekenhuiszorg in Nederland, en 

welke ruimte er is om op de verschillende factoren invloed uit te oefenen. Meer inzicht in de 

dagelijkse praktijk kan tevens gerichtere aanwijzingen geven hoe zorgverleners de zorgprocessen 

aanpassen om, ondanks de toenemende druk, in staat te zijn de kwaliteit en veiligheid van zorg te 

borgen. 

 

Als we deze conclusies uit het literatuuronderzoek en de trends in de personele bezetting van 

Nederlandse ziekenhuizen met elkaar combineren, dan komen hier een aantal aanbevelingen uit 

voort. Een eerste aanbeveling is integraal, voor alle patiëntgebonden ziekenhuistaken en –processen, 

te bepalen wat nu een adequate invulling van de personele bezetting is in relatie tot 

patiëntveiligheid. Een belangrijke les uit buitenlandse studies is daarbij rekening te houden met de 

verschillende elementen van personele bezetting en patiëntveiligheid aan de ene kant, en de 

specifieke organisatiecontext aan de andere kant. Een tweede aanbeveling is empirisch, vergelijkend 

onderzoek op ziekenhuis- en afdelingsniveau, dat in het buitenland al wordt uitgevoerd, ook op te 

zetten in Nederland. Zo kan evidentie worden verkregen over de associatie tussen verschillende 

onderdelen van personele bezetting en patiëntveiligheid. En kan gemonitord worden hoe deze 

associatie in de Nederlandse ziekenhuizen zich ontwikkelt, en hoe beleid op verschillende 

organisatieniveaus hierop kan worden afgestemd. Hier liggen mogelijk kansen om de 

patiëntveiligheid verder te verbeteren. 
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1 Inleiding 

De zorgsector in Nederland kampt met personele tekorten waardoor de vraag het aanbod naar 

verschillende beroepsgroepen overstijgt.[1-4] Deze tekorten zullen naar verwachting de komende 

jaren eerder toe- dan afnemen. In 2019 werd nog berekend dat het tekort aan personeel in de 

Nederlandse zorgsector in 2022 zal oplopen tot 55.000[5] en onlangs werd voorspeld dat het tekort 

aan verpleegkundigen in datzelfde jaar op kan lopen tot 15.000.[6] Vraagstukken aangaande de 

gevolgen van deze tekorten in de zorg voor de personele bezetting, en uitkomsten voor zorgverleners 

en patiënten dienen zich dan ook aan. Wat de afgelopen jaren resulteerde in een continu 

maatschappelijk debat. 

 

Verschillende media en koepelpartijen in de zorg veronderstellen dat tekorten en de verminderde 

personele bezetting als gevolg daarvan, van invloed is op de kwaliteit en veiligheid van de geleverde 

zorg.[1, 2, 7] Een peiling die eind 2018 werd uitgevoerd onder verzorgenden en verpleegkundigen, 

toonde aan dat 40% van deze groep van mening is dat de patiëntveiligheid achteruit is gegaan als 

gevolg van personele tekorten.[8] De achterliggende redenatie is dat een slechte personele bezetting 

resulteert in minder tijd en aandacht om secuur te werken, wat een voorwaarde is voor het leveren 

van veilige zorg.[9] Bovendien zou het bijdragen aan verhoogde werkdruk, verminderd werkplezier 

en hogere uitval en uitstroom onder zorgmedewerkers als gevolg van stress en burn-out klachten.[1, 

2, 7]  
 

Anderzijds wordt geredeneerd dat een eenduidige, directe relatie tussen personele tekorten en 

veiligheid van zorg mogelijk niet op gaat. Zo lijkt deze relatie eveneens afhankelijk van andere 

factoren, zoals een goede organisatie van zorg, technologische ontwikkelingen, een adequate 

afstemming op de zorgvraag, een prettige werksfeer, de cultuur, voldoende waardering van het 

personeel, grotere medezeggenschap, correcte taakverdeling, een gevoel van betrokkenheid en een 

juiste teamsamenstelling.[10-13] 

 

Inzicht in de relatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid is van belang om eventuele 

risico’s te signaleren en adequate maatregelen op politiek-, beleidsmatig-, organisatorisch- en 

afdelingsniveau te kunnen inzetten. In dit onderzoek zal daarom de wetenschappelijke stand van 

zaken wat betreft de relatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid in kaart worden 

gebracht door middel van literatuuronderzoek. Vervolgens worden de inzichten uit dit 

literatuuronderzoek, waar mogelijk, gerelateerd aan de huidige situatie in de medisch specialistische 

zorg in Nederlandse ziekenhuizen. Hiervoor wordt een zo actueel mogelijk overzicht gegeven van 

bestaande, openbare bronnen over de personele bezetting in de medisch specialistische ziekenhuis 

zorg in Nederland. 
 

Deze studie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Binnen dit 

onderzoeksprogramma voeren de onderzoeksinstituten Nivel en Amsterdam Public Health Research 

Institute van Amsterdam UMC onderzoek uit naar verschillende aspecten van patiëntveiligheid in 

Nederland. Eén van deze studies betreft de Monitor Zorggerelateerde Schade. Hierbij wordt elke vier 

jaar met behulp van dossieronderzoek in kaart gebracht wat de aard, ernst en omvang is van 

potentieel vermijdbare schade en sterfte in Nederlandse ziekenhuizen. De uitkomsten van deze 

monitor over 2019 worden eind 2021 verwacht. Uit de vorige meting in 2015-2016 bleek dat de 
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potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade en sterfte niet verder was afgenomen ten opzichte 

van de voorlaatste meting in 2011/2012.[14] Uit meer recent internationaal onderzoek blijkt 

eveneens dat vermijdbare zorggerelateerde schade in ziekenhuizen nog steeds veelvuldig 

voorkomt.[15]  
Om de resultaten van de Monitor Zorggerelateerde Schade 2019 te zijner tijd te kunnen duiden, is 

het van belang om veranderingen in relevante contextfactoren in kaart te brengen die mogelijk 

samenhangen met het voorkomen van zorggerelateerde schade. Personele bezetting wordt in dit 

kader gezien als een relevante contextfactor. 

1.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is door literatuuronderzoek inzicht te krijgen 

in wat er bekend is uit wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen de personele bezetting en 

patiëntveiligheid. Vervolgens is het tweede doel een beschrijving te geven van de personele 

bezetting in de medisch specialistische zorg in Nederlandse ziekenhuizen over de afgelopen jaren op 

basis van bestaande (openbare) databronnen. 

1.2 Onderzoeksvragen 

Op basis van bovenstaande twee doelen kunnen de volgende onderzoeksvragen worden 

geformuleerd: 

1. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de relatie tussen verschillende 

aspecten van personele bezetting en patiëntveiligheid? 

2. Hoe staat het met de personele bezetting van de medisch specialistische zorg in Nederlandse 

ziekenhuizen op deze aspecten, en hoe heeft deze zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

1.3 Afbakening begrippen 

Om de complexe begrippen patiëntveiligheid en personele bezetting goed te kunnen begrijpen, 

wordt hieronder kort ingegaan op wat in deze studie wordt verstaan onder beide begrippen. 

Patiëntveiligheid 

Patiëntveiligheid kan worden gedefinieerd als het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de 

patiënt toegebrachte schade, zowel lichamelijk als psychisch, die het gevolg is van het niet volgens de 

professionele standaard handelen van zorgverleners en/of door tekortkomingen in het 

zorgsysteem.[16] Patiëntveiligheid kan worden uitgedrukt in vele verschillende uitkomstmaten. Vaak 

worden maten gebruikt als zorggerelateerde schade, (potentieel vermijdbare) sterfte, 

postoperatieve wondinfecties, aantal incidenten, aantal (onnodige) heropnamen/-operaties, en 

(verlengde) opname duur. 

Personele bezetting 

Personele bezetting is op zichzelf een breed begrip dat in dit onderzoek bestaat uit een kwantitatieve 

en een kwalitatieve dimensie. De kwantitatieve dimensie heeft betrekking op de beschikbare 
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capaciteit; de facto het aantal zorgverleners op de werkvloer en ‘de handen aan het bed’. Dit kan 

worden uitgedrukt in absolute of relatieve indicatoren, zoals het aantal zorgverleners per patiënt of 

per uitgave, maar ook met behulp van andere eenheden. Capaciteit is niet alleen het aantal personen 

dat werkzaam is in een bepaald beroep, maar ook het aantal fulltime-equivalenten(FTE), of de tijd die 

beschikbaar is voor patiëntzorg. Tevens kan de kwantitatieve bezetting specifieker worden gemeten 

aan de hand van krapte-indicatoren, zoals het aantal openstaande vacatures, en ervaren tekorten. 

Deze indicatoren zijn vooral relevant voor nader inzicht in de mogelijke knelpunten in de personele 

bezetting. 

 

De tweede en kwalitatieve dimensie van personele bezetting heeft geen betrekking op de omvang 

maar de kwaliteit van de capaciteit. Hierbij gaat het om het niveau van het personeel inclusief hun 

prestaties, houding, en competenties. Ook deze dimensie kent veel verschillende aspecten en dus 

indicatoren. Voor dit onderzoek is ervoor gekozen een aantal aspecten uit te lichten, namelijk de 

kwaliteitsindicatoren die te relateren zijn aan de effectiviteit en productiviteit van de personele 

bezetting op de werkvloer: het opleidingsniveau, het ervaringsniveau, de (ervaren) werkdruk en 

werklast, en de werkomgeving van zorgprofessionals. 

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de methode voor het literatuuronderzoek 

over de relatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid alsmede de methode voor het in kaart 

brengen van bestaande bronnen over personele bezetting in Nederland. Hoofdstuk 3 beschrijft 

vervolgens de uitkomsten van het literatuuronderzoek. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de 

bestaande bronnen over de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting in de medisch 

specialistische zorg in Nederlandse ziekenhuizen. In hoofdstuk 5 volgt een beschouwing van de 

resultaten, inclusief de beperkingen van het literatuuronderzoek en de hiaten in de onderzochte 

data. Daarna worden de conclusies van deze studie gepresenteerd en wordt ingegaan op de 

aanbevelingen die hieruit volgen. 
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2 Methode 

2.1 Literatuuronderzoek 

De relatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid is onderzocht middels een 

literatuuronderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van een Rapid Review design.[17] Deze methode 

maakt het mogelijk sneller bewijsvoering te verzamelen dan met standaard methoden voor 

systematisch literatuuronderzoek mogelijk is. Het versnelt het reviewproces door fasen weg te laten 

of minder rigoureus uit te voeren. Desalniettemin wordt op een systematische manier literatuur 

gezocht, gescreend, beoordeeld en geanalyseerd, waardoor de betrouwbaarheid van de uitkomsten 

wordt geborgd. 

 

Het literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei 2020 tot en met oktober 2020 en 

focuste zich op het zoeken en analyseren van wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen 

personele bezetting en patiëntveiligheid. Als uitgangspunt voor het onderzoek heeft onderstaande 

zoekvraag centraal gestaan: 

Wat is de relatie tussen de kwantitatieve personele bezetting (in aantallen zorgverleners en/of 

geleverde uren zorg) en de kwalitatieve personele bezetting (opleidingsniveau, ervaringsniveau, 

werkdruk en werkomgeving) en patiëntveiligheid in de medisch specialistische ziekenhuiszorg? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is een zoekopdracht uitgevoerd in PubMed en Embase voor 

artikelen gepubliceerd vanaf 2000 tot en met juli 2020. Hiervoor is een uitgebreide zoekstrategie 

geformuleerd, welke is terug te vinden in Bijlage A. Ter controle van de zoekopdracht is gekeken of 

reeds bekende relevant geachte literatuur in de output voorkwam. 

2.1.1 Selectie 
De output van de zoekopdracht is geüpload naar Mendeley voor het zoeken en verwijderen van 

duplicaten. Vervolgens zijn de overgebleven studies opgenomen in het referentie 

managementsysteem Rayyan[18], dat eenvoudige titel en samenvatting-screening door meerdere 

beoordelaars mogelijk maakt. De titels en samenvattingen van alle uit de zoekopdracht naar voren 

gekomen artikelen zijn gescreend op basis van de inclusiecriteria uit onderstaande tabel 1 door één 

onderzoeker. Deze criteria zijn opgesteld op basis van de te verwachten relevantie van de artikelen 

voor de huidige Nederlandse context en de begripsafbakening zoals beschreven in de inleiding.  

De motivering voor inclusie en exclusie zijn per artikel bijgehouden in Rayyan.Ter controle is een 

steekproef van 20% van de studies dubbel gescreend door een tweede onderzoeker. Wanneer 

conflicten ontstonden zijn deze besproken en is gezocht naar consensus. Hierbij is tevens gelet op 

eventuele systematische verschillen in oordelen tussen de twee beoordelaars die ook in de andere 

80% van de artikelen van invloed geweest zouden kunnen zijn. 

 

Tabel 1 In- en exclusiecriteria 

Inclusiecriteria 

Publicatiedatum 1 Januari 2000 – 10 Juli 2020 

Setting Landen aangesloten bij de Organisation for Economic Co-
operation and Development, Medisch specialistische zorg 
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Taal Engels 

Input variabelen Direct te linken aan de kwantitatieve of kwalitatieve aspecten 

van personele bezetting zoals beschreven in de inleiding 

Uitkomstmaten 

 

Objectieve en zelf-beoordeelde uitkomstmaten op het gebied 

van patiëntveiligheid 

Data  Empirische data (sinds 2000)  

Studie- en publicatie type Peer reviewed artikelen, reviews apart. 

Geen congress abstracts, opinie/editorial stukken, 

studieprotocollen, of human/animal studies. 

 

Vervolgens is een beoordeling op basis van de volledige tekst van de overgebleven artikelen 

uitgevoerd. Hierbij werden twee zaken beoordeeld: 1) of de studie voldeed aan de criteria voor 

inclusie, en 2) of de studie van voldoende kwaliteit was. Voor dit laatste punt werd gekeken naar de 

studieopzet, de kwaliteit van de analyse (analyseniveau, correcties voor mogelijke confounders, etc.), 
de grootte van de steekproef, en de gebruikte onafhankelijke en uitkomstvariabelen. Bij twijfel over 

inclusie en/of de kwaliteit van de studie is een tweede onderzoeker geraadpleegd die de artikelen 

onafhankelijk beoordeelde. 
Hoewel alleen studies met ‘original data’ zijn geïncludeerd, zijn relevante reviews die de relatie 

tussen personele bezetting en patiëntveiligheid onderzochten wel apart bewaard. Op deze manier 

konden de resultaten van de rapid review nog worden gespiegeld aan eerder uitgevoerde reviews, 

die met ongeveer hetzelfde doel en een soortgelijke afbakening literatuur onderzochten. 

2.1.2 Synthese 
De geïncludeerde artikelen zijn geclusterd per onderwerp, zodat de relatie tussen verschillende 

aspecten van personele bezetting en patiëntveiligheid kon worden onderzocht. De volgende 

onderwerpen zijn apart behandeld: 

• Kwantitatieve bezetting 

o Verpleegkundigen: uitgedrukt in een ratio verpleegkundigen (in aantallen, fte, 

geleverde zorguren, of soortgelijke maat)  per patiënt, bed, of daarvan afgeleide 

maat. 
o Artsen: uitgedrukt in een ratio artsen (in aantallen, fte, geleverde zorguren, of 

soortgelijke maat)  per patiënt, bed, of daarvan afgeleide maat. 
• Kwalitatieve bezetting 

o Opleidingsniveau: uitgedrukt in de verhouding in de zorg die werd verleend door 

zorgverleners van verschillende opleidingsniveaus 

o Ervaringsniveau: uitgedrukt in jaren (klinische) ervaring van zorgverleners 

o Werkdruk: uitgedrukt in gepercipieerde werkdruk door zorgverleners, gemeten met 

daarvoor ontwikkelde instrumenten. Studies die werkdruk omschreven op basis van 

ratio’s van zorgverlener per patiënt (of hiervan afgeleide maat) worden bij de 

kwantitatieve artikelen beschreven. 

o Werkomgeving: uitgedrukt in maten die de fysieke, mentale en sociale aspecten van 

de omgeving waarin zorgverleners werken kwantificeren. Ook hiervoor zijn 

verschillende methoden beschikbaar. 

 

Voor ieder artikel is een korte samenvatting geschreven waarin de meest relevante aspecten voor 

deze studie werden geëxtraheerd en verwerkt in een overzicht. Op basis van al deze studies samen 

is, per aspect van de personele bezetting, de relatie met patiëntveiligheid beschreven. 
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2.2 Data-onderzoek personele bezetting 

Daarnaast is een analyse gemaakt van openbaar beschikbare databronnen om de personele 

bezetting van de Nederlandse medisch specialistische ziekenhuiszorg aan de hand van verschillende 

indicatoren te beschrijven. Voor deze dataverzameling hebben we ons, net als in het 

literatuuronderzoek, gericht op de beroepsgroepen medisch specialisten en verpleegkundigen die 

werkzaam zijn in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Dit zijn de twee beroepsgroepen die het grootste 

aandeel hebben in het personeel in ziekenhuizen, die ook het meest direct betrokken zijn bij 

patiëntveiligheid gezien hun direct patiëntgebonden taken. Om de personele bezetting over de 

afgelopen jaren in kaart te brengen zijn verschillende openbaar beschikbare databronnen verzameld 

en gecombineerd. Een overzicht van de verzamelde data is opgesomd in onderstaande tabel 2. 

Tabel 2 Overzicht van gebruikte databronnen voor het in kaart brengen van de personele bezetting in 
de medisch specialistische ziekenhuiszorg in Nederland over de periode 2013-2020 (of deel-perioden 
hierbinnen) 

Thema Databron Periode Toelichting 

Kwantitatieve bezetting 

Capaciteit ‘ziekenhuis-
beroepen’ bron 1 

CBS1 2013-2018 Aantal werkzame verpleegkundigen 

en medisch specialisten in de 

Nederlandse ziekenhuiszorg 

Capaciteit ‘ziekenhuis-
beroepen’ bron 2 

CBS: AZW 

Statline2 

2013-2020 Aantal banen, werknemers en 

deeltijdfactor in UMC’s, ziekenhuizen 

en instellingen overige medisch 

specialistische zorg 

Bevolking CBS3 2013-2018 Aantal inwoners in Nederland (t.b.v. 
ratio zorgpersoneel/bevolking) 

Kosten medisch specialistische 

zorg 

Vektis4 2013-2018 Uitgaven aan medisch specialistische 

zorg (t.b.v. ratio 

zorgpersoneel/zorgkosten) 
Verpleegdagen DHD5 2013-2017 Totaal aantal verpleegdagen van 

algemene ziekenhuizen en UMC’s in 

Nederland (t.b.v. ratio 

zorgpersoneel/verpleegdagen) 

Werkzame uren per week CBS6 2013-2018 Werkzame uren per week voor 

verpleegkundigen en medisch 

specialisten in loondienst werkzaam 

in ziekenhuizen 

Capaciteit ‘gespecialiseerd 

verpleegkundigen’ 

Capaciteits

orgaan7 

2014, 2016, 

2018, 2020 

Aantal werkzame gespecialiseerd 

verpleegkundigen in de gehele 

zorgsector en de vacaturegraad 

                                                           

 
1 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84776NED/table?dl=3E3F6 

2 https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/  

3 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37296NED/table?fromstatweb  

4 https://www.vektis.nl/open-data 

5 https://www.dhd.nl/producten-diensten/dataverzameling-EJZ/Paginas/archief-rapportage-ejz.aspx 

6 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84778NED/table?ts=1611833907335  

7 https://capaciteitsorgaan.nl/publicatie-categorie/medisch-ondersteunende-en-verpleegkundige-beroepen/ 

https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37296NED/table?fromstatweb
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84778NED/table?ts=1611833907335
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Capaciteit ‘medisch 

specialisten’ 

Capaciteits

orgaan8 

2013, 2016, 

2019 

Aantal werkzame medisch 

specialisten in de gehele zorgsector 

en de onvervulde vraag  

Kwalitatieve bezetting 

Opleidingsniveau 

verpleegkundigen 

CBS: AZW 

Statline9 

2013-2018 Aantal geslaagde MBO- en HBO-
verpleegkundigen per studiejaar 

Vacatures  CBS10 2014-2019 Aantal openstaande vacatures in de 

ziekenhuiszorg 

Werkdruk CBS/TNO11 2014-2019 Ervaren werkdruk en burn-

outklachten onder medisch 

(vak)specialisten, MBO- en 

gespecialiseerd verpleegkundigen 

Ziekteverzuim IZZ12  2015-2019 Percentage ziekteverzuim 

ziekenhuizen 

Gebruik psychische zorg IZZ13 2015-2019 Gebruik psychische zorg onder 

ziekenhuispersoneel 

Verloop medewerkers IZZ14 2015-2018 Verloop medewerkers ziekenhuiszorg 

Bevlogenheid NVZ 

Brancherap

port 201815 

2012-2018 Betreft werknemers in algemene 

ziekenhuizen 

 

Zoals tabel 2 laat zien, is de gevonden data gebaseerd op verschillende databronnen van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS), Vektis, Dutch Hospital Data (DHD), Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen (NVZ), Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen (IZZ), Nederlandse 

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), het Capaciteitsorgaan en 

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), en StatLine, dat onderdeel is van het CBS. Hiermee hebben we 

een zo volledig mogelijk overzicht proberen te schetsen van de personele bezetting in de 

Nederlandse medisch specialistische ziekenhuiszorg. Ter controle op de volledigheid van de 

verzamelde gegevens zijn relevante stakeholders gevraagd naar eventuele aanvullende of gemiste 

databronnen. Dit leverde geen aanvullingen op.  
 

Voor de kwantitatieve bezetting is het van belang de balans tussen zorgaanbod en zorgvraag te 

duiden. Vandaar dat we de trend van de capaciteit aan werkzame verpleegkundigen en medisch 

specialisten in de ziekenhuiszorg afzetten tegen de trend van het aantal inwoners in Nederland, 

aantal verpleegdagen in Nederlandse ziekenhuizen en de gedeclareerde ziekenhuiszorgkosten. 
Daarnaast betrekken we de vacaturegraad en onvervulde vraag van, respectievelijk, gespecialiseerd 

verpleegkundigen en medisch specialisten. Voor de kwalitatieve aspecten van personele bezetting is 

data verzameld die direct of indirect aansluit op de aspecten zoals geformuleerd in deze studie. 
Alleen voor ervaringsniveau werd geen relevante actuele data gevonden. 

                                                           

 
8 https://capaciteitsorgaan.nl/publicatie-categorie/publicaties-medisch-specialisten/ 

9 https://azwstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=AZW 

10 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80472ned/table?ts=1601294185358  
11 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84436NED/table?dl=1E918  

12 https://izzdashboard.onderzoek.nl/ 

13 https://izzdashboard.onderzoek.nl/ 

14 https://izzdashboard.onderzoek.nl/ 

15 NVZ Brancherapport 2018 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80472ned/table?ts=1601294185358
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84436NED/table?dl=1E918
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Waar mogelijk hebben we gezocht naar data over de afgelopen zeven jaar, maar in ieder geval over 

de periode waarin de verplichte herregistratie16 voor verpleegkundigen (2014) is meegenomen,  die 

invloed heeft gehad op (de cijfers over) het aantal werkzame verpleegkundigen, en sinds de laatste 

meting zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen (2015-2016), zodat de trend op het 

gebied van de personele bezetting sinds dien goed in kaart kon worden gebracht. Voor de meeste 

indicatoren is er actuele, openbare data beschikbaar over de periode 2013-2019. Vandaar dat veel 

van de data over deze periode is opgenomen in dit rapport. 

                                                           

 
16 Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/minder-geregistreerde-verpleegkundigen.  
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3 Resultaten literatuuronderzoek 

De zoekopdracht in de literatuurdatabases heeft na het verwijderen van duplicaten 2.354 artikelen 

opgeleverd. Na screening van titel en samenvatting vielen 2.157 artikelen af. Hoofdzakelijk omdat 

deze niet over personele bezetting gingen, een ander onderzoeksdoel hadden dan het beoordelen 

van de associatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid, of in landen werden uitgevoerd die 

niet bij de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) hoorden. Relevante 

reviews, die enigszins overeenkwamen met het doel en de afbakening van dit onderzoek, zijn in de 

screening apart bewaard (N=29). Zo kon per onderdeel een zeer beknopte beschrijving worden 

gegeven van wat in eerdere (systematische) reviews, met enigszins vergelijkbaar doel en soortgelijke 

afbakening, werd gevonden en was het mogelijk onze eigen bevindingen hieraan te spiegelen. 

 

Een tweede onderzoeker heeft ter controle een screening op titel en samenvatting uitgevoerd bij 

20% van de artikelen. De overeenstemming tussen beide onderzoekers was 89,2% met een 

kappawaarde van 0.60, die wordt gezien als voldoende/substantieel.[19] De conflicten zijn onderling 

besproken en er werd consensus bereikt over de inclusie en exclusie van de artikelen. Daarbij is gelet 

op eventuele systematische verschillen, die mogelijk ook bij de andere 80% van de gescreende 

artikelen van invloed geweest kunnen zijn. De meest voorkomende redenen voor conflicten waren: 

1) verschil in exacte definitie personele bezetting en 2) een aanscherping van het 

onderzoeksprotocol, waardoor artikelen werden uitgesloten die gebruik maakten van data van voor 

het jaar 2000, indirecte maten voor personele bezetting en artikelen die betrekking hadden op de 

organisatie van personele bezetting in plaats van de bezetting zelf. 
 

Vervolgens heeft een volledige tekst screening plaatsgevonden van de overgebleven 168 artikelen, 

waarna nog eens 88 studies werden geëxcludeerd. Hierbij waren de meest voorkomende redenen 

voor exclusie van artikelen: 

• Gebruik van data uit niet-OECD landen; 

• Gebruik van data ouder dan het jaar 2000; 

• Focus op de organisatie rondom personele bezetting en het zoeken naar oplossingen voor 

problemen (bijvoorbeeld een model om personele bezetting in te richten, het ‘in huis’ zijn 

van bepaalde zorgverleners, of evaluaties van de inzet van specifieke beroepsgroepen); 
• Gebruik van een indirecte maat voor personele bezetting (bijvoorbeeld verschillen tussen 

week-weekend, dag-nacht, volume effecten); 
• Een verkeerd publicatietype. 

 

Tevens is bij deze screening van de volledige tekst aandacht besteed aan de kwaliteit van de 

onderzochte studies. Twijfelachtige studies zijn besproken met een tweede onderzoeker. Uiteindelijk 

heeft dit niet geleid tot het uitsluiten van studies. 
 

Van de overgebleven 80 relevante unieke studies beschreven 30 studies meer dan één aspect van 

personele bezetting in het artikel. Deze studies zijn dan voor verschillende deelaspecten 

meegenomen. In de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses  (PRISMA) 

boom op de volgende pagina wordt het review proces schematisch weergegeven. Op de daarop 

volgende pagina’s wordt eerst een overzicht van alle studies gegeven, waarna per onderdeel een 

korte beschrijving van de gevonden artikelen volgt. Deze worden vergeleken met bevindingen van 
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eerdere reviews op ditzelfde onderwerp. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de 

bevindingen per deelonderwerp van personele bezetting. 
 

Figuur 1 PRISMA-boom: beschrijving en resultaat van het screeningsproces 

 
*Meerdere artikelen trokken conclusies over meer dan één aspect van personele bezetting, waardoor deze onder 

verschillende subkopjes vallen. Hierdoor tellen de aantallen niet op tot het totaal van 80 unieke geïncludeerde studies. 

Artikelen geëxcludeerd (N=2.157) 

• Andere setting (Niet OECD, geen 

ziekenhuiszorg, N=299) 

• Niet over personele betzetting 

(N=685) 

• Andere uitkomstmaat (N=146) 

• Ander aspect personele bezetting 

(N=943) 

(bv. volume effect, week-weekend, 

evaluatie specifieke beroepsgroep, in 

huis, N=612) 

• Verouderde data (N=21) 

• Type publicatie en/of design (N=62) 

• Verkeerde taal (N=1) 

88 artikelen geëxcludeerd o.b.v. screening 

volledige tekst 

• Andere setting (bv. niet OECD N=12) 

• Ander aspect van personele bezetting 

(N=44) 

• Verouderde data (N=28) 

• Verkeerd type publicatie (N=2) 

• Verkeerde taal (N=2) 

Kwantitatieve bezetting (N=62*) 

• Verpleegkundigen (N=54*) 

• Arts (N=8*) 

 

Geïdentificeerd na doorzoeken database 

PubMed: 2.071 artikelen 

Embase: 303 artikelen 

 

Kwalitatieve bezetting (N=55*) 

• Opleidingsniveau (N=22*) 

• Ervaringsniveau (N=6*) 

• Werkdruk (N=14*) 

• Werkomgeving (N=13*) 

 

0 aanvullende artikelen 

geïdentificeerd via andere bronnen 

2.354 artikelen gescreend op 

titel en samenvatting 

2.354 artikelen na verwijderen duplicaten 

168 artikelen gescreend op 

volledige tekst 

80 artikelen geïncludeerd 

Relevante reviews (N=29) 
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3.1 Overzicht gevonden literatuur 

Van de 80 relevante unieke artikelen geeft Bijlage B een gedetailleerd overzicht. Onderstaande figuur 

2 beschrijft het aantal publicaties per jaar, waarbij ook een uitsplitsing is gemaakt naar de artikelen 

met een focus op kwantitatieve, of kwalitatieve aspecten van personele bezetting, of beiden. De 

geïncludeerde studies (die data gebruiken vanaf het jaar 2000) laten zien dat sinds 2005 met 

regelmaat wordt gepubliceerd over de verschillende aspecten van personele bezetting en een 

mogelijke relatie met patiëntveiligheid. Vanaf 2012 stijgt het aantal publicaties, zowel over de 

kwantitatieve kant, als over de kwalitatieve kant van personele bezetting. 
 

Figuur 2 Aantal gepubliceerde studies per jaar van de geïncludeerde artikelen, uitgesplitst naar 
kwantitatief, kwalitatief of kwanti- en kwalitatief. 

 

 
 

Het grootste deel van de studies vond plaats in de Verenigde Staten (V.S., N=39). Tevens werden 

meerdere studies gevonden uit Zuid-Korea (N=10), en het Verenigd Koninkrijk (V.K., N=5). Verder 

zijn er een aantal landen waar slechts enkele studies werden uitgevoerd, waaronder Nederland 

(N=2). In drie van de studies werd data gebruikt uit verschillende OECD landen. 
 

De meeste studies hadden een cross-sectionele opzet (N=68). Tien studies werden omschreven als 

een cohort studie en twee als een case-control studie. Dit betekent dat alleen associatieve relaties 

konden worden aangetoond. 

3.2 Kwantitatieve bezetting 

In de literatuurstudie is eerst de associatie tussen directe kwantitatieve maten van personele 

bezetting, zoals het  aantal zorgverleners (in aantallen, fte, geleverde zorguren, of soortgelijke maat)  

per patiënt, bed, of daarvan afgeleide maat, en patiëntveiligheid onderzocht. Dit is uitgesplitst voor 

verpleegkundigen en artsen. 
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3.2.1 Verpleegkundigen 
Na screening zijn 54 artikelen geïncludeerd die de associatie tussen de kwantitatieve bezetting van 

verpleegkundigen en patiëntveiligheid onderzochten. Dit betrof een breed spectrum aan type 

verpleegkundigen, waaronder ‘licensed practical nurses’, verpleegkundigen met een ‘baccalaureate 

education’ en verpleegkundigen met een ‘Bachelor in Nursing’. Onderstaande figuur 3 beschrijft het 

aantal geïncludeerde publicaties op dit onderwerp per jaar en de landen waar de studie werd 

uitgevoerd. 
 

Figuur 3 Aantal geïncludeerde publicaties over de kwantitatieve bezetting van verpleegkundigen en 

patiëntveiligheid en landen waar deze zijn uitgevoerd 

  
 

Het grootste deel van de studies had een cross-sectionele onderzoeksopzet (N=47), vijf studies 

waren een cohort studie en twee een case control studie. De samplegrootte varieerde tussen de 879 

en 18.971.847 opnames/patiënten. Het aantal deelnemende ziekenhuizen/ziekenhuisorganisaties 

varieerde tussen de 1 en de 9.418 en verschilde in type, waaronder academische ziekenhuizen, 

opleidingsziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. 
 

De bezetting van verpleegkundigen werd gedefinieerd door het aantal patiënten/bedden per 

verpleegkundige (in aantallen of fte) te berekenen, of het aantal uren verleende verpleegkundige 

zorg af te zetten tegen het aantal patiëntdagen.  
De  studies gebruikten verschillende uitkomstmaten voor patiëntveiligheid zoals: (gecorrigeerde 

en/of vermijdbare) sterfte, het aantal heropnamen, verlengde opnameduur, failure-to-rescue 

(mislukte pogingen om de patiënt te redden na een complicatie), incidenten, zorggerelateerde 

infecties, onbegeleide valincidenten, decubitus, medicatiefouten en/of een door verpleegkundigen 

gerapporteerde patiëntveiligheidsscore. 
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Uitkomsten 

De meeste studies (N=35) concludeerden dat een betere kwantitatieve personele bezetting, met 

minder patiënten per verpleegkundige of meer verpleegkundige werkuren per patiënt(dag), 

significant geassocieerd was met minder sterfte[20-37], (onverwachte) heropnames[32, 38-46], 

adverse events[30, 47-50], failure-to-rescue[22, 24, 51, 52], zorggerelateerde infecties[24], een 

kortere opnameduur[24, 30, 47, 48], en/of betere zelf gerapporteerde patiëntveiligheidsscores[53, 

54]. 
Een substantieel aantal studies (N=11) beschreef dat de associatie tussen kwantitatieve personele 

bezetting door verpleegkundigen en patiëntveiligheid afhankelijk was van de patiëntgroep[55], het 

type verpleegkundige[56], de uitkomstmaat[57-59], het niveau van de analyse (op ziekenhuis- of 

afdelingsniveau)[60, 61], en het type afdeling[62] of ziekenhuis waar de studie werd uitgevoerd 

(organisatie van zorg, volume effecten, werkomgeving)[12, 55-64]. 
Zeven van de geïncludeerde studies vonden geen (significante) associatie tussen de kwantitatieve 

verpleegkundige bezetting en het sterftecijfer[65-69], percentage failure-to-rescue[65, 66, 70], en/of 

aantal zorggerelateerde infecties[66, 71]. Eén van deze studies die recent werd uitgevoerd en 

gebruik maakte van Nederlandse data wees expliciet uit dat niet het aantal patiënten per 

verpleegkundigen geassocieerd is met patiëntveiligheid, maar de werkvoorraad van 

verpleegkundigen, gemeten met een ‘Nursing Activity Score’ [69].  
Ten slotte vond één studie dat een slechtere kwantitatieve verpleegkundige bezetting, met een lager 

totale ‘dosis  verpleegkundige zorg’ per ‘patiënt case’, werd geassocieerd met een lager 

sterftecijfer[72]. 
 

 Reviews kwantitatieve bezetting verpleegkundigen 
De search leverde naast de hierboven beschreven studies ook 21 reviews op over onder 

andere de kwantitatieve bezetting van verpleegkundigen en patiëntveiligheid. Veel reviews 

focusten zich niet alleen op de kwantitatieve bezetting maar namen ook andere kwalitatieve 

aspecten van de personele bezetting mee. Tevens gingen de reviews soms in op een 

specifieke afdeling of specifiek zorgproces. Enkele recente reviews uit 2017, 2018 en 2019 

concludeerden dat (onder andere) een betere kwantitatieve bezetting van verpleegkundigen 

geassocieerd was met een betere patiëntveiligheid[73-76]. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat in deze reviews wordt aangegeven dat het verbeteren van de kwantitatieve 

bezetting alleen niet als afdoende wordt beschouwd[73, 75, 76]. 

 

De in deze paragraaf beschreven studies komen op hoofdlijnen overeen met de bevindingen van 

enkele recent uitgevoerde reviews op dit thema. Op basis van de geïncludeerde artikelen over de 

associatie tussen kwantitatieve personele bezetting van verpleegkundigen en patiëntveiligheid, lijkt 

er een overwegend significante associatie te bestaan tussen een betere kwantitatieve bezetting van 

verpleegkundigen en patiëntveiligheid. Al zijn er studies die een omgekeerde, of niet-significante 

associatie vonden, of concludeerden dat deze associatie afhankelijk was van de studieopzet. 

3.2.2 Artsen 
Acht studies onderzochten de associatie tussen de kwantitatieve bezetting van artsen  en 

patiëntveiligheid. Twee van deze studies focusten specifiek op intensivisten[68, 77] en één studie 

specifiek op cardiologen[78]. Andere studies definieerden artsen meer algemeen als 

‘physicians/doctors’[28, 31, 52, 61, 79]. In twee studies werden arts-assistenten ook meegenomen in 
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de berekening van de kwantitatieve bezetting[28, 52]. Figuur 4 geeft een overzicht van de publicaties 

op dit thema per jaar en de landen waar deze werden uitgevoerd. 
 

Vijf studies waren cross-sectioneel van opzet en drie studies hadden een retrospectief cohort design. 

De samplegrootte varieerde tussen de 5.718 en 18.971.847 patiënten. Het aantal deelnemende 

ziekenhuizen of zorgorganisaties varieerde tussen de 4 en de 1.223. Ook verschilde het type 

ziekenhuis waar de studie werd uitgevoerd. Zo werden studies uitgevoerd in academische, 

opleidings- en/of algemene ziekenhuizen. 

 

Figuur 4 Overzicht van het aantal publicaties over de kwantitatieve bezetting van artsen en 
patiëntveiligheid en landen waar deze studies werden uitgevoerd 

 
 

De bezetting van artsen werd gedefinieerd door het aantal opnames, patiënten of bedden per (fte) 

arts of het aantal artsen (in fte) per ziekenhuis te berekenen. In de meeste studies (N=6) werd het 

sterftecijfer als uitkomstmaat gebruikt, maar in twee artikelen werd het percentage failure-to-rescue 

en het aantal heropnames gemeten. 

Uitkomsten 

Zes artikelen vonden een significante associatie tussen een betere kwantitatieve bezetting met meer 

(fte) artsen per patiënt, bed of ziekenhuis en betere patiëntveiligheidsuitkomsten als de ratio failure-
to-rescue[52], het sterftecijfer[28, 31, 61, 78], en aantal heropnamen[79]. 
Eén artikel vond geen associatie tussen het IC-niveau, mede bepaald door het aantal fte artsen per 

bed, en het sterftecijfer[68]. 
Een laatste artikel vond dat er een optimum van 7.5 patiënten per intensivist bestond. Onder en 

boven dit optimum verslechterde het sterftecijfer voor IC patiënten[77]. 
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 Reviews kwantitatieve bezetting artsen 
In de search werden drie reviews gevonden die de personele bezetting van artsen en 

patiëntveiligheid onderzochten[74, 80, 81]. Hoewel deze vaak breder georiënteerd waren 

dan alleen de kwantitatieve bezetting in aantallen zorgverleners (in fte) per patiënt,  of 

soortgelijke maat, geven deze wel een beeld van de invloed van de bezetting van artsen op 

de patiëntveiligheid. Eén studie vond gemixte resultaten voor de associatie tussen bezetting 

van artsen en zorggerelateerde infecties[74]. Twee andere studies vonden dat hoge-
intensiteit bezettingsmodellen van intensivisten geassocieerd waren met minder sterfte 

en/of kortere opnameduur op de IC [80, 81]. Dit raakt aan kwantitatieve bezetting van artsen 

maar behelst meer of andere factoren dan alleen de arts-patiënt ratio. 

 

Op basis van de acht geïncludeerde artikelen lijkt een goede kwantitatieve personele bezetting van 

artsen overwegend significant geassocieerd met een betere patiëntveiligheid. De combinatie met 

andere aspecten van de personele bezetting van artsen, zoals de organisatie van bereikbaarheid, 

aanwezigheid en consultatie, is van groot belang. Bovendien werd in de twee studies die zich op IC-
zorg richtte geen (eenduidige) associatie gevonden. 

3.3 Kwalitatieve bezetting 

Vier aspecten van de kwalitatieve kant van personele bezetting zijn in deze literatuurstudie 

onderzocht namelijk: het opleidingsniveau, het ervaringsniveau, de (ervaren) werkdruk en de 

werkomgeving. 

3.3.1 Opleidingsniveau 
Tweeëntwintig studies onderzochten de associatie tussen het opleidingsniveau van 

verpleegkundigen en patiëntveiligheid. Geen van de studies onderzocht de invloed van het 

opleidingsniveau van een andere beroepsgroep in het ziekenhuis op patiëntveiligheid. Figuur 5 op de 

volgende pagina geeft het aantal gepubliceerde studies per jaar aan voor dit onderdeel en in welke 

landen deze studies werden uitgevoerd. 

 

Twintig van de studies hadden een cross sectionele onderzoeksopzet, één een cohort en één een 

case control. De sample-grootte varieerde tussen de 9.054 en 18.474.860 (behandelde, opgenomen, 

of ontslagen) patiënten. Het aantal deelnemende ziekenhuizen varieerde tussen de 4 en 3.485. 

 

Het opleidingsniveau werd gedefinieerd door bijvoorbeeld het aandeel van de zorg dat werd 

verleend door verpleegkundigen met verschillende opleidingsniveaus (bachelor of science in nursing, 

registered nurses, baccalaureate education, licensed practical nurses, etc) te bepalen. Als indicator 

voor patiëntveiligheid werden verschillende uitkomstmaten gebruikt, waaronder: het 

(gecorrigeerde) sterftecijfer, het aantal complicaties, percentage failure-to-rescue, aantal adverse 

events, de opnameduur, aantal valincidenten, aantal zorggerelateerde infecties, aantal 

medicatiefouten, aantal heropnames, hoeveelheid doorligwonden, aantal keer dat diep veneuze 

trombose of longembolie voorkwam, en het aantal ongeplande IC opnamen. 
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Figuur 5 Overzicht van aantal geïncludeerde publicaties per jaar en in welk land deze werden 
uitgevoerd voor de artikelen over opleidingsniveau en patiëntveiligheid 

 
 

Uitkomsten 

In negentien studies werd een significante associatie gevonden tussen een hoger opleidingsniveau 

van verpleegkundigen, met een groter aandeel hoger opgeleide verpleegkundigen in het totaal 

aandeel verpleegkundige zorg dat een patiënt ontving, en een verbetering van één of meer van de 

volgende patiëntveiligheidsmaten: het sterftecijfer[12, 26, 34, 62, 66, 67, 72, 82-86], het aantal 

failure-to-rescue[12, 66, 83, 84, 86], valincidenten[64], medicatiefouten[56], zorggerelateerde 

infecties[66, 83], adverse events[47, 48, 85], de (onverwacht verlengde) opnameduur[47, 48, 83], het 

aantal keren dat decubitus werd geconstateerd[83], aantal geconstateerde diep veneuze trombose 

en longembolie[83], aantal complicaties[84, 87], en aantal (onverwachte) (her)opnames[34, 45]. 

Drie studies vonden geen (eenduidige) associatie. Deze toonden aan dat de associatie tussen het 

opleidingsniveau en heropnamen niet significant was[41], deze associatie afhankelijk was van het 

onderzochte ziektebeeld[39], of dat de associatie tussen opleidingsniveau en het sterftecijfer 

afhankelijk was van een analyse op ziekenhuis- of afdelingsniveau[60]. 
 

 Reviews opleidingsniveau 
Acht reviews beschreven (onder andere) de associatie tussen opleidingsniveau en 

patiëntveiligheid. Twee recente reviews uit 2018 en 2019, wezen uit dat een hoger 

opleidingsniveau van verpleegkundigen of een grotere kennis van het ziektebeeld door 

verpleegkundigen geassocieerd werd met verbeterde patiëntveiligheid (minder sterfte, 

lagere failure-to-rescue of heropnamen)[73, 75]. 
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De analyse van de artikelen geïncludeerd voor dit thema wijst uit dat zorg verleend door 

verpleegkundigen met een hoger opleidingsniveau veelal significant geassocieerd is met een betere 

patiëntveiligheid. Dit werd ook in eerdere reviews gevonden. 

3.3.2 Ervaringsniveau 
Zes studies onderzochten de associatie tussen het ervaringsniveau van zorgverleners en 

patiëntveiligheid. Drie van de gevonden studies richtten zich op verpleegkundigen, twee op artsen en 

één studie op zowel verpleegkundigen als artsen. In onderstaande figuur 6 wordt een overzicht 

gegeven van de jaren waarin over deze associatie werd gepubliceerd en in welke landen dit 

onderzoek werd uitgevoerd. 

Figuur 6 Overzicht van het aantal geïncludeerde publicaties per jaar en in welk land de studies werden 
uitgevoerd voor de artikelen over ervaringsniveau en patiëntveiligheid 

 
 

Vijf studies waren cross-sectioneel onderzoek en één studie betrof een cohort design. De sample-

grootte van (behandelde, opgenomen of ontslagen) patiënten varieerde tussen de 102 en 55.159. 

Het aantal deelnemende ziekenhuizen liep van een enkel ziekenhuis tot 303 ziekenhuizen. 

 

Het ervaringsniveau werd gedefinieerd door het aantal jaar ervaring per zorgverlener en werd 

gemeten door het aantal klinische jaren ervaring uit te vragen of het aantal jaar sinds de diploma was 

behaald te bepalen. In de meeste studies werd hiervoor een indeling in categorieën gemaakt. De 

uitkomstmaten waren mortaliteit, opnameduur, complicaties, failure-to-rescue, en/of succesvolle 

reanimatie. 

Uitkomsten 

Twee studies vonden dat meer ervaring van de arts of verpleegkundige, uitgedrukt in het aantal jaren 

klinische ervaring of het aantal jaar sinds de arts stond ingeschreven, significant geassocieerd was 

met lagere sterftecijfers en kortere opnameduur[88], en een lager sterftecijfer, minder complicaties 
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en minder failure-to-rescue[84]. 

Een andere studie vond weliswaar dat een verminderd ervaringsniveau van verpleegkundigen een 

risicofactor is voor het al dan niet succesvol verlopen van een reanimatie, maar vonden tegelijkertijd 

dat dit niet gold voor het ervaringsniveau van de betrokken arts.[89] 

De overige drie studies vonden geen significante associatie tussen het ervaringsniveau van de 

zorgverlener en het sterftecijfer[20, 67] of het aantal heropnamen[90]. 

 

 Reviews ervaringsniveau 
Uit de search kwamen twee reviews die (onder andere) de associatie tussen het 

ervaringsniveau van zorgverleners en patiëntveiligheid onderzochten. Eén review vond dat 

ervaring van verpleegkundigen één van de determinanten van mortaliteit was.[91] Een meer 

recente review uit 2018 vond een inconsistente associatie tussen verpleegkundige ervaring 

en het aantal incidenten.[92] 

 

In enkele studies wordt een significante associatie tussen het ervaringsniveau van de 

verpleegkundigen en artsen en patiëntveiligheid gevonden, maar vaker is deze associatie niet 

significant of inconsistent. Dit blijkt uit de onderzochte studies en eerder uitgevoerde reviews naar 

dit onderwerp. 

3.3.3 Werkdruk 
Veertien studies onderzochten de associatie tussen de werkdruk van de betrokken zorgverleners en 

patiëntveiligheid, waarbij de werkdruk werd uitgedrukt in een andere maat dan het aantal 

zorgverleners per patiënt. Acht studies focusten zich op verpleegkundigen, drie op artsen, twee op 

beiden en één studie op anesthesiemedewerkers. Onderstaande figuur 7 geeft een overzicht van de 

publicaties per jaar en waar deze studies plaatsvonden. 

Figuur 7 Overzicht van het aantal geïncludeerde publicaties per jaar en in welk land de studies werden 
uitgevoerd voor de artikelen over werkdruk en patiëntveiligheid 
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Twaalf keer betrof het cross-sectioneel onderzoek en twee keer een cohort studie. De sample-

grootte van (behandelde, opgenomen of ontslagen) patiënten varieerde tussen de 313 en 197.961. 

Het aantal ziekenhuizen/zorgorganisaties varieerde tussen de één en 15. 

 

De werkdruk van de betrokken zorgverleners werd op verschillende manieren gedefinieerd. Studies 

die werkdruk omschreven op basis van alleen de zorgverlener-patiënt ratio’s (of een soortgelijke 

indicator) zijn hier niet in meegenomen, deze zijn meegenomen onder de kwantitatieve bezetting. 

Studies die de werkdruk anders beschreven maakten onder andere gebruik van de volgende 

instrumenten: de Nursing Activities Score, NASA Task Load Index, Therapeutic Intervention Scoring 

System (TISS), of de (Revised) Individual Workload Perception Scale. Andere studies gebruikten 

(combinaties van) maten als de turnover van patiënten (gebaseerd op het aantal opnamen, 

overplaatsingen en ontslagen), het aantal levensreddende handelingen per patiënt, gewerkte 

overuren, proportie wel/niet patiëntgerelateerde activiteiten per dag, onderbezetting en 

bedbezetting. Vaak werd de werkdruk gerelateerd aan één (of een combinatie) van de volgende 

uitkomstmaten: (gecorrigeerde) sterftecijfer, heropnamen, opnameduur, incidenten, aantal 

(zorggerelateerde) infecties of de oproep van een spoedinterventieteam. 

Uitkomsten 

Negen studies vonden een significante associatie tussen een hoge werkdruk, gemeten met de 

verschillende instrumenten, en uitkomsten voor patiënten, zoals: infectieverspreiding[93], sterfte[28, 

69, 94-97], opnameduur[94], aantal medicatiefouten[98] en incidenten[97, 99]. 

Vier studies vonden een indirecte of gevarieerde associatie. Bijvoorbeeld omdat het verschilde per 

ziekenhuis[63], afhankelijk was naar welke uitkomstmaat werd gekeken[59, 100] of een indirecte 

relatie betrof die via werk gerelateerde stress liep[101]. 
Eén studie vond weliswaar opvallende verschillen tussen mortaliteit van IC-patiënten tussen groepen 

behandeld door verpleegkundigen met een lage werkdruk (gemeten met de TISS) en een hoge 

werkdruk, maar deze associatie was niet significant.[102] 

 

 Reviews werkdruk 
Twee reviews hebben bestaande literatuur onderzocht waaruit bleek dat werkdruk een 

belangrijke factor is bij aan uitgifte gerelateerde medicatiefouten en zorggerelateerde 

infecties.[103, 104] Hierin werd echter geen onderscheid gemaakt tussen studies op basis 

van de manier waarop werkdruk werd gemeten. Dit betekent dat ook studies zijn 

meegenomen waarbij de werkdruk werd berekend met behulp van ratio’s van zorgverlener 

per patiënt. 

 

Een hoge werkdruk bij zorgverleners, gemeten met daarvoor ontwikkelde instrumenten, lijkt 

significant geassocieerd met een verminderde patiëntveiligheid. Deze associatie ging echter niet 

altijd op. Verschillen tussen ziekenhuizen, uitkomstmaten en de samenhang met andere factoren 

lijken van invloed op deze associatie. 

3.3.4 Werkomgeving 
De zoekstrategie resulteerde in dertien studies die (onder andere) de associatie tussen de 

werkomgeving en patiëntveiligheid onderzochten. Twaalf studies richten zich op de werkomgeving 

van verpleegkundigen en één studie keek naar de werkomgeving van zowel verpleegkundigen als 
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artsen. Figuur 8 geeft het aantal publicaties voor dit onderdeel per jaar weer en geeft een overzicht 

van waar deze studies plaatsvonden. Alle studies hadden een cross-sectioneel design en de 

samplegrootte varieerde tussen de 2.885 en 1.262.120 patiënten, 124 en 39.038 zorgverleners, en 

een enkel en 737 ziekenhuizen. 

 

Figuur 8 Overzicht van aantal geïncludeerde publicaties per jaar en in welk land deze werden 
uitgevoerd voor de artikelen over werkomgeving en patiëntveiligheid 

 
 

De werkomgeving werd in de meeste studies (N=10) gemeten met behulp van de Practice 

Environment Scale, behorend bij de (herziende) Nursing Work Index (PES-NWI). In deze gevalideerde 

methode worden de volgende sub schalen gebruikt om de werkomgeving van verpleegkundigen te 

beoordelen: participatie in ziekenhuisaangelegenheden, bijdrage aan kwaliteit van zorg, 

bekwaamheid van het management, leiderschap en ondersteuning, voldoende personeel en 

middelen, en de collegiale relatie tussen verpleegkundigen en artsen. Vaak werd ‘voldoende 

personeel en middelen’ niet gebruikt in de studies, omdat er een andere, directe maat voor deze 

variabele werd opgenomen. In enkele studies, werd een andere methode gebruikt om de 

werkomgeving te meten, namelijk de baantevredenheid schalen uit de Copenhagen Psychological 

Questionnaire (CPQ), of een zelfgerapporteerde werkomgevingsscore. Ook de uitkomstmaten 

varieerden. Zo werden objectieve maten als het (gecorrigeerde) sterftecijfer, aantal heropnamen, 

aantal zorggerelateerde infecties, aantal gemelde adverse events, en failure-to-rescue cijfers 

gebruikt. Maar werden ook meer subjectieve maten gebruikt, zoals het door zorgverleners zelf 

ingeschatte aantal adverse events of een algemeen patiëntveiligheidscijfer. 
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Uitkomsten 

Op één studie na wezen alle studies op een significante associatie tussen een goede, 

ondersteunende werkomgeving, gemeten met de PES-NWI, CPQ of met behulp van een 

zelfgerapporteerde werkomgevingsscore, en betere patiëntveiligheid, uitgedrukt in het 

sterftecijfer[12, 25, 67, 82], aantal heropnamen[39, 41, 43], aantal adverse events[49, 105], de 

patiëntveiligheidsscore[106, 107], aantal zorggerelateerde infecties[108], en/of failure-to-rescue[12]. 

De andere studie vond weliswaar een significante associatie tussen een betere werkomgeving en het 

aantal infecties onder electief opgenomen patiënten, maar vond deze associatie niet bij niet-electief 

opgenomen patiënten.[109] 

 

 Reviews werkomgeving 
Uit de search zijn drie reviews gekomen die bestaande literatuur naar de associatie tussen 

werkomgeving en patiëntveiligheid onderzochten[73, 75, 110]. De reviews dateren uit 2005, 

2018 en 2019. Twee daarvan focusten niet alleen op de werkomgeving maar ook op andere 

aspecten, zoals de kwantitatieve bezetting en het opleidingsniveau of skillmix.[73, 75] In de 

meest recente review werd geconcludeerd dat een meer ondersteunende werkomgeving, 

veelal gemeten met de PES-NWI, geassocieerd is met een verlaagde mortaliteit en failure-to-
rescue.[73] 

 

De bestudeerde studies beschrijven het belang van een goede, ondersteunende werkomgeving voor 

zorgverleners en de patiëntveiligheid. Hier werd in nagenoeg alle studies een significante associatie 

gevonden. Dit sluit aan op de bevindingen van eerder uitgevoerde reviews. 

3.4 Samenvatting en conclusie 

Voor de verschillende aspecten van de personele bezetting is in de literatuur onderzocht wat de 

associatie met patiëntveiligheid is. In totaal zijn 80 studies geïncludeerd. Het grootste deel hiervan 

was cross-sectioneel van aard. Dit betekent dat niet de causale relatie kon worden beoordeeld, maar 

slechts de associatie met patiëntveiligheid. Verder betrof het met name studies uit de Verenigde 

Staten en hadden de meeste studies betrekking op verpleegkundigen. In onderstaande tabel 3 

worden de bevindingen per aspect op hoofdlijnen samengevat, door aan te geven hoe veel van de 

studies per onderwerp een significante, onduidelijke, niet significante of tegengesteld significante 

associatie vonden. 

Tabel 3 Overzicht van de literatuur uitkomsten per aspect van personele bezetting 

 Element van personele bezetting Gevonden associaties 

 Kwantitatief verpleegkundigen (N=54) Significant 35 

 Onduidelijk* 11 

 Niet significant 7 

 Tegengesteld significant 1 

Kwantitatief artsen (N=8) Significant 6 

Onduidelijk* 1 

Niet significant 1 
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Opleidingsniveau (N=22) Significant 19 

Onduidelijk* 2 

Niet significant 1 

Ervaringsniveau (N=6) Significant 2 

Onduidelijk* 3 

Niet significant 1 

Werkdruk (N=14) Significant 9 

Onduidelijk* 4 

Niet significant 1 

Werkomgeving (N=13) Significant 12 

Onduidelijk* 1 

* Dit betreft studies waaruit bleek dat de associatie onduidelijk was en/of afhankelijk was van het niveau van de analyse 

(individueel, afdeling, of ziekenhuis), het ziektebeeld, de uitkomstmaat, en/of het type patiënt, zorgverlener, afdeling, of 

ziekenhuis. 

Aan de uitkomsten van dit literatuuronderzoek kunnen een aantal conclusies worden verbonden. Zo 

laat een meerderheid van de gevonden studies zien dat een betere kwantitatieve bezetting van 

verpleegkundigen en artsen overwegend significant geassocieerd is met betere 

patiëntveiligheidsuitkomsten. Al wordt hierbij opgemerkt dat andere aspecten in de organisatie en 

bezetting van personeel van belang zijn. Bovendien zijn slechts een beperkt aantal studies uitgevoerd 

in de Nederlandse context en vonden we fors minder studies die zich focusten op artsen.  
 

Daarnaast laten diverse studies zien dat verschillende aspecten van kwalitatieve bezetting relevant 

zijn voor de patiëntveiligheid. Een hoger opleidingsniveau van verpleegkundigen is bijvoorbeeld 

overwegend significant geassocieerd met betere patiëntveiligheidsuitkomsten. Voor artsen werd 

deze associatie niet onderzocht. Veel studies wijzen daarnaast op het belang van een juiste skill mix 

tussen hoger en minder hoog opgeleid personeel. Op basis van een gering aantal studies over het 

ervaringsniveau, lijkt er geen eenduidige significante associatie te bestaan met patiëntveiligheid. Een 

lagere werkdruk is op basis van een meerderheid van de beoordeelde studies overwegend significant 

geassocieerd met betere patiëntveiligheidsuitkomsten. Toch werd in vijf van de veertien studies geen 

significante of een onduidelijke associatie gevonden. Deze studies over werkdruk richten zich 

eveneens met name op verpleegkundigen. Ten slotte geven nagenoeg alle gevonden studies over de 

werkomgeving aan dat een goede, ondersteunende werkomgeving significant geassocieerd is met 

betere patiëntveiligheidsuitkomsten. Ook deze studies richtten zich met name op verpleegkundigen. 
 

Zoals uit dit overzicht blijkt, zijn sommige aspecten vaker onderzocht dan anderen, en voor het ene 

aspect zijn de uitkomsten in de literatuur eenduidiger dan voor een ander aspect. Opvallend is dat er 

maar weinig studies zijn uitgevoerd in de Nederlandse context. Alle aspecten van personele bezetting 

blijken overwegend relevant voor de patiëntveiligheid. Het ervaringsniveau op basis van het aantal 

gewerkte jaren lijkt hierop een uitzondering. In het laatste hoofdstuk worden deze bevindingen 

verder geduid. 
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4 Synthese van bestaande bronnen personele 
bezetting in de medisch specialistische zorg 

Dit hoofdstuk richt zich op de kwantitatieve personele bezetting in de Nederlandse ziekenhuiszorg. 

Daarbij richten we ons met name op de capaciteit van medisch specialisten en verpleegkundigen om 

drie verschillende redenen. Ten eerste hebben deze twee beroepsgroepen samen het grootste 

aandeel in het personeel in ziekenhuizen. Ten tweede zijn beide het meest en direct betrokken bij 

patiëntveiligheid, gezien hun direct patiëntgebonden taken. En ten derde zijn over deze twee 

beroepsgroepen de meeste openbare databronnen beschikbaar. 

 

We kijken in dit hoofdstuk eerst naar de capaciteit in termen van het aantal werkzame personen én 

het aantal fte dat zij werken in het ziekenhuis en de trend over de jaren heen, namelijk de periode 

2013 tot en met 2020 (Q1). Uitgesplitst naar verpleegkundigen en medisch specialisten werkzaam in 

de ziekenhuiszorg, waren deze gegevens beschikbaar voor de periode tot 2019. We presenteren dus 

cijfers over de periode vóór de coronacrisis, die een enorme impact op de personele bezetting in de 

ziekenhuizen heeft en heeft gehad. 

 

De trend in absolute cijfers over de personele capaciteit zetten we ook af tegen de trend van het 

inwonersaantal in Nederland, de gedeclareerde kosten voor medisch specialistische zorg door de 

ziekenhuizen en het aantal verpleegdagen in Nederlandse ziekenhuizen en Universitair Medische 

Centra (UMC). Daarna kijken we nog wat specifieker naar de personele bezetting van de 

beroepsgroepen gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch specialisten, die werkzaam zijn in de 

zorgsector (niet expliciet de ziekenhuiszorg). Dit doen we omdat hiervan recentere cijfers 

beschikbaar zijn over de capaciteit. Ook geven we een overzicht van de laatste capaciteitsplannen 

van het Capaciteitsorgaan die inzicht geven in de balans op de arbeidsmarkt van medisch specialisten 

en gespecialiseerd verpleegkundigen die vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleiding (FZO) worden 

opgeleid. 
 

Voor het duiden van de huidige situatie met betrekking tot de verschillende kwalitatieve aspecten 

van personele bezetting, worden gegevens over het opleidingsniveau van verpleegkundigen, de 

ervaren werkdruk onder zorgpersoneel en data die relateren aan de werkomgeving bijeengebracht. 
Directe indicatoren bleken ook hier niet of in beperkte mate voor handen, dus ook hier is in enkele 

gevallen gebruik gemaakt van een proxy. Zo beschrijven we cijfers over het aantal beschikbare 

vacatures in de ziekenhuiszorg, het ziekteverzuim, het verloop van ziekenhuispersoneel, het gebruik 

van psychische zorg en de ervaren werkdruk onder ziekenhuispersoneel. 
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4.1 Kwantitatieve bezetting in de ziekenhuiszorg 

4.1.1 De totale personele capaciteit in de ziekenhuiszorg 
Het dashboard van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), dat sinds kort in de 

Statline-omgeving van het CBS wordt aangeboden, geeft informatie over het totaal aantal werkzame 

personen dat werkzaam is in Universitair Medische Centra (UMC) en de overige ziekenhuizen en 

instellingen die medisch specialistische zorg leveren. Ook wordt in dit portal gepresenteerd wat de 

deeltijdfactor is van de werknemers, waardoor de capaciteit ook uitgedrukt kan worden in fulltime 

equivalenten (FTE’s). Het gaat om totalen die niet uitgesplitst zijn naar functie of beroep (dit wordt in 

de volgende paragraaf gepresenteerd), maar wel om cijfers die niet alleen per jaar maar ook per 

kwartaal beschikbaar zijn. 
 

Figuur 9 laat zien hoe sinds 2013 het totaal aantal werkzame personen en het totaal aantal FTE in de 

UMC’s en andere ziekenhuizen tamelijk stabiel is gebleven. Duidelijk is dat de capaciteit in de overige 

ziekenhuizen al alle jaren bijna drie keer zo hoog ligt als de capaciteit in de UMC’s. Aan het begin van 

2020 waren er in de UMC’s 78.000 personen werkzaam, in de niet-universitaire ziekenhuizen ruim 

217.000. De capaciteit in de UMC’s nam de laatste jaren wel licht toe, terwijl deze in de niet-
universitaire ziekenhuizen stabiel bleef. De deeltijdfactor in de UMC’s bedroeg over deze periode 

gemiddeld 0,81 FTE, in de niet-universitaire ziekenhuizen 0,73. Mede daardoor liggen de trendlijnen 

voor het aantal werknemers en FTE’s voor de UMC’s dichter bij elkaar dan de twee trendlijnen voor 

de niet-universitaire ziekenhuizen. 
 

Figuur 9 Totaal aantal werkzame personen en totaal aantal FTE in de ziekenhuiszorg, periode 2010-
2020 naar UMCs en overige ziekenhuizen en instellingen die medisch specialistische zorg leveren 
(AZW) 
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4.1.2 De capaciteit aan medisch specialisten en verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg 
en in de zorg breed 

 

In 2013 waren er volgens de Statline-portal van het CBS17 in totaal 79.785 verpleegkundigen 

werkzaam in de Nederlandse ziekenhuizen. Dit aantal is in 2014 gedaald naar 73.725, om vervolgens 

in de jaren daarna weer licht te stijgen naar 77.175 verpleegkundigen in 2018 (zie figuur 10). Volgens 

het CBS heeft de daling in 2014 in de cijfers over verpleegkundigen te maken met de eerder 

genoemde verplichte herregistratie van verpleegkundigen in het BIG-register die in dat jaar heeft 

plaatsgevonden18. Deze afname heeft waarschijnlijk met name betrekking gehad op 

verpleegkundigen die al niet meer werkten met direct patiëntcontact, of onder hun niveau werkten.  

Verpleegkundigen vormen met 65% de grootste beroepsgroep binnen de ziekenhuiszorg, waar in 

2013 bijna 115.000 BIG-geregistreerde zorgverleners werkzaam waren. Dit aantal bedroeg in 2018 

bijna 117.000 BIG-geregistreerde zorgverleners. 

Volgens dezelfde bron waren er in 2013 in totaal 14.405 medisch specialisten werkzaam in deze 

sector. Dit aantal is in 2018 gestegen naar 16.680. De medisch specialisten vormen als beroepsgroep 

ongeveer 10% van het totaal aantal BIG-geregistreerden in ziekenhuizen. 

Figuur 10 laat zien dat het aantal medisch specialisten gelijkmatig is gestegen terwijl het aantal 

verpleegkundigen tussen 2013 en 2018 fluctueerde. Het aandeel medisch specialisten in de populatie 

BIG-geregistreerden werknemers in ziekenhuizen is daarmee toegenomen. 

Figuur 10 Aantal werkzame verpleegkundigen en medisch specialisten in de ziekenhuiszorg, periode 
2013-2018* (personen) (CBS) 

 
* 2018 betreffen voorlopige cijfers en ziekenhuiszorg is omschreven als de som van 3 typen ziekenhuizen, namelijk 1) 

universitair medische centra, 2) algemene ziekenhuizen en 3) categorale ziekenhuizen en overige medisch specialistische 

zorginstellingen.  

 

Naast het aantal werkzame verpleegkundigen en medisch specialisten, gemeten in personen, 

publiceert het CBS sinds kort ook gegevens over het aantal werkzame uren per week voor deze 

beroepsgroepen. Het CBS geeft inzicht in het gemiddeld aantal werkzame uren per week voor beide 

beroepsgroepen op haar CBS-Statline website, specifiek voor de ziekenhuiszorg (onderverdeeld naar 

universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen en overige 

                                                           

 
17 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81551NED/table?dl=1E8FA 

18 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/minder-geregistreerde-verpleegkundigen 
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medisch specialistische zorg)19. Wel beperken deze cijfers zich tot degenen die in loondienst zijn, wat 

onder verpleegkundigen aanzienlijk hoger ligt dan onder medisch specialisten. Bekijken we 

vervolgens de capaciteits-trends (figuur 11), dan zien we dezelfde patronen en verschillen als 

hiervoor. Voor de verpleegkundigen is het gemiddeld aantal uur per week iets toegenomen van 28,2 

naar 28,5; voor medisch specialisten (in loondienst) nam dit gemiddelde toe van 32,9 naar 33,7. 
 

Figuur 11 Aantal uren BIG-verpleegkundigen en medisch specialisten in loondienst in de 
ziekenhuiszorg, periode 2013-2018* (CBS) 

 
 

Een tweede databron voor het bepalen van de capaciteit aan medisch specialisten vormen de 

capaciteitsplannen van het Capaciteitsorgaan, die om de drie jaar verschijnen20. Daarnaast publiceert 

het Capaciteitsorgaan tweejaarlijks cijfers over het aantal gespecialiseerd verpleegkundigen, de 

zogenaamde ‘FZO-beroepen’ die door ziekenhuizen worden opgeleid en daarin ook werkzaam zijn21. 

Het voordeel van deze bron is dat de cijfers nog wat recenter zijn dan die van het CBS, maar een 

beperking is dat het gaat om aantallen specialisten die werkzaam zijn in de totale gezondheidszorg. 
 

Volgens het Capaciteitsorgaan waren er in 2013 in totaal 20.435 medisch specialisten werkzaam in de 

gezondheidszorg ‘breed’. Het aantal ligt daarmee zo’n 4.000 hoger dan het aantal medisch 

specialisten dat volgens het CBS in de ziekenhuizen werkzaam was. In 2019 is het aantal medisch 

specialisten volgens het Capaciteitsorgaan gestegen naar 24.067 (zie figuur 12). De stijgende trend 

bij de medisch specialisten is daarmee vergelijkbaar als die hiervoor is getoond op basis van de CBS-
cijfers. 
 

Kijken we naar het aantal gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, dan was dit 

aantal volgens het Capaciteitsorgaan 21.840 in 2014 en is het daarna stabiel gebleven. Dit komt 

redelijk overeen met de trend die we hiervoor zagen voor de verpleegkundigen werkzaam in de 

ziekenhuizen. 

                                                           

 
19 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81551ned/table?fromstatweb  
20 https://capaciteitsorgaan.nl/publicatie-categorie/publicaties-medisch-specialisten/ 

21 https://capaciteitsorgaan.nl/publicatie-categorie/medisch-ondersteunende-en-verpleegkundige-beroepen/ 
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Figuur 12 Aantal werkzame gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch specialisten in de zorg 
breed, periode 2013-2020 (personen) (Capaciteitsorgaan) 

 
 

Ook het Capaciteitsorgaan houdt rekening met de deeltijdfactor bij de ramingen van medisch 

specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Hiervoor wordt de factor FTE gebruikt, net als in 

cijfers uit het dashboard van het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) zoals hiervoor 

gepresenteerd. Figuur 13 laat de trends zien van de capaciteit aan medisch specialisten en 

gespecialiseerd verpleegkundigen maar dan uitgedrukt in FTE. De trends zijn dezelfde als die in 

aantal personen (figuur 12), aangezien de factor FTE van beide beroepsgroepen alleen licht is 

gewijzigd. Gemiddeld werkten medisch specialisten in 2013 0,92 FTE, in 2019 was dat gedaald tot 

0,89. Voor de gespecialiseerd verpleegkundigen die onder de FZO-beroepen vallen is het aantal FTE 

tussen 2014 en 2020 hetzelfde gebleven op 0,73 FTE. 
 

Figuur 13 Aantal FTE gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch specialisten in de zorg breed, 
periode 2013-2020 (Capaciteitsorgaan) 
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4.1.3 De relatieve capaciteit aan medisch specialisten en verpleegkundigen in de 
ziekenhuiszorg 

 

Naast de bovenstaande trends in absolute cijfers, is het ook relevant de capaciteit aan 

ziekenhuispersoneel te relateren aan de zorgvraag. Deze wordt in eerste aanleg bepaald door het 

aantal inwoners in Nederland. Hierna wordt de capaciteit gerelateerd aan de totale gedeclareerde 

kosten aan medisch specialistische zorg en het aantal verpleegdagen in Nederlandse ziekenhuizen, 

als meer specifieke indicatoren voor de zorgvraag. 
 

We bekijken de trend eerst door het aantal verpleegkundigen en medisch specialisten dat werkzaam 

is in de ziekenhuiszorg, en het totaal aantal uur dat zij werkten, te delen op het aantal inwoners in 

Nederland voor de periode 2013-2018. Omdat we zagen dat het aantal medisch specialisten ruim 

vier keer zo laag is als het aantal verpleegkundigen (zie figuur 10), en het aantal uren ruim drieënhalf 

keer zo laag (zie figuur 11) is voor deze trendanalyse een indexcijfer gebruikt. Het jaar 2013 is als 

uitgangspunt op 100 gesteld, alle waarden na 2013 zijn dus relatieve groei/krimp-percentages ten 

opzichte van dat jaar. Figuur 14 laat de vier geïndexeerde trends zien, voor verpleegkundigen en 

medisch specialisten, en voor hun capaciteit in aantallen en uren. 

Figuur 14 Ratio’s van aantallen en gewerkte uren van verpleegkundigen en medisch specialisten 
werkzaam in ziekenhuizen op het aantal inwoners, 2013-2018 (index=2013) 

 

 

Figuur 14 toont dezelfde trendverschillen die we eerder zagen tussen verpleegkundigen en medisch 

specialisten, maar nu duidelijker. De capaciteit aan verpleegkundigen is relatief, dus ten opzichte van 

het aantal inwoners, na 2013 scherp gedaald, en daarna licht gestegen, maar heeft niet meer het 

niveau van 2013 gehaald22. De relatieve capaciteit aan medisch specialisten is daarentegen constant 

en in een sneller tempo gestegen, zowel uitgedrukt in aantallen werkzamen als gewerkte uren per 

inwoner. 
 

Dezelfde trends zijn ook berekend op basis van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg 

zoals geleverd door ziekenhuizen per jaar, als een meer specifieke indicator voor de (vervulde) 
zorgvraag. Figuur 15 laat de geïndexeerde trends zien voor het aantal werkzame en gewerkte uren 

                                                           

 
22 Deze daling heeft volggens het CBS te maken met de verplichtte herregistratie in 2013/2014, zie https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2016/11/minder-geregistreerde-verpleegkundigen 
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van medisch specialisten en verpleegkundigen tussen 2013 en 2018, gedeeld op deze totale uitgaven 

uitgedrukt in euro’s23. 

Figuur 15 Ratio’s van aantallen en gewerkte uren van verpleegkundigen en medisch specialisten 
werkzaam in ziekenhuizen op de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen, 
2013-2018 (index=2013) 

 
 

Figuur 15 toont een wat ander beeld van de trends in de relatieve capaciteit aan medisch specialisten 

en verpleegkundigen dan in de voorgaande figuren. De relatieve capaciteit aan verpleegkundigen 

blijft nu met een ‘zaagtand’-patroon dalen en ligt in 2018 flink onder het niveau van 2013. Dit wordt 

met name veroorzaakt door een forse stijging van de zorgkosten (+13,2%), maar ook door een 

afname van het aantal verpleegkundigen (-3,3%) gedurende deze periode. 
De relatieve capaciteit aan medisch specialisten stijgt nu alleen tussen 2013 en 2015, om daarna te 

dalen en in 2018 op ongeveer hetzelfde niveau uit te komen als in 2013. Hoewel het aantal medisch 

specialisten dus is gestegen (+13,9%), wordt dit gecompenseerd door de eveneens toegenomen 

zorgkosten (+13,2%). Dit geeft aan dat de capaciteit aan medisch specialisten en verpleegkundigen in 

de ziekenhuiszorg, als we dit relateren aan de gedeclareerde kosten voor de medisch-specialistische 

zorg die zij leveren, een minder stabiele en stijgende trend vertoont, dan wanneer we alleen naar de 

absolute capaciteit kijken of de capaciteit alleen relateren aan het aantal inwoners. Het is dan ook zo 

dat de bevolking in de periode 2013-2018 met ‘slechts’ 2,4% is gestegen, terwijl de totale kosten aan 

de medisch-specialistische zorg toenamen met 13,2%. Echter, de zorgkosten worden bepaald door 

meer dan alleen een stijgende zorgvraag. Zo zijn bijvoorbeeld dure geneesmiddelen en 

salarisstijgingen ook van invloed op de zorgkosten. 
 
Vandaar dat de trend in aantallen verpleegkundigen en medisch specialisten werkzaam in de 

ziekenhuiszorg ten slotte ook nog is afgezet tegen het aantal verpleegdagen van Nederlandse 

ziekenhuizen en UMC’s over de periode 2013 t/m 201724. Figuur 16 toont dat deze trend voor 

verpleegkundigen in 2014 eerst daalt en daarna oploopt tot deze in 2017 iets onder het niveau van 

2013 uitkomt. Over deze periode is het aantal verpleegkundigen namelijk licht gedaald (-3,3%), maar 

was de afname van het aantal verpleegdagen in Nederlandse ziekenhuizen en UMC’s groter(- 9,82%). 

Voor medisch specialisten is eerst een stabilisatie van deze trend zichtbaar, maar vanaf 2014 is er 

een continue stijging te zien. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal medisch 

                                                           

 
23 https://www.vektis.nl/open-data 

24 https://www.dhd.nl/producten-diensten/dataverzameling-EJZ/Paginas/archief-rapportage-ejz.aspx 
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specialisten (+13,9%) en een afname van de verpleegdagen (-9,82%). Deze cijfers geven dus een 

soortgelijk beeld als wanneer het aantal verpleegkundigen en medisch specialisten werd afgezet 

tegen het aantal inwoners, maar een ander beeld dan wanneer dit wordt afgezet tegen de 

zorgkosten. Wel moet bedacht worden dat voor verpleegdagen de algemene trend is dat patiënten 

weliswaar korter in het ziekenhuis verblijven, maar opgenomen patiënten in toenemende mate 

complex zijn en een toenemende zorgzwaarte hebben.[111] 

Figuur 16 Ratio’s van aantallen en gewerkte uren van verpleegkundigen en medisch specialisten 
werkzaam in ziekenhuizen op het aan verpleegdagen in Nederlandse algemene ziekenhuizen en 
UMC’s, 2013-2017 (index=2013) 

 
 

We bouwen in de volgende paragraaf verder op de vraag-aanbod-confrontatie van de personele 

capaciteit van medisch specialisten en (gespecialiseerd) verpleegkundigen, als we de ramingen van 

het Capaciteitsorgaan over de periode 2013-2020 samenvatten. 

4.1.4 De huidige én toekomstige (relatieve) capaciteit aan medisch specialisten en 
gespecialiseerd verpleegkundigen in de ziekenhuiszorg 

De capaciteitsramingen van medisch specialisten  

 

Sinds de oprichting in 1999 adviseert het Capaciteitsorgaan het ministerie van VWS periodiek over de 

benodigde instroom voor de opleidingen voor de verschillende medische specialismen. Hieronder 

worden de belangrijkste resultaten van de ramingen voor de medische specialisten uit 2013, 2016 en 

2019 beschreven. Deze ramingen specificeren de cijfers die we hiervoor hebben gepresenteerd. 
 

• In 2013 waren er signalen van ‘overschotten’ onder medisch specialisten. Zo was er sprake 

van een toenemend aantal tijdelijke aanstellingen bij enkele specialismen en soms zelfs 

(verborgen) werkloosheid onder recent afgestudeerde arts in opleiding tot specialist (aios). 
Het Capaciteitsorgaan adviseerde dan ook om minder medisch specialisten, klinisch 

technologische specialisten en spoedeisende hulpartsen op te leiden, oftewel de instroom 

naar beneden bij te stellen. De reden voor deze (toen) plotselinge ontwikkeling was niet een 

afnemende vraag; maar dat voor de (licht stijgende) vraag op termijn naar alle 

waarschijnlijkheid minder specialisten nodig zouden zijn dan er bij ongewijzigd beleid 

beschikbaar (zouden) zijn. Daarbij was er onzekerheid over de veranderende 

financieringsstructuur. Tot slot werd in 2013 – anders dan in eerdere jaren – wel rekening 
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gehouden met buitenlandse instroom. Hierdoor lag het instroom advies bijna 15% lager dan 

in 2010. Een lager instroom advies betekent echter niet automatisch dat het aantal medisch 

specialisten daalt: voorgaande adviezen waren immers gericht op het vergroten van de 

capaciteit. Als we kijken naar de daadwerkelijke ontwikkeling van de capaciteit aan aios, dan 

blijkt dat sinds 2013 deze met ongeveer 550 plaatsen is toegenomen tot 7.232 plaatsen. De 

feitelijke instroom bevond zich in de tussengelegen 3 jaren gemiddeld genomen binnen de 

bandbreedte van het advies 2013, maar eerder aan de bovenkant dan aan de benedenkant. 
• In 2016 waren er nog steeds berichten over een te krappe arbeidsmarkt voor pas 

afgestudeerde aios. Zo was er een toenemende uitstroom naar het buitenland, waren er 

meer tijdelijke aanstellingen zonder uitzicht op een vaste aanstelling en was er soms sprake 

van (verborgen) werkloosheid. Door enerzijds een verwachte beperkte bijdrage van 

epidemiologische factoren en sociaal-culturele factoren aan de groei van de zorgvraag en 

anderzijds de ontwikkelingen binnen de tweedelijnszorg sinds 2013 (naweeën van de crisis, 

het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord en de integrale budgettering van ziekenhuizen) zou de 

zorgvraag in de komende periode minder hard stijgen. De onvervulde vraag ten slotte, was 

voor de meeste beroepsgroepen in 2016 lager dan in 2013. De over de gehele lijn 

conservatievere inschattingen van de zorgvraagontwikkeling, het langer doorwerken van de 

zittende beroepsgroep en de horizontale en verticale taakherschikking wogen mee in de 

raming van 2016, wat leidde tot wederom een daling van de geadviseerde jaarlijkse instroom 

met circa 15%. Ook bij dit nog lagere instroom advies was de inzet niet een daling van de 

totale capaciteit, maar een langzamere stijging ervan. Tussen 2016 en 2019 steeg het totaal 

aantal specialisten met 13% (van 24.514 naar 27.821). 
• In 2019 was de situatie anders dan in 2016 door verschillende factoren. De belangrijkste 

factor is dat de ontwikkeling van de arbeidstijden van medisch specialisten voor onzekerheid 

en variatie zorgen in de raming van het aantal benodigde medisch specialisten. Deze 

arbeidstijden voor medisch specialisten gaan namelijk flink veranderen. Om de arbeidsmarkt 

daarop voor te bereiden is het nodig meer medisch specialisten op te leiden. Daarnaast is de 

verwachting dat vakinhoudelijke en technische ontwikkelingen, zoals therapie op maat tot 

een grotere vraag zal leiden. Tot slot verwacht het Capaciteitsorgaan op het gebied van het 

werkproces dat er nog wel efficiëntieslagen te behalen zijn, maar minder dan in voorgaande 

ramingen werd aangenomen. Aan de andere kant werkt de dalende uitstroom uit het vak 

(door een stijgende pensioenleeftijd en een verjonging van de medisch specialisten door de 

nieuwe aanwas) juist dempend op de benodigde instroom in de opleidingen. Het 

instroomadvies was in 2019 dan ook hoger dan in 2016. 
In het advies van 2019 springt evenwel een aantal specialismen er juist uit omdat voor deze – 

anders dan voor de meeste specialismen – het advies is om (iets) minder op te leiden. Het 

gaat om de volgende specialismen: cardio-thoracale chirurgie, heelkunde, 

kindergeneeskunde, klinische chemie, klinische fysica, klinische geriatrie, maag-darm-
leverziekten, neurologie, gynaecologie, orthopedie, radiotherapie, en reumatologie. 

De capaciteitsramingen van gespecialiseerd verpleegkundigen 

 

Sinds 2014 voert het Capaciteitsorgaan ook ramingen uit om de benodigde instroom te berekenen 

voor een aantal gespecialiseerd verpleegkundigen die in ziekenhuizen werken en daar worden 

opgeleid vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO). Hieronder worden de belangrijkste 

resultaten van deze ramingen voor de gespecialiseerd verpleegkundigen uit 2014, 2016, 2018 en 

2020 beschreven. 
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• In de raming van 2014 werd nog geen tekort gesignaleerd aan voldoende opgeleide 

beroepsbeoefenaren. Wel waren er in enkele regio’s en voor enkele beroepsgroepen relatief 

veel vacatures. In algemene zin werd echter niet aangeraden om de huidige 

opleidingsinspanningen te vergroten. De verwachting was dat de opleidingsinspanning voor 

een groot aantal beroepen waarschijnlijk groot genoeg zou zijn om in de nabije toekomst (de 

komende 6 à 8 jaar) aan zowel de vervangings- als de uitbreidingsvraag te voldoen. Sterker 

nog, voor 3 verpleegkundige beroepen werd zelfs een bijstelling naar beneden aangeraden.  
• In de raming van 2016 werden ook nog geen grote tekorten gesignaleerd aan voldoende 

opgeleide beroepsbeoefenaren, maar werd wel voor een groot aantal opleidingen 

geadviseerd om de opleidingscapaciteit naar boven bij te stellen vanwege (mogelijke) 
tekorten in de toekomst. De toenmalige opleidingsinspanning was zeker niet genoeg om aan 

de uitbreidingsvraag tegemoet te komen. Voor de meeste beroepen werd zelfs een 

verdubbeling van de instroom aangeraden om zeer grote tekorten (rond de 100%) in 2022 te 

voorkomen. 
• In de raming van 2018 was het beeld nog verder verslechterd. Nu werd wel gesproken van 

huidige tekorten en een hoge vacaturegraad. In deze raming werd dan ook voorgesteld de 

instroom voor de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen naar boven bij te 

stellen, uitgaande van de verwachte zorgvraag en het verwachte zorgaanbod in 2024. In de 

raming van 2018 vallen de grootste relatieve stijgers onder het zogeheten kindercluster: IC-
kinderverpleegkundigen, IC-neonatologieverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen en 

obstetrieverpleegkundigen. Het gaat dan om een stijging van het instroomadvies van 

respectievelijk 300%, 124%, 55% en 108% ten opzichte van het advies van het 

Capaciteitsorgaan in 2016. Voor de SEH-verpleegkundigen werd ook een ruime verdubbeling 

(108%) van de jaarlijkse instroom geadviseerd ten opzichte van 2016. 
• De laatste raming van 2020 tenslotte, concludeert dat de capaciteit aan FZO-beroepen en 

ambulanceverpleegkundigen licht is gedaald terwijl het aantal vacatures flink is toegenomen. 
Ook moet de verwachting dat de zorgvraag verder zal stijgen naar boven worden bijgesteld 

door onder andere een grotere en vergrijzende bevolking. Door de vergrijzing neemt ook 

uitstroom toe. Voor de meeste beroepen zal, door al deze factoren, het verschil tussen 

zorgvraag en zorgaanbod in 2027 groter zijn en daarom adviseerde het Capaciteitsorgaan in 

dit Capaciteitsplan voor de meeste FZO-beroepen en ambulanceverpleegkundigen om meer 

op te leiden dan de afgelopen jaren is ingestroomd. Een uitdagend advies, omdat de 

verhoogde opleidingsinstroom die sinds 2016 is geadviseerd, bij verreweg de meeste 

beroepen niet is gehaald. Het al in 2016 vastgestelde tekort is hierdoor niet ingelopen. 

4.2 Kwalitatieve bezetting in de ziekenhuiszorg 

4.2.1 Opleidingsniveau 
Ondanks de veelheid aan cijfers die onder andere het programma AZW en het CBS beschikbaar 

stellen, zijn er geen trendcijfers over het opleidingsniveau van personeel dat werkzaam is in de 

ziekenhuiszorg. Wel geeft de databron AZW Statline inzicht in het aantal geslaagde mbo- en hbo-
verpleegkundigen in de periode 2013 – 2018. Vergelijking van beide trends geeft een indicatie van 

veranderingen in het opleidingsniveau van deze beroepsgroep. 
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Figuur 17 laat zien dat zowel het aantal geslaagde mbo- als hbo-verpleegkundigen steeds is gestegen 

tussen 2013 en 2018. De stijging van het aantal mbo-afgestudeerden was 40%, de stijging onder 

hbo-verpleegkundigen was met 75% echter sterker. Dit betekent dat het aandeel van hbo-opgeleide 

verpleegkundigen binnen de beroepsgroep is gestegen. Alhoewel er in absolute zin nog steeds meer 

mbo-verpleegkundigen afstuderen, verandert de verhouding mbo-hbo-afgestudeerden zodanig dat 

het gemiddelde opleidingsniveau toeneemt. 

Figuur 17 Aantallen geslaagde mbo- en hbo-verpleegkundigen 2013-2018 (AZW) 

 

4.2.2 Openstaande vacatures in de  ziekenhuiszorg 
Over de periode van 2014-2019 is uit verschillende bronnen bekend hoeveel openstaande vacatures 

er per jaar waren in de ziekenhuizen. Openstaande vacatures zijn een proxy voor personeelstekorten, 

maar daarbij moet bedacht worden dat vacatures niet altijd betekenen dat er niet aan de zorgvraag 

van ziekenhuizen voldaan kan worden. Vacatures ontstaan immers ook omdat er mobiliteit is van 

personeel en er overgangsperioden zijn (‘frictie’25), of wanneer er juist activiteiten uitgebreid worden. 
Het is daarom vooral van belang te kijken naar vacatures die langdurig open staan en moeilijk 

vervulbaar blijken te zijn vanwege onvoldoende belangstelling, en naar vacatures die tot een 

structureel tekort of tot onderbezetting leiden. Deze kenmerken van vacatures zijn echter niet altijd 

bekend of worden niet gespecificeerd in de secundaire statistieken. 

 

De NVZ publiceert in haar brancherapport[111] over vacatures, maar de onderstaande figuur 18 is 

gebaseerd op basis van CBS Statline data omdat hieruit tijdreeksen af te leiden zijn. Daarin is te zien 

dat het aantal openstaande vacatures sinds 2014 is gegroeid van 3.800 naar 9.400 in 2019. Het NVZ 

brancherapport van 2018 meldt over het jaar 2017 dat vier op de vijf ziekenhuizen te maken had met 

moeilijk te vervullen vacatures bij onder andere de verpleegkundige en medisch specialistische 

beroepen, met personeelstekorten voor beide beroepsgroepen tot gevolg.[112] Het aantal vacatures 

in het eerste kwartaal van 2018 kwam volgens de NVZ overeen met 2,8% van het aantal fte.26 

 

                                                           

 
25 De NVZ zegt hierover in het jaarrapport 2018: “Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is ongeveer 2% openstaande vacatures 

noodzakelijk. Vacatures zijn nodig om vraag en aanbod van personeel goed op elkaar te laten aansluiten en tot een goede allocatie te 

komen. Het vergt immers tijd om een vacature met de juiste persoon te kunnen vervullen. Het percentage van 2,8% in het eerste kwartaal 

van 2018 lag hierboven en nam net als het absolute aantal vacatures de afgelopen jaren sterk toe.”  

26 Op basis van het aantal fte voor medisch-specialistische zorg en GGZ in het tweede kwartaal van 2017. 
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Figuur 18 Aantal openstaande vacatures in ziekenhuizen, 2014-2019 (CBS) 

 

4.2.3 Ziekteverzuim en ervaren werkdruk en werklast in de ziekenhuiszorg 
Ziekteverzuim en de ervaren werkdruk/werklast vormen twee andere thema’s die iets zeggen over de 

kwalitatieve personele bezetting in ziekenhuizen. Ook hier dient vooraf een kanttekening te worden 

gemaakt. Een hoge ervaren werkdruk is een proxy voor personeelstekorten: als met minder mensen 

hetzelfde of meer werk moet worden verricht, zal dit waarschijnlijk leiden tot een hogere werkdruk. 

Dat geldt ook voor ziekteverzuim, wat ook nog weer het vervolg-effect heeft dat er minder capaciteit 

op de werkvloer is, wat het tekort doet toenemen als dit niet op korte termijn opgelost kan worden, 

en vervolgens ook weer de werkdruk kan doen toenemen27. Personeel kan echter ook een hoge 

werkdruk ervaren en verzuimen als de werkomstandigheden, de steun van leidinggevenden, 

samenwerking met collega’s of administratieve lasten tekort schieten. Net als in de vorige paragraaf 

geldt dat ziekteverzuimcijfers en werkdrukmetingen niet gespecificeerd worden naar de oorzaak, en 

daarom onnauwkeurigheid met zich meebrengen en ook tot overschattingen van 

capaciteitsproblemen kunnen leiden. 

Ziekteverzuim 

Kijken we eerst naar de tijdreeks-cijfers van het Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen  

(IZZ), dan zien we dat het ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel in de periode 2015-2019 in de 

eerste vier jaren is gestegen van gemiddeld 4,4% in 2015 naar 5,3% in 2018. In 2019 daalde het 

ziekteverzuim licht naar 5,1% (zie figuur 19 hieronder) . De stijging van het verzuim werd volgens de 

NVZ vrijwel geheel veroorzaakt door een stijging van het langdurig verzuim en is het hoogste 

verzuimpercentage sinds 2006. Helaas zijn er geen aparte gegevens beschikbaar voor het 

ziekteverzuim onder verpleegkundigen en medisch specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen. 

                                                           

 
27 De NVZ geeft het volgende aan over ziekteverzuim en werkdruk in haar brancherapport van 2018: “Ziekenhuizen gaven in 2017 naast het 

werven en behouden van personeel ook werkdruk en ziekteverzuim aan als uitdagingen. Een van de oorzaken die leidden tot een hoger 

ziekteverzuim was werkdruk. Bijna twee derde van de geïnterviewde ziekenhuizen gaf aan dat de werkdruk is toegenomen. Bij de andere 

ziekenhuizen bleef de werkdruk gelijk. De belangrijkste oorzaken van de toegenomen werkdruk waren een hogere complexiteit van het 

werk, een toename van het aantal taken en een tekort aan personeel. Er werden meerdere maatregelen genomen om de werkdruk te 

verminderen, zoals het efficiënter vormgeven van de werkprocessen, de inzet van training en coaching, het aantrekken van extra personeel 

en het aanpassen van werktijden en roosters. 
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Figuur 19 Percentage ziekteverzuim in de ziekenhuiszorgsector, 2015-2019 (IZZ) 

 

Ervaren werkdruk en werklast 

Tijdreeks-cijfers over de ervaren werkdruk en werklast onder artsen28, gespecialiseerd 

verpleegkundigen en mbo-verpleegkundigen voor de periode 2014-2019 worden gepresenteerd in 

figuur 20, 21, 22 en 23. Deze zijn gebaseerd op de data van CBS/TNO29. Voor wat betreft de ervaren 

werkdruk is er gevraagd of deze beroepsgroepen ervaren dat zij ‘erg snel werken’, ‘heel veel werk 

doen’ en ‘extra hard werken’. Voor wat betreft de ervaren werklast is er gekeken naar het 

percentage van de beroepsgroep dat aangeeft burn-out klachten te ervaren. 

Daarbij valt op dat voor de gespecialiseerd verpleegkundigen het percentage dat het eens is met een 

van de stellingen sinds 2015 voor alle vier de stellingen is gestegen. Voor de mbo-verpleegkundigen is 

er een ‘piek’ te zien in 2016, voor wat betreft de vier stellingen. 

Als we kijken naar de medisch specialisten dan was 2014 het jaar waarin de meeste werkdruk werd 

ervaren. Het ervaren van burn-out klachten nam eerst niet toe, maar wordt in 2017 wel door een 

groter percentage ervaren in vergelijking met de jaren daarvoor. Voor wat betreft de medisch 

specialisten is dit thema onder de aandacht bij onder andere de Federatie Medisch Specialisten, om 

te proberen deze percentages terug te dringen. 
 

Figuur 20 Percentage van beroepsgroep dat werkdruk ervaart (indicator: erg snel werken), 2014-
2019 (CBS/TNO) 

 

                                                           

 
28 Artsen: Deze beroepsgroep omvat de huisartsen, basisartsen, medisch specialisten, dierenartsen, tandartsen en apothekers 

29 Bron: CBS/TNO. (2020, 13 november). Geraadpleegd via 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84436NED/table?ts=1605264871637 
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Figuur 21 Percentage van beroepsgroep dat werkdruk ervaart (indicator: heel veel werk doen), 2014-
2019 (CBS/TNO) 

 
 

Figuur 22 Percentage van beroepsgroep dat werkdruk ervaart (indicator: extra hard werken), 2014-
2019 (CBS/TNO) 

 
 

Figuur 23 Percentage van beroepsgroep dat burn-out klachten ervaart, 2014-2019 (CBS/TNO) 
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4.2.4 Gebruik psychische zorg 
Het gebruik van psychische zorg onder ziekenhuispersoneel is een indicator voor het mentaal 

welbevinden en daarmee de kwalitatieve capaciteit. Ook bij deze indicator dient bedacht te worden 

dat deze niet één op één toe te schrijven is aan hun werk in het algemeen of aan werkdruk of 

werkomstandigheden in het bijzonder. 
 

Volgens cijfers van IZZ is het percentage van het ziekenhuispersoneel dat gebruik maakte van 

psychische zorg gemiddeld over de periode 2015-2019 met 9,6% wat lager dan onder de 

beroepsbevolking.[113] Het is echter wel sterk toegenomen in de periode 2015-2019, namelijk van 

4,3% naar 5,9% (zie figuur 24). Dit betekent een toename van ruim 40% in slechts 3 jaar. 

Figuur 24 Percentage van ziekenhuispersoneel dat psychische zorg gebruikt, 2015-2019 (IZZ) 

 

4.2.5 Verloop medewerkers 
De laatste indicator voor de kwalitatieve personele bezetting in de ziekenhuiszorg is het verloop van 

medewerkers. Dit is in de ziekenhuiszorg tussen 2015 en 2018 gestegen van 14,4% naar 16,5% (zie figuur 

25). In 2016 lag dit percentage tijdelijk lager om daarna weer te stijgen. Vooral de stijging in 2018 ten 

opzichte van 2017 valt hierbij op. 

Figuur 25 Percentage verloop van ziekenhuispersoneel, 2015-2018 (IZZ) 
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4.3 Samenvatting en conclusie 

Om zowel de kwantitatieve als kwalitatieve personele bezetting in de medisch specialistische zorg in 

Nederlandse ziekenhuizen over de afgelopen jaren te beschrijven, zijn in dit hoofdstuk verschillende 

indicatoren en databronnen bewerkt en gepresenteerd. De gepresenteerde data kan gezien worden 

als indicator voor de mate waarin de bezetting in ziekenhuizen in kwantitatieve of kwalitatieve zin 

voldoet aan de vraag. Het is belangrijk deze in combinatie met elkaar te beschrijven en te duiden. 
 

Wanneer we kijken naar de beschikbare trendcijfers die betrekking hebben op kwantitatieve 

personele bezetting, dan kan ten eerste geconstateerd worden dat de capaciteit aan medisch 

specialisten is gestegen, zowel in absolute zin als in verhouding tot de ook groeiende bevolking, de 

stijgende ziekenhuiszorgkosten, en het aantal verpleegdagen. Voor verpleegkundigen is deze trend 

minder duidelijk. En als de capaciteit van deze beroepsgroep wordt afgezet tegen de bevolking, de 

gedeclareerde uitgaven aan ziekenhuiszorg en het aantal verpleegdagen, is hier juist een relatieve 

afname van de personele capaciteit te zien. 
 

Als het zorggebruik sneller groeit dan de bevolking, en het product van beide weer sneller dan de 

personele capaciteit, dan is de conclusie dat de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsknelpunten 

in de ziekenhuissector zijn toegenomen. Een overzicht van de ramingen van het Capaciteitsorgaan 

over de afgelopen 10 jaar, voor zowel de gespecialiseerd verpleegkundigen als de medisch 

specialisten, ondersteunen deze conclusie. De algemene trend zowel bij de gespecialiseerd 

verpleegkundigen als de medisch specialisten is dat in het begin van de periode (2013/2014) er nog 

weinig tekorten of zelfs dreigende overschotten waren, terwijl aan het eind van de periode 

(2019/2020) vrijwel alle instroomadviezen naar boven worden bijgesteld. 

Dit is bij de gespecialiseerd verpleegkundige (FZO-)beroepen nijpender dan bij de medisch 

specialisten. Hoewel dit nog niet goed werd voorzien in de voorgaande ramingen, is bij de laatste 

raming van 2020 sprake van grote huidige tekorten. Voor de meeste FZO-beroepen werd in deze 

raming een verdubbeling van de instroom in de opleidingen aangeraden om zeer grote tekorten tot 

zelfs 100% van de huidige capaciteit in de nabije toekomst te voorkomen. Bij de ramingen van de 

medisch specialisten is de mate van urgentie lager. In de ramingen van 2013 en 2016 wordt beide 

keren het instroomadvies gemiddeld juist met 15% naar beneden bijgesteld. Deze afname was niet 

gericht op het verkleinen van de capaciteit, maar om deze minder snel te laten groeien. Ondanks de 

nog laag blijvende vacaturegraad worden in 2019 echter ook mogelijke tekorten bij de medisch 

specialisten voorzien. Het instroomadvies wordt dan ook weer naar boven bijgesteld. 
 

Het gaat hierbij om gemiddelden en de situatie is niet hetzelfde in alle specialismen binnen de 

medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Bij de gespecialiseerd verpleegkundigen 

zijn het met name de functies gericht op zorg aan kinderen waar tekorten ontstaan en waar een 

forse verhoging van de instroom in de opleidingen wordt geadviseerd: IC-kinderverpleegkundigen, 

IC-neonatologieverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen en obstetrieverpleegkundigen. Daarnaast 

geldt dit voor SEH-verpleegkundigen. Bij de medisch specialismen wordt de meest forse verhoging 

van de instroom in de opleidingen aanbevolen voor spoedeisende geneeskunde, longziekten en 

tuberculose, psychiatrie en dermatologie en venerologie. Voor medisch specialisten ligt vooral een 

knelpunt bij de spoedeisende zorg. Het tekort bij zorg voor kinderen die te zien is bij 

verpleegkundigen is echter niet te zien bij de medisch specialisten. 
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De trends in de kwalitatieve personele bezetting in de medisch specialistische zorg in Nederlandse 

ziekenhuizen verlopen in de laatste jaren zorgelijk. De ervaren werkdruk en werklast, het 

ziekteverzuim en het aantal openstaande vacatures namen toe. Deze indicatoren hangen met elkaar 

samen en versterken elkaar waarschijnlijk – al kan dit niet met deze secundaire trendcijfers worden 

aangetoond. 
 

Bij deze conclusies dient uiteraard te worden bedacht dat er nog meer functies en beroepen de 

personele capaciteit in de ziekenhuiszorg vormen. Over de niet-gespecialiseerd verpleegkundigen 

lieten we ook een aantal trends zien, maar hun opleidingsinstroom wordt niet centraal ‘geraamd’. 
Dat geldt ook voor de verzorgenden, basisartsen en andere ondersteunende beroepen werkzaam in 

de ziekenhuiszorg (bijvoorbeeld technisch, laboratoria, en farmaceutisch personeel). Het is dus van 

belang de kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten in de personele capaciteit van de Nederlandse 

ziekenhuizen te bezien vanuit een integraal en skillmix-perspectief. Tot slot dient nog eens benoemd 

te worden dat de enorme impact van de coronacrises op de personele bezetting in de ziekenhuizen 

in geen van de cijfers van dit hoofdstuk kon worden meegenomen. 
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5 Beschouwing en aanbevelingen 

De patiëntveiligheid wordt in Nederland periodiek onderzocht door dossieronderzoek uit te voeren 

naar zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen. De eerste landelijke meting wees in 

2007, na beoordeling van patiëntendossiers uit 2004, uit dat in Nederland grote groepen patiënten 

zorggerelateerde schade opliepen. Naar aanleiding hiervan werd in 2008 een landelijk 

veiligheidsprogramma opgesteld om deze schade terug te dringen. Tussen 2008 en 2011/2012 wees 

dossieronderzoek op een daling van de potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade en sterfte. 

De patiëntveiligheid leek te zijn verbeterd. Echter, bij de laatste landelijke meting van de 

zorggerelateerde schade, waarbij werd gekeken naar dossiers uit 2015/2016, werd geconcludeerd 

dat de potentieel vermijdbare schade en sterfte niet verder was gedaald ten opzichte van 

2011/2012[14]. Om de resultaten van de nieuwe meting in 2019 te zijner tijd te kunnen duiden, is 

het van belang om relevante contextfactoren in kaart te brengen die mogelijk samenhangen met het 

voorkomen van zorggerelateerde schade. Personele bezetting wordt in dit kader gezien als een 

mogelijk relevante contextfactor. Maar hiervoor is het van belang om te weten wat er in de 

wetenschappelijke literatuur bekend is over een mogelijke relatie tussen personele bezetting en 

patiëntveiligheid, en hoe de indicatoren voor personele bezetting zich de afgelopen jaren in de 

medisch specialistische ziekenhuis zorg in Nederland hebben ontwikkeld. 

 

Literatuuronderzoek 

In het eerste deel van dit onderzoek zijn de associaties tussen de verschillende aspecten van 

personele bezetting en patiëntveiligheid onderzocht in de wetenschappelijke literatuur. 
Op hoofdlijnen is er de meeste evidentie gevonden voor een significante positieve associatie tussen 

patiëntveiligheidsuitkomsten en personele bezetting in termen van een betere kwantitatieve 

bezetting van verpleegkundigen en artsen, een hoger opleidingsniveau, minder werkdruk, en een 

meer ondersteunende werkomgeving. Ook wordt in veel van de onderzochte literatuur bepleit dat 

een juiste combinatie en balans van personele bezettingsaspecten belangrijk is om de veiligheid voor 

de patiënt te kunnen garanderen. 
 

Data-onderzoek 

In het tweede deel zijn bestaande (openbare) databronnen samengebracht om de personele 

bezetting van de Nederlandse ziekenhuizen over de laatste jaren te beschrijven. Afhankelijk van de 

databron zijn deze gegevens verzameld over de afgelopen zeven jaar. Waar de databron niet voorzag 

in de data over deze periode, zijn de gegevens van de beschikbare jaren gebruikt om toch een 

(deel)trend te kunnen schetsen. Voor een aantal gegevens en indicatoren gold dat deze eerder een 

proxy dan een directe meting zijn voor de mate waarin de bezetting in ziekenhuizen in algemene zin 

voldoet aan de zorgvraag over de beschreven periode. 

Over het algemeen en kort samengevat geven de verzamelde cijfers een toenemend zorgelijk beeld 

van de personele bezetting zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Niet alle indicatoren wijzen op 

grote tekorten voor alle beroepsgroepen, maar de meeste indicatoren voor de kwalitatieve bezetting 

ontwikkelen zich ongunstig. 
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5.1 De uitkomsten van het literatuur- en data-onderzoek personele 
bezetting naast elkaar gelegd 

Wanneer de bevindingen van de literatuurstudie en het data-onderzoek over de verschillende 

aspecten van personele bezetting naast elkaar worden gelegd, kan dit aanleiding zijn om het gesprek 

aan te gaan over de mogelijke implicaties die de huidige stand van zaken in personele bezetting in de 

medisch specialistische zorg in Nederlandse ziekenhuizen heeft voor de patiëntveiligheid. Bijlage C 

geeft een overzicht van de gevonden data per aspect van personele bezetting, gecombineerd met de 

uitkomsten van het literatuuronderzoek. De bevindingen per aspect worden hieronder schematisch 

weergegeven in figuur 26 en daarna verder beschreven. 

Figuur 26 Schematische weergave van gevonden associaties uit de literatuur en mogelijk risicovolle 
trends voor ieder aspect van de personele bezetting. 
De (overwegend) positieve significante associaties met patiëntveiligheid zijn met een plus aangeduid. 
Een rood kader geeft aan dat de data wijst op zorgelijke ontwikkelingen. 

 

 

 

Kwantitatieve bezetting verpleegkundigen 

Uit de literatuur blijkt overwegend dat een betere kwantitatieve verpleegkundige bezetting, 

significant geassocieerd is met betere uitkomsten op het gebied van patiëntveiligheid. Dit wordt 

ondersteund door de bevindingen van een synthese die onlangs in België is uitgevoerd op dit thema 

voor de actue zorg[13]. De associatie tussen de kwantitatieve verpleegkundige bezetting en een 

verbeterde patiëntveiligheid berust waarschijnlijk op een minimale bezetting; wanneer zorg wordt 

verleend met minder verpleegkundigen dan dit minimum, dan zal de patiëntveiligheid in het geding 

komen. Een recente evaluatie van de invoering van een minimale bezettingsnorm (één 

verpleegkundige per vier patiënten gedurende dagdiensten) in Australië bevestigt dat het afwijken 

van deze norm een negatieve relatie had met patiëntveiligheidsuitkomsten[114]. 

In de onderzochte studies wordt benadrukt dat ook andere aspecten van de bezetting van belang zijn 

om veilige zorg te kunnen leveren. Ook zijn deze bevindingen waarschijnlijk afhankelijk van het type 
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afdeling en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Zo kan door middel van bijvoorbeeld 

taakherschikking of het verminderen of anders beleggen van administratieve lasten met minder 

verpleegkundigen nog steeds veilige zorg worden geleverd. 

 

In Nederland zien we, na een daling, vanaf 2014 weer een stijgende trend in het absolute aantal 

verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen. De behoefte aan verpleegkundigen is in de 

ziekenhuizen over de afgelopen jaren echter sneller toegenomen: door de vergrijzing, een 

toenemend aantal mensen met (multi) morbiditeit, nieuwe behandelmogelijkheden – en ondanks de 

beweging om meer tweedelijns zorg naar de eerstelijn en thuissituatie te verplaatsen. Wanneer we 

de capaciteit aan verpleegkundigen afzetten tegen de inwonersaantallen en verpleegdagen ontstaat 

dan ook een zorgelijk beeld. Ook de dalende trend in relatieve capaciteit afgezet tegen de (medisch 

specialistische) zorgkosten ondersteunt de conclusie dat de toename in aantal verpleegkundigen niet 

afdoende is om de gestegen zorgvraag op te vangen. Dit wordt bevestigd door de ramingen van het 

Capaciteitsorgaan voor de gespecialiseerd verpleegkundigen, die erop gericht zijn om het benodigd 

aantal zorgverleners te bepalen gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen. In de afgelopen jaren 

zijn de instroomadviezen van het Capaciteitsorgaan naar boven bijgesteld op basis van een grotere 

(toekomstige) groei van de zorgvraag in relatie tot het aanbod. 

Kwantitatieve bezetting artsen 

Wetenschappelijk onderzoek wijst overwegend op een significante associatie tussen een betere 

kwantitatieve bezetting door artsen en betere uitkomsten voor de patiëntveiligheid. Wanneer zorg 

wordt verleend met een bezetting onder een minimale bezetting zullen er risico’s ontstaan voor de 

patiëntveiligheid. Waar deze grens precies ligt is afhankelijk van de context. Zo vond één van de 

studies dat voor de IC een optimum van 7,5 patiënten per intensivist bestond[77], maar vond een 

Nederlandse studie dat het IC niveau (dat mede wordt bepaald o.b.v. het aantal internsivisten en 

artsen per patiënt), niet van invloed was op de patiëntveiligheid[68]. Daarnaast wordt in de studies 

benadrukt dat andere aspecten van de bezetting, waaronder de roostering en werkdruk, van invloed 

zijn. Deze bevindingen zijn afhankelijk van het land en type afdeling waar naar gekeken is en de 

manier waarop de zorg is georganiseerd. 

 

Voor de situatie in Nederlandse ziekenhuizen geldt over het algemeen dat er een stijging is in 

capaciteit van medisch specialisten, zowel absoluut als afgezet tegen het inwonersaantal en het 

aantal verpleegdagen. De afgelopen jaren is tevens het aantal verpleegkundig specialisten en 

physician assistants toegenomen. Zij nemen sommige taken van artsen over[115]. De omhoog 

bijgestelde adviezen van het Capaciteitsorgaan geven echter aan dat er voor bepaalde specialismen 

juist meer specialisten opgeleid moeten worden. Dit geldt vooral voor de spoedeisende 

geneeskunde, longziekten en tuberculose, psychiatrie en dermatologie en venerologie[116]. 

Opleidingsniveau 

Ten aanzien van het opleidingsniveau wijst het literatuuronderzoek op een significante associatie 

tussen een groter aandeel van hoger opgeleide verpleegkundigen in de personele bezetting en 

betere patiëntveiligheidsuitkomsten. Ook deze bevinding wordt onderschreven door een recente 

synthese over dit onderwerp[13]. Toch is het aannemelijk dat het vanwege de verschillende zorg- en 

behandeltaken belangrijk is een juiste mix tussen hoger en minder hoog opgeleiden te zoeken. Voor 

het opleidingsniveau werden alleen studies over verpleegkundigen gevonden. 
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In Nederland is een trend waarneembaar waarin jaarlijks relatief steeds meer hoogopgeleide (HBO) 
verpleegkundigen instromen op de arbeidsmarkt. Tevens specialiseren steeds meer 

verpleegkundigen zich. Dit maakt het aannemelijk dat ook het verpleegkundig personeel in de 

medisch specialistische ziekenhuiszorg een steeds hoger opleidingsniveau heeft. In tegenstelling tot 

de voorgaande trends wijst het opleidingsniveau op een positieve ontwikkeling. 

Ervaringsniveau 

Uit de literatuur blijkt dat slechts een beperkt aantal studies (N=6) zijn uitgevoerd naar de associatie 

tussen een hoger ervaringsniveau van verpleegkundigen en artsen, uitgedrukt in jaren klinische 

ervaring, en patiëntveiligheid. Deze studies vonden overwegend een onduidelijke of niet significante 

associatie. Een mogelijke oorzaak hiervan is het feit dat het effect van ervaring van artsen op 

patiëntveiligheid in de internationale literatuur vaak wordt onderzocht door te kijken naar 

bijvoorbeeld de relatie van aantal behandelingen per jaar en kwaliteit van zorg op ziekenhuisniveau 

(volume-effecten). Deze studies zijn niet in dit onderzoek meegenomen omdat dit geen directe maat 

is voor personele bezetting, maar meer over de organisatie van zorg op macroniveau gaat. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen om uit te gaan van het aantal jaar klinische ervaring van artsen en/of 

verpleegkundigen. Het feit dat het slechts om een klein aantal studies gaat, zou kunnen bijdragen 

aan de inconsistentie in uitkomsten over de associatie met patiëntveiligheid. 
Daarnaast is het mogelijk dat het ervaringsniveau niet (direct) geassocieerd is met patiëntveiligheid 

omdat het werkproces vaak wordt aangepast op het ervaringsniveau. Wanneer een zorgverlener 

weinig ervaring heeft, zal deze eerder ondersteund worden door een collega, of eerder navraag doen 

bij twijfel. Andersom is het ook mogelijk dat wanneer iemand veel ervaring heeft, deze persoon te 

gemakkelijk op de ‘automatische piloot’ werkt, waardoor er mogelijk niet adequaat wordt 

gereageerd op gevaarlijke situaties. 

 

Voor het ervaringsniveau zijn geen tijdsreeks-gegevens gevonden voor de Nederlandse situatie. Er 

kunnen dus geen conclusies worden getrokken over de verandering van het ervaringsniveau van 

zorgverleners in het algemeen, noch welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor deze context van 

patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen. 

Werkdruk 

Werkdruk is een veelbesproken onderwerp rondom personele bezetting en veiligheid. Uit de 

literatuur blijkt dat een lagere werkdruk, uitgedrukt met behulp van methoden die ingaan op onder 

andere de dagelijkse activiteiten per zorgverlener, overwegend significant geassocieerd is met betere 

prestaties op patiëntveiligheidsuitkomsten. Tegen de verwachting in blijkt de associatie tussen 

werkdruk en patiëntveiligheid minder eenduidig dan vooraf werd verwacht. Iets meer dan een derde 

van de geïncludeerde studies vond geen, of een onduidelijke associatie. Mogelijk speelt ook hier dat 

deze associatie wordt beïnvloed door het aanpassingsvermogen van zorgverleners en zorgteams. 
Wanneer de werkdruk bijvoorbeeld erg hoog is, zou het kunnen dat door veel over te werken en het 

uitstellen van bijvoorbeeld administratieve taken de veiligheid van de patiënt niet (direct) in gevaar 

komt. Tevens kan meespelen dat werkdruk een subjectief begrip is. 

Deze in de literatuur gebruikte methoden voor het in kaart brengen van de werkdruk (zoals de 

Nursing Activities Score) hebben een belangrijk voordeel ten opzichte van werkdruk gemeten op 

basis van ratio’s van zorgverleners per patiënt. Zo beredeneerde een recente studie die onderzoek 

deed in de Nederlandse context dat dergelijke methoden beter rekening houden met verschillen in 

patiënten die een uiteenlopende zorgvraag hebben[69]. 
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De werkdruk lijkt een belangrijke factor om rekening mee te houden. Naast een mogelijke directe 

invloed op de werkzaamheden, kan een hoge werkdruk ook leiden tot ziekteverzuim en uitstroom 

van personeel, wat weer bijdraagt aan personele tekorten in de zorg. Voor duurzame inzetbaarheid 

en behoud van personeel is het belangrijk de werkdruk beheersbaar te houden. 
 

Uit de openbare databronnen blijkt dat de werkdruk voor verpleegkundigen en medisch specialisten 

in Nederlandse ziekenhuizen sinds 2014 is toegenomen. Voor medisch specialisten lijkt de werkdruk 

nu meer te stabiliseren. Daarbij moet echter bedacht worden dat het absolute niveau van de 

werkdruk onder medisch specialisten al zeer hoog was en is. Daarnaast bleek uit een recente peiling 

uitgevoerd door De Jonge Specialist dat de ervaren werkdruk toeneemt onder artsen (niet) in 

opleiding tot specialist (de a(n)ios) [117]. Ook het percentage van de beroepsgroep dat te maken 

heeft met burn-out is hoog, onder zowel medisch specialisten als verpleegkundigen. Dit is overigens 

niet alleen een probleem in de zorg. Ook in andere sectoren is een toename zichtbaar van met name 

de zelfgerapporteerde burn-out cijfers[118]. De hoge ervaren werkdruk wordt mogelijk verklaard 

door de toegenomen tijd die besteed moet worden aan administratieve taken ten opzichte van 

patiëntgerelateerde handelingen. Dit draagt bij aan de ervaring dat men steeds minder zinvol werk 

doet en aan een verminderd werkplezier. Om deze reden wordt veel aandacht besteed aan het 

verminderen van de administratieve lasten, ook in ziekenhuizen, met programma’s als (Ont)Regel de 

Zorg[119]. Toch blijft de werkdruk hoog onder het zorgpersoneel in Nederlandse ziekenhuizen en is 

deze naar alle waarschijnlijkheid verder opgelopen door de recente corona-pandemie. 

Werkomgeving 

Een ondersteunende werkomgeving is positief geassocieerd met een betere patiëntveiligheid, zo 

blijkt uit de literatuur. Tevens wordt door de studies naar de kwantitatieve kant van personele 

bezetting benadrukt dat factoren als een goede werkomgeving een voorwaarde zijn om op 

kwantitatief gebied een goede bezetting te organiseren. Bovendien is de werkomgeving cruciaal voor 

een duurzame inzet en het behoud van personeel in de zorg[120-122]. De werkomgeving heeft ook 

een relatie met baantevredenheid, werkplezier en een veilig gevoel op de werkplek. De studies over 

werkomgeving waren hoofdzakelijk gericht op verpleegkundigen. Slechts één studie richtte zich op 

zowel artsen als verpleegkundigen. Dit betekent zeker niet dat een werkomgeving niet belangrijk is 

voor artsen. Mogelijk kan de focus op verpleegkundigen verklaard worden omdat de veelal 

toegepaste methode om de werkomgeving te meten (PES-NWI) is ontworpen voor 

verpleegkundigen.  
 

Er bestaat niet één indicator waarmee ‘de’ werkomgeving van het personeel in Nederlandse 

ziekenhuizen kan worden geduid. Onder een goede, ondersteunende werkomgeving vallen 

verschillende zaken zoals: arbeidsomstandigheden, cultuurgebonden aspecten zoals ervaren 

hiërarchie en sfeer op de werkplek, goede collegiale relaties, en bekwaamheid van en ondersteuning 

vanuit het management. Als directe indicator voor de werkomgeving wordt wel 

baantevredenheid[123] genoemd, maar bedacht moet worden dat dit ook wordt beïnvloed door 

andere factoren die buiten de werkomgeving liggen. Voor de Nederlandse situatie hebben we 

weliswaar geen compleet beeld van alle relevante indicatoren over de afgelopen zeven jaar, maar 

door het combineren van verschillende (meer indirecte) data is toch enig inzicht verkregen. We zien 

een toename in ziekteverzuim, verloop van personeel en gebruik van psychische zorg door 

ziekenhuispersoneel. Dit hangt samen met de hoge werkdruk en een verslechterde werkomgeving. 
De forse toename in openstaande vacatures is mogelijk ook een aanwijzing van een verslechtering 

van de werkomgeving en werkomstandigheden. En dit hangt weer samen met de hiervoor 
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beschreven werkdruk-dimensie, in het bijzonder de ervaren toename van administratieve lasten,  

onvoldoende gevoel van waardering, en onvoldoende tijd voor de patiënt. 

5.2 Beperkingen 

Literatuuronderzoek 

Zoals aangegeven zitten er een aantal beperkingen aan dit literatuuronderzoek die moeten worden 

meegewogen bij het interpreteren van de resultaten. 
 

Ten eerste is hoofdzakelijk cross-sectioneel onderzoek gevonden in deze literatuur review. De studies 

geven inzicht in onderlinge relaties, maar niet in causale verbanden. Tevens beschrijven de 

verschillende geïncludeerde studies beperkingen die de onderzochte databronnen of studieopzet 

met zich meebrachten. Deze beperkingen werken door in dit onderzoek. Hier staat tegenover dat 

diverse onderzoeken resultaten beschrijven die in dezelfde richting wijzen. 

 

Daarnaast is gekozen om de studies niet tegen elkaar af te wegen op basis van kwaliteit en impact. 
Alle studies, die na screening van de volledige tekst als kwalitatief voldoende zijn beoordeeld, wegen 

even zwaar mee. Door de verschillen in onder andere sample-size, niveau van de analyse en correctie 

voor mogelijke confounders, is het goed mogelijk dat in werkelijkheid de ene studie meer 

‘wetenschappelijk gewicht’ heeft dan de andere. Het wegen van de verschillende studies viel echter 

buiten de scope van dit meer explorerende onderzoek. 
 

Bovendien is er weinig onderzoek uitgevoerd in Nederland. Het meeste onderzoek gebruikt data uit 

de V.S. Hoewel dit land, net als Nederland, economisch gezien tot de meest ontwikkelde landen van 

de wereld behoort, zijn de resultaten naar alle waarschijnlijkheid niet één op één naar de 

Nederlandse situatie te vertalen. De context en organisatie van zorg zijn in veel ziekenhuizen in de 

V.S. anders dan in Nederlandse ziekenhuizen. Het gezondheidszorgsysteem verschilt, waardoor 

exacte aantallen of opleidingsniveaus niet direct vergelijkbaar zijn. Desondanks is de verwachting dat 

de gevonden associaties in principe, op hoofdlijnen ook naar de Nederlandse situatie vertaald 

kunnen worden. 

 

Data-onderzoek personele bezetting 

Ook bij de data-verzameling en analyse over de verschillende aspecten van personele bezetting is 

een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
 

Ten eerste geldt dat specifieke data over de relevante elementen, beroepsgroepen, en precieze 

periode van de personele bezetting in Nederlandse ziekenhuizen niet altijd voor handen waren. Zo 

moesten verschillende bronnen voor verschillende beroepsgroepen in verschillende (zorg)sectoren 

worden ontsloten en gecombineerd. Een andere complicatie was de mate waarin de personele 

bezetting in absolute en relatieve termen als ‘voldoende’ kan worden beschouwd in relatie met de 

zorgvraag. Daarom is primair gekeken naar trends, relatieve veranderingen door de tijd. In eerste 

instantie is gekeken naar de capaciteit in relatie tot het aantal inwoners, de gedeclareerde 

zorgkosten en het aantal verpleegdagen over de jaren heen. Al zijn dit geen sluitende indicatoren 

voor de ‘daadwerkelijke’ zorgvraag, ze geven wel een indicatie. En ten tweede is gekeken naar de 

trends die gebaseerd zijn op de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Deze hebben als doel zo precies 

mogelijk de balans tussen het personele aanbod en de vraag te berekenen, zowel aan het begin als 
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het eind van de prognoseperiode. De beperking hiervan is wel dat het alleen de medische beroepen 

op WO- en (post)HBO-niveau betreft en geen betrekking heeft op alleen de ziekenhuissector maar 

zorg breed. 

 

Ook voor het beschrijven van de kwalitatieve personele bezetting in de Nederlandse ziekenhuizen 

waren er hiaten in de beschikbare (openbare) data. Zo konden voor het ervaringsniveau van het 

ziekenhuispersoneel geen relevante en actuele (trend) data in kaart worden gebracht. Data wat 

betreft het opleidingsniveau was ook beperkt tot dat van verpleegkundigen. Op macro niveau zijn 

trendcijfers beschikbaar wat betreft het aantal geslaagden MBO en HBO opgeleide verpleegkundigen 

per jaar. Het vergt echter meer specifieke databronnen om de trend te kunnen beschrijven in 

bijvoorbeeld de functie-verhouding van MBO/HBO verpleegkundigen, en andere ‘skillmix’-

indicatoren in de Nederlandse ziekenhuizen. 

5.3 Conclusie en aanbevelingen 

Ondanks alle, hiervoor beschreven, inzichten uit de twee deelonderzoeken kunnen we geen concrete 

uitspraken doen over de gevolgen van de verandering in de personele bezetting over de afgelopen 

jaren voor de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Een belangrijk resultaat is echter wel 

dat de wetenschappelijke literatuur laat zien dat het aantal verpleegkundigen en medisch 

specialisten dat wordt ingezet, het opleidingsniveau van verpleegkundigen, de werkdruk waaronder 

zij werken en de werkomgeving waarin zij hun werk doen, allen relevant zijn voor patiëntveiligheid.  

Tevens laten de cijfers over de Nederlandse ziekenhuizen zien dat de kwalitatieve en (relatieve) 

kwantitatieve personele bezetting steeds meer onder druk staan en dat deze contextfactoren voor  

patiëntveiligheid zich dus niet gunstig ontwikkelen. De stijgende trends met betrekking tot werkdruk 

en de verslechterende indicatoren voor de werkomgeving, zijn op zijn minst aandachtspunten voor 

de patiëntveiligheid. Zoals echter ook uit de literatuur naar voren komt, hangt het van veel andere 

factoren af in hoeverre de toegenomen druk op de personele bezetting tot verhoogde risico’s en een 

lagere patiëntveiligheid zal leiden. Dat geldt dus ook voor de Nederlandse ziekenhuizen. Specifiek 

onderzoek binnen de setting van de Nederlandse ziekenhuizen zelf moet meer duidelijkheid geven 

over de daadwerkelijke implicaties van de personele bezetting voor patiëntveiligheid. Dit werken we 

hieronder uit in enkele aanbevelingen voor verschillende stakeholders in de Nederlandse 

ziekenhuiszorg die betrokken zijn bij vraagstukken rond personele bezetting en patiëntveiligheid. 

Aanbevelingen voor beleid 

Beoordeel lokaal (op ziekenhuis- dan wel afdelingsniveau) aan welke aspecten aandacht moet 

worden besteed om de personele bezetting zodanig in te richten dat de risico’s voor de 

patiëntveiligheid worden geminimaliseerd. Formuleer daar waar dit nog niet bestaat een visie op wat 

een ‘kritische’ bezetting is voor de verschillende ziekenhuistaken en –processen, in relatie tot 

patiëntveiligheid. Bij het bepalen van deze ‘ondergrens’ dient de specifieke context, het zorgaanbod 

en de organisatie van elk ziekenhuis te worden meegewogen. Gerichte benchmarking, of op zijn 

minst het vergelijkbaar maken, van de personeelsomvang en-samenstellingen tussen ziekenhuizen 

en afdelingen, kan hieraan bijdragen. 

 

Zorg voor een voldoende kwalitatieve bezetting. Uit studies blijkt  dat de inzet van hoogopgeleid 

personeel een basisvoorwaarde is voor veilige zorg. Een goede kwalitatieve bezetting kan echter ook 

bereikt worden als beleid wordt gevoerd op het creëren van de ‘juiste’ skill-mix. Hierbij is de 
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uitdaging om per afdeling of zorgproces steeds de teams te vormen van hoger en minder hoog 

opgeleide professionals, complementaire functies en competenties, die passen bij de te leveren zorg 

en aansluiten op de (veranderende) organisatie van de ziekenhuiszorg. Skill-mix beleid wordt zo 

onderdeel van strategisch en duurzaam personeelsbeleid, waarbij taken en de inzet van personeel 

worden (her)verdeeld afhankelijk van de behoefte van patiënten én het personeel zelf. Het 

uitwisselen van best practices op het gebied van skill-mix kan hieraan bijdragen. Mogelijk geven de 

uitkomsten van het lopende ‘RN2Blend onderzoek’ naar de gedifferentieerde inzet van 

verpleegkundigen in de Nederlandse setting, dat wordt uitgevoerd door een consortium van partijen 

uit het veld en wordt gefinancieerd vanuit het Ministerie van VWS, inzicht in best practices op dit 

gebied [124]. Ook een toekomstige evalutatie van de inzet van personeel ten tijde van de corona-

pandemie zou mogelijk interessante inzichten kunnnen opleveren over een gedifferentieerde inzet 

van ziekenhuispersoneel. 

 

Zet in op het beheersbaar houden van de ervaren werkdruk als cruciale context voor de personele 

bezetting. Hiervoor moet steeds worden gekeken naar nieuwe oplossingen om zorgprocessen te 

verbeteren. Zo kunnen administratieve lasten worden verminderd door technologische innovaties en 

ICT-systemen, maar kwaliteits- en veranderprocessen kunnen deze lasten ook weer (tijdelijk) 

verhogen. Werkdruk-beleid moet dan ook zijn afgestemd op het ondersteunen van professionals, 

zodat administratieve processen zo gestroomlijnd worden dat het hen ontlast. 

 

Besteed aandacht aan een goede werkomgeving op afdelingsniveau, dat wil zeggen investeer in de 

cultuur en sfeer op de afdeling, de waardering van het personeel, en de onderlinge relaties en het 

teamgevoel. Hierdoor kan de werkomgeving als meer ondersteunend worden ervaren. Het 

verbeteren van de werkomgeving is niet alleen van belang als context voor patiëntveiligheid, maar 

ook voor de ziekenhuissector om aantrekkelijker te worden voor personeel om daarin te (blijven) 
werken. Ook het adequaat inrichten van het (primaire) zorgproces, door personeel op efficiënte 

wijze in te zetten en overbodige taken te schrappen, is een belangrijk middel om de werkomgeving te 

verbeteren. Een voorbeeld hiervan is Lean healthcare wat bij zou kunnen dragen aan het verbeteren 

van de patiëntveiligheid, en de tevredenheid onder zorgpersoneel[125-127]. Mogelijk kunnen we 

lereing trekken uit dergelijke initiatieven. 

Aanbevelingen voor onderzoek 

Uit dit onderzoek volgen eveneens belangrijke aanbevelingen voor het onderzoeksveld. Ondanks het 

feit dat veel onderzoek wordt gedaan naar de personele bezetting in de zorg, is ook nog veel 

onbekend. 

 

Op basis van dit onderzoek is duidelijk geworden dat er in Nederland nog geen empirisch en 

wetenschappelijk onderzoek op ziekenhuisniveau plaatsvindt naar personele bezetting in relatie tot 

patiëntveiligheid. Dit onderzoek wordt wel al in het buitenland uitgevoerd, al is ook daar nog weinig 

inzicht in de causale relatie tussen personele bezetting en patiëntveiligheid. Zo ontbreekt het aan 

empirische studies die direct en op patiëntniveau onderzoeken hoe de relatie tussen verschillende 

aspecten van de bezetting en patiëntveiligheid te begrijpen is. 

In de literatuur hebben we studies gevonden die de relatie tussen personele bezetting en 

patiëntveiligheid empirisch hebben onderzocht in verschillende Europese landen en de V.S. De vraag 

is dan of deze bevindingen in de Nederlandse context anders zouden zijn. Een goed uitgangspunt 

voor een studieopzet is beschreven in een recent verschenen studieprotocol voor de Canadese 

context [128]. In deze studieopzet wordt longitudinaal op patiëntniveau onderzocht wat de relatie is 
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tussen verschillende aspecten van (verpleegkundige) bezetting en risico’s op adverse events. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van loon- en roostergegevens om de daadwerkelijke bezetting te kunnen 

bepalen. Bovendien moet de studie inzicht geven in ‘thresholds’ voor de minimale bezetting om 

veilige zorg te kunnen garanderen. Het is aan te bevelen dergelijk onderzoek ook op te zetten voor 

de medisch specialistische zorg in Nederland. 
 

Tevens zijn andere aspecten van personele bezetting, die sterk gerelateerd zijn aan de organisatie 

van zorg, in dit onderzoek niet meegenomen. Dat geldt voor de consequenties van volume-effecten, 

het ‘in huis zijn’ van bepaalde zorgverleners, het ‘weekendeffect’ en substitutie; aspecten die 

weliswaar terugkwamen in onze zoekstrategie naar de wetenschappelijke literatuur, maar buiten de 

scope van het huidige onderzoek vielen. Voor Nederlandse ziekenhuizen waren hier geen (openbare) 

bronnen over beschikbaar. De focus van dit onderzoek was dan ook gericht op de ‘secundair’ 

meetbare aspecten van de personele bezetting in ziekenhuizen, om op deze manier trends over de 

tijd heen te kunnen beschrijven. Het is waardevol om de bevindingen uit het huidige onderzoek uit te 

breiden naar de wetenschappelijke inzichten over de hiervoor beschreven organisatorische factoren. 

 

Verder is het noodzakelijk vergelijkbare (trend)gegevens over de kwaliteit van de werkomgeving op 

ziekenhuis- en afdelingsniveau te verzamelen. Dit is van belang om te kunnen toetsen of, naast de 

capaciteit, ook de werkomgeving aansluit bij de steeds veranderende context en organisatie van de 

ziekenhuiszorg. Dit werd in België al uitgebreid onderzocht voor acute ziekenhuizen[13]. Data over 

de werkomgeving als indicator voor de juiste afstemming tussen vraag en aanbod van zorgverleners 

zijn in de ziekenhuissector schaars. Een voorwaarde voor het verlagen van de werkdruk is het 

verbeteren van de werkomgeving, zodat ziekenhuizen een aantrekkelijke sector blijven om in te 

werken en personeel kan worden behouden. De aanbeveling voor meer monitoring en gegevens 

over de werkomgeving geldt voor alle beroepsgroepen in de ziekenhuissector en past in het streven 

naar een evenwichtige in- en externe arbeidsmarkt. 
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Bijlage A Zoekstrategie 

Embase 

De strategie is eerst uitgebreid getest op het gebruik en de invloed van verschillende zoektermen. 
Definitieve search is uitgevoerd op 10 juli 2020 met onderstaande combinatie van constructen en de 

filters ‘publication year: 2000-2020’, ‘Human’ en ‘Language: English’. 

Tabel 4 Zoektermen Embase 

Construct NR Zoektermen (onderling gecombineerd met OR) 

Setting #1 hospital:ti,ab,kw, hospital care:ti,ab,kw, hospital unit:ti,ab,kw, intensive care 

unit:ti,ab,kw, medical ward:ti,ab,kw, surgical ward:ti,ab,kw, medical specialist 

care:ti,ab,kw 

Personele 

bezetting 

 

#2 personnel management/de, hospital subdivisions and components/de, 

staffing:ti,ab,kw, nurse staffing:ti,ab,kw, physician staffing:ti,ab,kw, resident 

staffing:ti,ab,kw, understaffed:ti,ab,kw, understaffing:ti,ab,kw, medical staff/de, 

manpower:ti,ab,kw, personnel:ti,ab,kw, nursing personnel:ti,ab,kw, workforce/de, 

workload/de, human resource management:ti,ab,kw 

Aanvullende 

aspecten 

personele 

bezetting 

#3 education/de, education level:ti,ab,kw, medical specialist education level:ti,ab,kw, 

nurse education level:ti,ab,kw, physician education level:ti,ab,kw, resident 

education level:ti,ab,kw, experience*:ti,ab,kw, nurse experience:ti,ab,kw, 

physician experience:ti,ab,kw, resident experience:ti,ab,kw, medical specialist 

experience:ti,ab,kw, work experience:ti,ab,kw, staff skill-mix:ti,ab,kw, skill-
mix:ti,ab,kw, work engagement/de, job satisfaction/de, teamwork:ti,ab,kw, work 

environment:ti,ab,kw, job crafting:ti,ab,kw, autonomy:ti,ab,kw, health care 

personnel management/de, stress:ti,ab,kw, work pressure:ti,ab,kw, mental 

health:ti,ab,kw, professional burnout/de, overtime:ti,ab,kw 

Patiëntveilig

heid 

#4 medical error/de, patient harm/de, hospital mortality/de, mortality/de, medication 

error/de, reoperation/de, adverse event*:ti,ab,kw, patient safety 

incident*:ti,ab,kw, clinical error*:ti,ab,kw, sentinel event*:ti,ab,kw, inpatient 

mortality:ti,ab,kw, health care associated infection*:ti,ab,kw, 

readmission*:ti,ab,kw, reoperation*:ti,ab,kw, rehospitalization*:ti,ab,kw 

PubMed 

De strategie is eerst uitgebreid getest met het gebruik en de invloed van verschillende zoektermen. 
Definitieve search is uitgevoerd op 10 juli 2020 met onderstaande combinatie van constructen en de 

filters ‘publication year: 2000-2020’, ‘Human’ en ‘Language: English’. 
 #1 AND (#2 OR #3) AND #4 
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Tabel 5 Zoektermen PubMed  

Construct NR Zoektermen (onderling gecombineerd met OR) 

Setting #1 Hospital*[Title/Abstract], hospital unit*[Title/Abstract], intensive 

care*[Title/Abstract], medical ward [Title/Abstract], surgical ward [Title/Abstract], 
medical specialist care [Title/Abstract] 

Personele 

bezetting 

 

#2 Personnel staffing and scheduling [MeSH Terms], personnel administration, 

hospital [MeSH Terms], Staffing [Title/Abstract], nurse staffing [Title/Abstract], 
physician staffing [Title/Abstract], resident staffing [Title/Abstract], understaffed 

[Title/Abstract], understaffing [Title/Abstract], medical staff [MeSH Terms], 
manpower [Title/Abstract], personnel [Title/Abstract], Nursing personnel 

[Title/Abstract], workforce [MeSH Terms], workload [MeSH Terms]), human 

resource management [Title/Abstract] 
Aanvullende 

aspecten 

personele 

bezetting 

#3 Education [MeSH Terms], education level [Title/Abstract], nurse education level 

[Title/Abstract] 
experience*[Title/Abstract], nurse experience [Title/Abstract], physician 

experience[Title/Abstract], resident experience [Title/Abstract], work experience 

[Title/Abstract] 
staff skill-mix [Title/Abstract], skill-mix [Title/Abstract], work engagement [MeSH 

Terms], job satisfaction [MeSH Terms], teamwork [Title/Abstract], work 

environment [Title/Abstract], job crafting [Title/Abstract], autonomy 

[Title/Abstract], crew resource management, healthcare [MeSH Terms] 
Patiëntveilig

heid 

#4 patient safety [MeSH Terms], medical errors [MeSH Terms], patient harm [MeSH 

Terms], hospital mortality [MeSH Terms], mortality [MeSH Terms], medication 

errors [MeSH Terms], reoperation [MeSH Terms], adverse event* [Title/Abstract, 

patient safety incident* [Title/Abstract], clinical error*[Title/Abstract], sentinel 

event*[Title/Abstract], inpatient mortality [Title/Abstract], health care associated 

infection* [Title/Abstract], readmission* [Title/Abstract], 
reoperation*[Title/Abstract], rehospitalization*[Title/Abstract] 
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Bijlage B Literatuuroverzicht 

In de tabellen op de navolgende pagina’s wordt een overzicht gegeven van de onderzochte 

literatuur. Deze is geordend per aspect van personele bezetting, zoals in dit rapport beschreven.
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Tabel 6 Overzicht studies kwantitatieve bezetting - verpleegkundigen 

Eerste auteur, jaar van publicatie, land van 
dataverzameling, titel 

Studie design Setting & Sample Beroep Maat voor kwantitatieve 
bezetting 

Relevante uitkomstmaten Conclusie 

Halm, 2005, V.S. 
 
Hospital nurse staffing and patient mortality, 
emotional exhaustion, and job dissatisfaction 

Cross sectioneel 2.709 algemene, orthopedische, 
en vasculaire chirurgische 
patiënten. 140 ‘staff’ 
verpleegkundigen 

Verpleegkundige Verpleegkundige-patiënt ratio sterfte, failure-to-rescue (X) Personele bezetting was geen significante 
voorspeller van sterfte of failure-to-rescue 

Tourangeau, 2007, Canada 
 
Impact of hospital nursing care on 30-day mortality 
for acute medical patients. 

Cross sectioneel 

 46.993 patiënten van medische 
en medisch-chriurgische 
afdeling patiënten patients, 
5.980, verpleegkundigen, 75 
ziekenhuizen, 
 Verpleegkundige 

Totaal aantal gewerkte uren 
van verpleegkundig personeel 
(alle soorten)/som van alle 
gewogen patiëntcasussen*het 
aantal ontslagen per ziekenhuis Sterfte binnen 30 dagen 

(-) Lagere 30-dagen sterftecijfers waren 
geassocieerd met ziekenhuizen met een hoger 
percentage ‘registered nurses’, een hoger 
percentage ‘baccalaureate-prepared nurses, en 
een kleiner aantal verpleegkundigen per 
gewogen patiënt.  

Weissman, 2007, V.S. 
 
Hospital Workload and Adverse Events 

Cross-sectioneel 

24.676 volwassen patiënten 
ontslagen van 
medische/chirurgische 
afdelingen, 4 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Bezetting door patiënten per 
beschikbaar bed, turnover 
(opnamen per dag en ontslagen 
per dag), Patiënt per 
verpleegkundige, Diagnose 
gerelateeerde groep (DRG) 
gewogen index Adverse events 

(+/-) Eén stedelijk 
academisch/opleidingsziekenhuis had 
gedurende het grootste deel van het jaar een 
verhoogde bezettingsgraad van meer dan 
100%. In dat ziekenhuis, waren opnamen en 
patiënten per verpleegkundigen significant 
gerelateerd aan de waarschijnlijkheid van een 
AE; bezettingsgraad, patiëntontslagen, en DRG-
gewogen index waren significant bij een P-
waarde <0.10. Bijvoorbeeld, een 0,1% toename 
in patiënt per verpleegkundige leidde tot een 
toename van 28% in het aantal AEs. Resultaten 
voor de andere drie ziekenhuizen varieerden en 
waren hoofdzakelijk niet significant. 

Cho, 2008, Zuid-Korea 
 
Nurse staffing and patient mortality in intensive care 
units 

Cross-sectioneel 

27.372 Intensive Care 
patiënten, 42 tertiaire 
ziekenhuizen en 194 secundaire 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

 Ratio van het gemiddeld aantal 
opnamen gedeeld door het 
total aantal FTE van registered 
nurses op de IC  Sterfte 

(+) In secundaire ziekenhuizen, was iedere 
extra patient per RN geassocieerd met een 
toename van 9% in de kans op overlijden. 

Personele bezetting en specialisatie van 
verpleegkundigen en artsen op de IC droeg bij 
aan het patiënten sterftecijfer. Associaties 
verschilden tussen secundaire en tertiaire 
ziekenhuizen.  

Sales, 2008, V.S. 
 
The association between nursing factors and patient 
mortality in the veterans health administration: The 
view from the nursing unit level 

Cross sectioneel, 
retrospectief 
observationeel 
onderzoek 

129.579 patiënten, 171 IC en 
282 niet-IC afdelingen, 123 
ziekenhuizen. 
 

Verpleegkundige 
Uren registered nurses per 
patiëntdag Sterfte in het ziekenhuis 

(+/-) Onze resultaten suggereren dat de 
associatie tussen RN bezetting en skillmix en 
sterfte in het ziekenhuis afhangt van het niveau 
van de analyse op ziekenhuis- of 
afdelingsniveau. Personele bezetting door RN 
was niet significant geassocieerd met sterfte in 
het ziekenhuis tijdens een IC verblijf. Voor niet-
IC patiënten, verbeterde personele bezetting 
door RN was significant geassocieerd met een 
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verminderd risico op sterfte. RN 
opleidingsniveau was niet significant 
geassocieerd met sterfte.  

Van den Heede, 2009, België 
 
The relationship between inpatient cardiac surgery 
mortality and nurse numbers and educational level: 
Analysis of administrative data 

Cross-sectioneel 

9.054 patiënten, postoperatieve 
algemene en IC 
verpleegafdelingen, 28  
ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Het aantal verpleegkundige 
uren per patiënt dag (NHPPD). 
Berekend door het totaal aantal 
gewerkte uren door registered 
nurses gedurende een 24 uur te 
delen voor het aantal patiënten 
die dag  Sterfte in het ziekenhuis 

(+/-) Het verhogen van de verpleegkundige 
bezettings cijfers (NHPPD) werkzaam op 
algemene verpleegafdelingen, waar cardiale 
chirurgie patienten worden beandeld, was 
statistisch significant geassocieerd met een 
vermindering van sterfte in het ziekenhuis. Dit 
geobserveerde effect op algemene afdelingen 
werd niet gevonden voor postoperatieve IC 
afdelingen. 

Cho, 2009, Zuid-Korea 
 
Bed-to-nurse ratios, provision of basic nursing care, 
and in-hospital and 30-day mortality among acute 
stroke patients admitted to an intensive care unit: 
cross-sectional analysis of survey and administrative 
data. Cross-sectioneel 

6.957 patiënten, 185 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

Het totaal aantal IC bedden 
wordt gedeeld door het aantal 
fte registered nurses die 
werkzaam zijn op de IC, 
gecategoriseerd in negen 
categorieën 

Sterfte in het ziekenhuis, en 
30 dagen na behandeling 

(+) Betere bezetting op de IC en algemene 
verpleegafdelingen waren geassocieerd met 
lagere sterftecijfers in het ziekenhuis en 30-
dagen na behandeling. 

Frith, 2010, V.S. 
 
Effects of Nurse Staffing on Hospital-Acquired 
Conditions and Length of Stay in Community 
Hospitals 

Cross-sectioneel 

34.838 patiënten, 11 medisch-
chirurgische afdelingen, 4 
ziekenhuizen. 
 

Verpleegkundige 
Het aantal uren RN of LPN per 
equivalent van de patiënt dag 

adverse events en 
opnameduur 

(+) Meer uren RN en LPN per equivalent van 
een patiëntdag, en een hoger percentage van 
RN's in de skillmix, voorspelden minder adverse 
events en een kortere opnameduur. hierbij 
werd gecontroleerd voor leeftijd van de patiënt 
en complicaties. 

Aiken, 2010, V.S. 
 
Implications of the California nurse staffing mandate 
for other states 
 

Cross-sectioneel 

22.336 ziekenhuis staff 
verpleegkundigen, 604 
ziekenhuizen (adult nonfederal 
acute care) 
 
 Verpleegkundige 

Patiënten per verpleegkundige; 
iedere RN werd gevraagd voor 
hoe veel patiënten hij/zij moest 
zorgen tijdens de laatste dienst 

Sterfte in het ziekenhuis 
binnen30-dagen na 
behandeling, en failure-to-
rescue 

(+) Lagere ratios waren geassocieerd met een 
significant lagere sterfte. De in Californië 
verplicht gestelde ratios van verpleegkundige 
bezetting in het ziekenhuis, is geassocieerd met 
lagere mortaliteit en verpleegkundige 
uitkomsten. 

Ghaferi, 2010 , V.S. 
 
Hospital Characteristics Associated with Failure to 
Rescue from Complications after Pancreatectomy 

Cross-sectioneel 

8.862 patienten, 672 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 
Het aantal verpleegkundige 
uren per patiënt dag 

Failure-to-rescue in het 
ziekenhuis met de laagste 
en hoogte sterftecijfers 

(+) Verschillende ziekenhuis karakteristieken 
waren significant geassocieerd met een lagere 
FTR: opleidingsstatus, ziekenhuisgrootte (>200 
bedden), dagelijkse bedbezetting (>50%), 
hogere verpleegkundige-per-patiënt ratio, en 
geavanceerde ziekenhuistechnologie. 

Schilling, 2011, V.S. 
 
Do higher hospital-wide nurse staffing levels reduce 
in-hospital mortality in elderly patients with hip 
fractures: A pilot study Cross-sectioneel 

13.343 patiënten (65+ met 
diagnose heupfractuur), 39 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

Ziekenhuis gemiddelde van het 
aantal fte registered nurses per 
patiënt dag Sterfte in het ziekenhuis 

(+) Verminderde ziekenhuisbed 
verpleegkundige bezettingsniveaus was 
geassocieerd met hogere sterfte in het 
ziekenhuis in een groep van oudere patiënten 
opgenomen voor een heupfractuur. 

Blegen, 2011, V.S. 
 

Cross-sectioneel 

1.1 miljoen patiënten (uit 
ziekenhuis ontslagen, 

Verpleegkundige 

Totaal aantal uur van 
verpleegkundige zorg (door 
Registered nurses, licensed 

Sterfte in het ziekenhuis, 
hartfalen, decubitus, 
failure-to-rescue, 

(+) Het totaal aantal uur verpleegkundige zorg 
per patiënt dat in algemene verpleegafdelingen 
was geassocieerd met minder sterfte na 
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Nurse staffing effects on patient outcomes safety-
net and non-safety-net hospitals 
 

volwassenen), 872 afdelingen, 
54 ziekenhuizen 
 

practical nurses, en assisstants) 
uitgedrukt per patiënt dag 

zorggerelateerde infecties, 
postoperatieve sepsis, 
onverwacht verlengde 
opnameduur 

hartfalen, minder failure-to-rescue, minder 
infecties, en minder onverwachte verlengde 
opnameduur. 

Aiken, 2012, V.S. 
 
Effects of nurse staffing and nurse education on 
patient deaths in hospitals with different nurse work 
environments. 

Cros- sectioneel 

1.262.120  algemene, 
orthopedische, vasculair 
chirurgische patiënten, 39.038 
verpleegkundigen, 665 
ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Het gemiddeld aantal patiënten 
verzorgd door 
verpleegkundigen tijdens hun 
laatste dienst gedeeld door het 
gemiddeld aantal 
verpleegkundigen op de 
afdeling 

Sterfte in het ziekenhuis 
binnen 30 dagen na 
behandeling, en failure-to-
rescue 

(+/-)  Het effect van het verminderen van de 
werkvoorraad met 1 patient/verpleegkundige 
op sterfte en failure-to-rescue is vrijwel nihil in 
ziekenhuizen met een slechte werkomgeving, 
maar verlaagt de kans op zowel sterfte als 
failure-to-rescue in ziekenhuizen met een 
gemiddelde werkomgeving met 4% en in 
ziekenhuizen met de beste werkomgevingen 
met respectievelijk 9% en 10%. 

Staggs, 2012, V.S. 
 
Understanding Unassisted Falls: Effects of Nurse 
Staffing Level and Nursing Staff Characteristics 

Cross-sectioneel 
(Longitudinale 
data analyse) 

1504 verpleegafdelingen (331 
critical care units, 224 step-
down units, 267 medical units, 
234 surgical units, 366 
medical/surgical units, and 82 
rehabilitation units), 248 
ziekenhuizen (acute care 
hospitals) 

Verpleegkundige 

Totaal aantal uren 
verpleegkundige zorg per 
patiënt dag (TNHPPD). 
Berekend door het totaal aantal 
uren verpleegkundige zorg 
(RNs, LPNs, en unlicensed 
assistive personnel) per maand 
te delen door het totaal aantal 
patiënt dagen die maand Vallen zonder begeleiding 

(+/-) Het aantal valpartijen zonder begeleiding, 
heeft geen simipele linaire associatie met 
personele bezetting. De realtie tussen aantal 
valpartijen en verpleegkundige bezetting was 
positief bij lage bezettings percentages, maar 
negatief voor bezettingspercentages rondom of 
boven de mediaan. 

Schubert, 2012, Zwitserland 
 
Associations between rationing of  
nursing care and inpatient mortality in  
Swiss hospitals  

Cross sectioneel 

165.862 patiënten, 1.338 
verpleegkundigen, 8 
ziekenhuizen (Acute care 
hospitals) 

Verpleegkundige 

Patiënt-per-verpleegkundige 
ratio, verpleegkundigen warden 
gevraagd naar het aantal 
patiënten voor wie zij zorg 
droegen tijdens de afgelopen 
dienst Sterfte in het ziekenhuis 

(+) Patienten die werden behandeld in 'RICH 
nurrsing hospitals' met de hoogte patient-per-
verpleegkundige bezettings ratio's hadden  37% 
meer kans op overlijden, en patienten die 
werden behandeld in ziekenhuizen met de 
laagste (meest gunsitge) patient-per-
verpleegkundige ratio hadden 17 % minder 
kans om te overlijden dan patienten in andere 
instituties waarmee werd vergeleken.. 

Diya, 2012, België 
 
The relationship between in-hospital mortality, 
readmission into the intensive care nursing unit 
and/or operating theatre and nurse staffing levels. 

Cross sectioneel 
(Bayesian 
multilevel analyse)  

9.054 patiënten, 28 
ziekenhuizen 

Verpleegkundige 
Verpleegkundige uren per 
patiënt dag  

Sterfte in het ziekenhuis, 
heropname op IC/OK 

(+/-) Er is een associatie tussen sterfte in het 
ziekenhuis en/of ongeplande heropnamen en 
verokeegkundige bezettingsniveaus, maar de 
relatie wordt gemodereerd door respectievelijk, 
volume en ernst van de aandoening. Daarnaast 
verschilt de relatie tussen de twee uitkomsten. 

Yasunaga, 2012, Japan 
 
Variation in cancer surgical outcomes associated 
with physician and nurse staffing: a 
retrospective observational study using the Japanese 
Diagnosis Procedure Combination Database 

Cross sectioneel 
(Retrospectief) 

131.394 patiënten, 855 
ziekenhuizen 

Verpleegkundige en 
artsen Verpleegkundig-per-bed ratio 

Failure-to-rescue, 
gedefinieerd als de 
proportie van sterfte in het 
ziekenhuis onder degene 
die een postoperatieve 
complicatie opliepen 

(+) Het aantal FTR in de groep met een hoge 
PBR (≥19.7 artsen per 100 bedden) en hoge 
NBR (≥77.0 verpleegkundigen per 100 bedden) 
was significant lager dan de groep met lage PBR 
(<19.7) en lage verpleegkundige bezetting NBR 
(<77.0) (9.2% vs. 14.5%; odds ratio, 0.76; 95% 
confidence interval, 0.68–0.86; p < 
0.001).Onafhankelijke associaties. 
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Glance, 2012, V.S. 
 
The association between nurse staffing and hospital 
outcomes in injured patients 

Cross sectioneel 

70.142 patiënten, 77 
ziekenhuizen (trauma) 

Verpleegkundige 

Aantal verpleegkundige uren 
per patiënt dag (apart voor RNs, 
licensed practical nurses (LPN), 
en nurses' aides (NA)) 

Sterfte, zorggerelateerde 
infecties, en failure-to-
rescue 

(X) Er werd geen significante associatie 
gevonden tussen bezetting van RNs en 
algemene uitkomsten. Desalniettemen, een 1% 
toename in de ratio van LPN (RN samen met 
LPN HPPD) was geassocieerd met een 4% 
toename in de kans op overlijden en een 6% 
toename in de kans op sepsis. Dit suggereert 
dat een groter risico bestaat op sterfte bij 
betere bezetting van LPN wordt veroorzaakt 
door de substitutie van LPNs door RNs.  

Frith, 2012, V.S. 
 
Nurse staffing is an important strategy to prevent 
medication errors in community hospitals  
 
 Cross-sectioneel 

31.080 patiënten 
 

Verpleegkundige 

Totaal aantal verpleegkundige 
uren per equivalent van een 
patiënt dag voor RNs en LPNs Medicatie fouten 

(+/-) Hogere bezettingsniveaus van RNs HPEqPD 
resulteren in minder medicatiefouten. 
Tegelijkertijd resulteren hogere 
bezettingsniveaus door LPN HPEqPD in meer 
medicatiefouten. 

Cook, 2012, V.S. 
 
The effect of a hospital nurse staffing mandate on 
patient health outcomes: evidence from California's 
minimum staffing regulation 

Cross-sectioneel 

294 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 
Patiënt-per-verpleegkundige 
ratio Failure-to-rescue, decubitus 

(X) Verbeteringen in personele bezetting ratio’s 
lijken niet geassocieerd met relatieve 
verbeteringen in gemeten 
patiëntveiligheiduitkomsten in de betrokken 
ziekenhuizen. Verbeterde personele bezetting 
van verpleegkundige is mogelijk van cruciaal 
belang voor het verbeteren van de 
patiëntveiligheid, maar alleen in combinatie 
met andere elementen. 

Cimiotti, 2012, V.S. 
 
 
Nurse staffing, burnout, and health care-associated 
infection 
 

Cross-sectioneel 

7.076 verpleegkundigen 
(registered nurses), 161 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige bezetting in 
patiënten-per-verpleegkundige 
ratio 

Urineweginfecties, en 
infecties van 
operatiewonden 

(X) Er bestond een significante associatie tussen 
patiënt-per-verpleegkundige ratio en 
urineweginfecties en infecties van 
operatiewonden. In multivariate modellen, 
gecontroleerd voor Ernst van de aandoening en 
verpleegkundige- en  
ziekenhuiskarakteristieken, bleef alleen burnout 
onder verpleegkundigen significant 
geassocieerd met urineweginfecties en infecties 
van operatiewonden. Een aannemelijke 
verklaring voor de associatie tussen 
verpleegkundige bezetting en zorggerelateerde 
infecties; door het aantal burnouts onder RNs te 
verminderen zou het aantal infecties kunnen 
verminderen. 

Tubbs-Cooley., 2013, V.S. 
 
An observational study of nurse staffing ratios and 
hospital readmission among children admitted for 
common conditions 

Cross-sectioneel 

90.459 patiënten, 14.194 
verpleegkundigen, 225 
ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Ziekenhuis gemiddelden van 
door verpleegkundigen 
gerapporteerde patiënt 
aantallen waarvoor zij zorgden. 
Deze warden berekend voor 1) 
alle verpleegkundigen in de Heropnamen 

(+) Iedere extra patiënt in het 
ziekenhuisgemiddelde van pediatrische 
bezetting ratio, verhoogde de kans op 
heropname van een medisch-kind binnen 15 tot 
30 dagen met 11% en voor een chirurgisch kind 
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patiëntzorg op alle afdelingen, 
en 2) voor verpleegkundigen in 
de directe patiëntzorg die 
aangaven te werken op een 
pediatrische afdeling. De raio’s 
warden gecategoriseerd in <3, 
3-.99, 4-4.99 en >5 

werd de kans op een heropname binnen 15 tot 
30 dagen 48% hoger. 
Voor kinderen die werden behandeld in een 
ziekenhuis met pediatrische bezetting ratios van 
1:4 was de kans op een heropname significant 
kleiner. Er warden geen effecten gevonden 
tussen verpleegkundige bezetting ratios en 
heropnamen binnen 14 dagen. 

McHugh, 2013, V.S. 
 
Hospital Nursing and 30-Day Readmissions among 
Medicare Patients with Heart Failure, Acute 
Myocardial Infarction, and Pneumonia 

Cross-sectioneel 

375.681 patiënten 
(volwassenen met hartfalen, 
acuut myocard infarct, of 
pneumonie), 20.585 
verpleegkundigen, 412 
ziekenhuizen (non-federal 
acute care) Verpleegkundige 

Verpleegkundigen gaven de 
aantallen patiënten en 
verpleegkundigen tijdens de 
laatste dienst. Op basis daarvan 
werd het patiënt-per-
verpleegkundige ratio berekend 

Heropname binnen 30 
dagen 

(+) Iedere patiënt per verpleegkundige extra in 
de gemiddelde werkvoorraad van een 
verpleegkundige was geassocieerd met een 7% 
hogere kans op heropname voor hartfalen, 6% 
voor pneumonie, en 9% voor patienten met 
een myocard infarct 
 

Spetz, 2013, V.S. 
 
Using minimum nurse staffing regulations to 
measure the relationship between nursing and 
hospital quality of care 

Cross-sectioneel 
 

1.645 patiënten, 228 
ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Ratio van aantal productieve 
verpleeguren per patiënt dag  
 

Opname duur en 
indicatoren voor 
patiëntveiligheid: failure-to-
rescue, decubitus, selectie 
van zorggerelateerde 
infecties, postoperatief 
luchtweg falen, 
postoperatieve Diep 
Veneuze 
Trombose/Longembolie, en 
sepsis  

(+/-) De toename in bezetting door RNs was 
geassocieerd met een verbetering van slechts 
één PSI en verkorte opname duur bij één PSI.  
Verbeterde bezetting door RNs per patiënt dag, 
had een beperkt effect op incidenten in 
ziekenhuizen in Californië. 

McHugh, 2013, V.S. 
 
Hospitals With Higher Nurse Staffing Had Lower 
Odds Of Readmissions Penalties Than Hospitals With 
Lower Staffing 
 Cross-sectioneel 

2.976 ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

Ratio van uren RN’s per 
bijgestelde patiënt dag, 
gecategoriseerd in lage en hoge 
bezetting ziekenhuizen  

Boetes voor hoger dan 
verwachtte aantallen 
heropnames 

(+) Ziekenhuizen met een betere 
verpleegkundige personele bezetting hadden 
25% minder kans op een boete door een te 
hoog aantal heropnames, dan gelijksoortige 
ziekenhuizen met een lagere bezetting. 

Martsolf, 2014, V.S. 
 
Examining the value of inpatient nurse staffing: an 
assessment of quality and patient care costs. 

Cross-sectioneel 

18.474.860 patiënt (ontslagen), 
421 ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

Aantal gediplomeerde 
verpleegkundigen 
(RNs en LPNs) per 1000 
opnamedagen, en total aantal 
‘nursing 
Staff’ (gediplomeerd 
verpleegkundigen plus aides) 
per 1000 opnamedagen 

Opanemduur, en adverse 
events 

(+) Toenamen in aantallen in verpleegkundige 
bezettingsniveau's waren geassocieerd met 
verlaagde verpleegkundige gerelateerde 
adverse events en verkorte opnameduur, maar 
hadden  ook hogere kosten per patiënt tot 
gevolg. 

Aiken, 2014, België, Engeland, Finland, Ierland, 
Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, en 
Zwitserland 
 Cross-sectioneel 

422.730 patiënten, 300 
ziekenhuizen 

Verpleegkundige 
Patiënt-per-verpleegkundige 
ratio 

Sterfte in het ziekenhuis 
binnen 30 dagen 

(+) Een toename in de werkvoorraaf van een 
verpleegkundige van één patiënt verhoogd de 
waarschijnlijkheid op het overlijden van een 
patiënt binnen 30 dagen met 7%. 
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Nurse staffing and education and hospital mortality 
in nine European countries: a retrospective 
observational study 

Checkly, 2014, V.S. 
 
Structure, Process, and Annual ICU Mortality Across 
69 Centers: United States Critical Illness and Injury 
Trials Group Critical Illness Outcomes Study* 
 Cross-sectioneel 

69 Intensive Care afdelingen 

Verpleegkundige Bed-per-verpleegkundige ratio  
Jaarlijks sterftecijfer op de 
Intensive Care 

(+) We vonden eveneens een lager jaarlijks 
sterfte cijfer op IC’s waar de bed-per-
verpleegkundige ratio lager was (1.8% lager 
waneer de ratio afnam van 2:1 naar 1,5:1). 

Kelly, 2014, V.S. 
 
Impact of Critical Care Nursing on 30-Day Mortality 
of Mechanically Ventilated Older Adults 

Cross-sectioneel 

55.159 patiënten, 303 
ziekenhuizen (acute care) 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige-per-patiënt 
ratio, verpleegkundigen gaven 
aan voor hoeveel (tussen 1 en 
7) patiënten zij hadden gezorgd 
tijdens hun laatste dienst Sterfte 

(X) Bezetting en verpleegkundige ervaring 
waren niet geassocieerd met sterfte wanneer 
rekening werd gehouden met andere 
verpleegkundige karakteristieken. 

Ma, 2015, V.S. 
Organization of hospital nursing and 30-Day 
readmissions in Medicare patients undergoing 
surgery 

Cross-sectioneel 

220.914 patiënten (algemene, 
orthopedische, of vasculaire 
chirurgie ), 
25.082 verpleegkundigen, 528 
ziekenhuizen, 

Verpleegkundige 

Op ziekenhuisniveau gemeten 
gemiddelde patient-per-
verpleegkundige ratios 
gebaseerd op verpleegkundigen 
die aangaven voor hoe veel 
patiënten zij hadden gezorgd 
tijdens hun laatste dienst 

Heropname binnen 30 
dagen na ontslag 

(+) Iedere extra patient per verpleegkundige 
verhoogde de kans op een heropname met 3%. 

Neuraz, 2015, Frankrijk 
 
Patient Mortality Is Associated With Staff Resources 
and Workload in the ICU: 
A Multicenter Observational Study  Cross-sectioneel 

5.718 patiënten (opnamen), 8 
ICs, 4 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 
Patiënt-per-verpleegkundige 
ratio Sterfte 

(+) Het risico op overlijden steeg met 3,5 (95% 
CI, 1,3-9,1) wanneer de patient-per-
verpleegkundige ratio groter was dan 2..  

Yu, 2015, Zuid-Korea 
 
Evaluation of nurse staffing levels and outcomes 
under the government--recommended staffing levels 
in Korea 
 

Cross-sectioneel 

5 afdelingen, 1 ziekenhuis 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige-per-patiënt 
ratio, een extra 
verpleegkundige toevoegen Opname duur, Sterfte 

(+/-) Door de verpleegkundige bezetting te 
verbeteren, werden verpleegkundige 
uitkomsten beter. Na toevoegen van een 
verpleegkundige werden de opnameduur en 
overuren significant korter, terwijl de 
performance scores van de verpleegkundigen 
significant stegen. Er werd geen reductie 
gevonden in het sterftecijfer. 

Kluge, 2015, Nederland 
 
The association between ICU level of care and 
mortality in the Netherlands. 

Cohort studie 

132.159 patiënten, 87 ICs 
 

Verpleegkundige 

Drie niveau’s van ICs zoals 
gedefinieerd in de richtlijn 
voorICs in 2006, met 
verpleegkundig- per-patiënt 
ratio van tenminste 1:2 (level 1 
IC), 1:1, 5 (level 2 IC) of 1:1, 3 
(level 3 IC) dienst/daadwerkelijk 
aanwezig 

Sterfte tijdens opname en 
90 dagen mortaliteit 

(X) Deze studie suggereert dat er geen 
associatie bestaat tussen het niveau van IC en 
sterfte tijdens opname of na 90 dagen na 
correctie voor casemix voor patiënten op  
Nederlandse ICs. 

Watson, 2016, V.K. 
 Case-control 

studie 

2.140 patiënten (/observaties), 
43 neonatale afdelingen 
 Verpleegkundige 

Binaire variabele die aangeeft 
of een patient (kind) wel/niet Maandelijks sterfte cijfer 

(+) Verlaging van het aandeel één-op-één zorg 
in tertiare neonatale ICs verhoogd het 
sterftecijfer tijdens opname. Een 10 
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The effects of a one-to-one nurse-to-patient ratio on 
the mortality rate in neonatal intensive care: A 
retrospective, longitudinal, population-based study 

(longitudinaal 
retrospectief) 

één-op-één zorg heeft gehad 
van een verpleegkundige 

procentpunt verlaging van de proportie van IC 
dagen waarop één-op-één zorg werd geleverd 
door verpleegkundigen, was geassocieerd met 
een toename in het sterftecijfer tijdens opname 
van 0,6 overlijdens per 100 kinderen die 
neonatale IC zorg ontvingen, in vergelijking met 
een mediaan van 4,5 maandelijkse overlijdens. 

Griffiths, 2016, V.K. 
 
Registered nurse, healthcare support worker, 
medical staffing levels and mortality in English 
hospital trusts: A cross-sectional study 

Cross-sectioneel 

18.971.847 patiëntopnamen 
(medisch en chirurgisch), 137 
zorgorganisaties 

Verpleegkundige Bed per RN ratios Sterfte 

(+/-) De geschatte associatie tussen RN 
bezetting en sterfte veranderd wanneer 
zorgondersteunend personeel wordt ingezet en 
hangt af of op ziekenhuis- of afdelingsniveau 
wordt gekeken. Een hoger sterfte cijfer was 
geassocieerd met meer bezette bedden per RN. 
Maar niet in multivariate modellen. Instellingen 
met een gemiddelde van minder dan 6 
patiënten per RN, hadden een 20% lager 
sterftecijfer dan instellingen met meer dan 10 
patiënten per verpleegkundige. Deze relatie 
bleef significant in het multivariate model. 

Cho, 2016, Zuid-Korea 
 
The Relationships of Nurse Staffing Level and Work 
Environment With Patient Adverse Events 

Cross-sectioneel 

113.426 patiënten, 4.864 
verpleegkundigen, 58 
ziekenhuizen (acute care) 

Verpleegkundige 

Vragenlijst aan 
verpleegkundigen over het 
aantal patiënten waar zij zorg 
voor droegen tijdens de laatste 
dienst 

Door verpleegkundigen 
gerapporteerde adverse 
events (verkeerde 
medicatie, doorligwond, 
valincident) 

(+) Meer patiënten per verpleegkundige was 
significant geassocieerd met een grotere 
incidentie van medicatiefouten, doorligwonden 
en valincidenten. 

Giuliano, 2016, V.S. 
 
The Relationship Between Nurse Staffing and 30-Day 
Readmission for Adults With Heart Failure. 

Cross-sectioneel 
(Retrospectief) 

661 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Totaal aantal RN in FTE, gedeeld 
door het gecorrigeerde 
gemiddelde dagelijkse 
patiëntaantallen. Gegroepeerd 
in lage en hoge bezetting 
ziekenhuizen 

30 dagen heropnamen 
ratios 

(+) Ziekenhuizen met een lagere 
verpleegkundige bezetting index hadden een 
significant hoger aantal heropnamen. 

Cho, 2016, Zuid-Korea 
 
Nurse staffing level and overtime associated with 
patient safety, quality of care, and care left undone 
in hospitals: A cross-sectional study 

Cross-sectioneel 

3.037 verpleegkundigen,  51 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

RNs rapporteerden voor hoe 
veel patiënten zij moesten 
zorgen tijdens hun laatste 
dienst 
 

Door RNs gerapporteerde 
algemene 
patiëntveiligheidsscore 
verdeeld in ondermaats, 
zwak, acceptabel, heel 
goed, of excellent. 
Geanalyseerd als binaire 
variabele ondermaats of 
zwak vs. acceptabel, heel 
goed en excellent 

(+) Meer patiënten per verpleegkundige was 
significant geassocieerd met een hogere kans 
op het rapporteren van een 
zwakke/ondermaatse patiëntveiligheidsscore. 

Li, 2016, V.S. 
 
Effects of registered nurse staffing level on hospital-
acquired conditions in cardiac surgery patients: A 
propensity score matching analysis 

Cohort studie 
 (propensity score-
matched cohort) 

1.845.750 patiëntopnamen, 
1.887 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Zorguren door RN per 
patiëntdag (HPPD), binair 
gecategoriseerd in hoge of lage 
bezetting 

Aanwezigheid van 
zorggerelateerde schade 
(adverse events), sterfte in 
het ziekenhuis, en 
opnameduur 

(+) Ziekenhuizen met een hoge bezetting 
hadden 10 tot 25% minder casuïstiek met 
zorggerelateerde schade, 5 tot 20% lagere 
sterfte en 4-6% korte opnameduur. 
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Lasater, 2016, V.S. 
 
Nurse staffing and the work environment linked to 
readmissions among older adults following elective 
total hip and knee replacement 

Cross-sectioneel 

112.017 patiënten (electieve 
patiënten voor totale heup/knie 
prothese operatie), 495 
ziekenhuizen (acute care) 
 

Verpleegkundige 

Verpleegkundigen 
rapporteerden het aantal 
patiënten waarvoor zij hadden 
gewerkt tijden de laatste 
dienst, gedeeld door het aantal 
verpleegkundigen tijdens die 
dienst 

Onverwachte heropname 
binnen 30 dagen na ontslag 

(+) Gecorrigeerd voor patiënt en 
ziekenhuiskarakteristieken, hadden patiënten 
8% hogere kans op heropname binnen 30 
dagen na ontslag en 12% meer kans op 
heropname binnen tien dagen, voor iedere 
patiënt per verpleegkundige extra. 

Flanagan, 2016, V.S. 
 
Predictors of 30-Day Readmission for Pneumonia 

Cross-sectioneel 

577 ziekenhuizen (general) 

Verpleegkundige 
Uren fte ‘nursing staff’ per 
patiëntdag 

Heropname voor 
pneumonie 

(+) factoren die het aantal heropnamen door 
pneumonie verlaageden waren: patiënten 
opgenomen in Californië, hogere RN personele 
bezetting, meer verpleegkundig personeel t.o.v. 
totaal personeel van het ziekenhuis, goede 
communicatie tussen verpleegkundige en 
patiënt, en het aansluiten op de zorgvraag door 
verpleegkundigen.  

Ozdemir, 2016, V.K. 
 
Mortality of emergency general surgical patients and 
associations with hospital structures and processes 

Cross-sectioneel 

294.602 patiëntopnamen 
(spoed), 156 zorginstellingen 
(NHS Trusts) 
 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige per bed, 
verdeeld over lag, middel en 
hoog Sterfte binnen 30 dagen 

(+) De laagste sterfte cijfers warden 
geobserveerd in instellingen met een betere 
personele bezetting door medici en 
verpleegkundigen, en meer OK’s en ‘critical 
care’ bedden relatief ten opzichte van de 
grootte van de instelling. Hogere sterftecijfers 
warden geobserveerd in patiënten die warden 
opgenomen in de weekenden en in instellingen 
met minder algemene chirurgie artsen en een 
lagere verpleegkundige bezetting ratio. 

Elkassabany , 2016, V.S. 
 
Hospital Characteristics, Inpatient Processes of Care, 
and Readmissions of Older Adults with Hip Fractures 

Cohort studie 
(retrospectief) 

458.526 patiënten (gebroken 
heup), 3.485 ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige Verpleegkundige per bed ratio 

Heropname binnen 30 
dagen of overlijden binnen 
30 dagen na ontslag 

(+) Een betere verpleegkundige  skill mix 
(gecorrigeerde OR: 0.88; 95% CI: 0.8, 0.96; 
p=0.007) en hogere verpleegkundige-per-bed 
ratio (gecorrigeerde OR: 0.98; 95% CI: 0.97, 
0.99; p<0.001) waren eveneens geassocieerd 
met verbeterde uitkomsten na 30 dagen. 

Kim, 2016, Zuid-Korea, 
 
Nurse Staffing and 30-day Readmission of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease Patients: A 10-year 
Retrospective Study of Patient Hospitalization 

Cross-sectioneel, 
(retrospectief) 

339.379  patiëntopnames 
(vanwege COPD), 1.070 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

Aantal RNs per 100 bedden, 
gecategoriseerd in lag, middel 
en hoog 

Heropname binnen 30 
dagen na ontslag met COPD 

(+) Meer RNs was geassocieerd met een lager 
aantal heropnamen 8.9% (Q2) en 7,9% (Q3). 

Cuadros Carlesi, 2017, Chili 
 
Patient Safety Incidents and Nursing Workload  

Cross-sectioneel 

879 patiënten, 85 
verpleegkundigen,  157 
verpleegkundig assistenten, 1 
ziekenhuis 

Verpleegkundige, 
verpleegkundig 
assistent 

 
Verpleegkundige per patiënt en 
verpleegkundig assistant per 
patiënt ratio 

Patiëntveiligheidsincidenten 
(medicatie fouten, 
valincidenten, en uittrekken 
van invasieve materialen 
door de patiënt) 

(+/-) Alleen het aantal valincidenten was 
geassocieerd met de werkdruk (uitgedrukt in 
verpleegkundige/verpleegkundig assistent per 
patiënt) 

Kimball, 2018, V.S.  
 
Skilled Nursing Facility Star Rating, Patient 
Outcomes, and Readmission Risk After Total Joint 
Arthroplasty 

Cross-sectioneel 
(Retrospectieve 
analyse) 

84.901 patiënten (totale 
knie/heup prothese), 9.418 
zorginstellingen (Skilled Nursing 
Facilities)  

Verpleegkundige 

Verpleegkundige 
bezettingsscore (1-5), totaal 
aantal uren verpleegkundigen 
zorg per dag per patiënt/cliënt 

Heropname binnen 30 en 
90 dagen 

(+) Wanneer de ratios van verpleegkundigen 
verbeterden, daalde de incidentie van 
heropname binnen 30 dagen van 6.8% naar 
4.7% voor het knieprothese cohort en van 7.7% 
naar 6% voor het heupprothese cohort. Na 90 
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en RN uren per patiënt/cliënt 
per dag 

dagen was de reductie van de incidentie 
heropnamen 27.1% voor knieprothese 
patiënten en 20.1% voor heupprothesen 
patiënten. 

Chung, 2018, Zuid-Korea 
 
The Impact of Nurse Staffing on In-Hospital Mortality 
of Stroke Patients in Korea 

Cross-sectioneel 
(retrospectief) 

11.819 patiënten (opgenomen 
voor een beroerte) , 615 
ziekenhuizen 

Verpleegkundige Aantal RNs per 100 bedden Sterfte in het ziekenhuis 

(+) Betere personele bezetting door 
verpleegkundigen vermindert de sterfte in het 
ziekenhuis in Zuid-Korea. Verpleegkundige 
bezetting was negatief gerelateerd met sterfte 
(OR, 0.988; 95% confidence interval, 
0.977Y0.999), na het corrigeren voor 
belangrijke confounders, zoals comorbiditeit, 
arts per bed ratio en zorgkosten. 

Haegdorens, 2019, België 
 
The impact of nurse staffing levels and nurse’s 
education on patient mortality in medical and 
surgical wards: an observational multicentre study 

Case-control 
(Longitudinale 
observationele 
studie, 
retrospectief een 
control groep in 
een stepped 
wedged 
randomised 
controlled trial) 

34.267 patiënten, 14  
afdelingen (medische en 
chirurgische), 14 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 
Aantal uren verpleegkundige 
zorg per patiënt dag 

sterfte, onverwacht 
overlijden, overlijden 
binnen 72 uur na een 
reanimatie, en overlijden 
binnen 72 uur na 
ongeplande IC-opname 

(+) Er werd een negatieve associatie gevonden 
tussen het aantal uur verpleegkundige zorg per 
patiëntdag en het sterftecijfer, gecorrigeerd 
voor mogelijke confounders. 

Kim, 2019, Zuid-Korea 
 
Relationship between the legal nurse staffing 
standard and patient survival after perioperative 
cardiac arrest: A cross-sectional analysis of Korean 
administrative data. 

Cross-sectioneel 

1.696 patiënten, 121 
ziekenhuizen  
 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige per bed ratio, 
gecategoriseerd volgens de 
Koreaanse wetgeving 

Sterfte  van hartaanval 
patiënten 

(+) Een algemene verpleegafdeling met een 
verpleegkundige bezetting die lager is dan de 
wet voorschrijft, is significant gerelateerd aan 
lagere overlevingskansen voor patiënten met 
een hartaanval. Het overlevingspercentages van 
perioperatieve hart aanval patiënten ligt hoger 
in ‘tertiary’ ziekenhuizen waar meer IC 
verpleegkundigen werken dan wordt 
voorgeschreven voor de wet. 

Kiekkas, 2019, Griekenland 
 
Nurse understaffing is associated with adverse 
events in postanaesthesia care unit patients 
 

Cohort studie 
(prospectieve 
studie) 

2.207 patiënten, 1 ziekenhuis 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige per patiënt 
ratio’s, geclassificeerd in 1:2 (1 
verpleegkundige op 2 
patiënten), 1:1 en 2:1 

Adverse events: incidentie 
en ernst van postoperatieve  
hypoxaemie, verhoogde 
arteriële bloeddruk, en 
bradycardie 

(+) De incidentie van hypoxemie was significant 
hoger bij patiënten die werden behandeld waar 
in hoge mate personele tekorten speelden, 
terwijl de incidentie van verhoogde bloeddruk 
significant hoger was bij zowel een hoge als lage 
mate van personele tekorten. Lagere personele 
bezetting patiëntgroepen hadden eveneens een 
significant hogere ernst van hypoxemie en 
verhoogde bloeddruk, vergeleken met de 
groepen met voldoende personele bezetting. 
Dit is empirisch bewijs dat personele tekorten 
onder verpleegkundigen is geassocieerd met 
adverse events die vaak voorkomen bij 
patiënten die op een PACU (postanaesthesia 
care unit) verblijven. 
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Amiri, 2019, 26 OECD landen 
 
Nurse-staffing level and quality of acute care 
services: Evidence from cross-national panel data 
analysis in OECD countries 
 

Cross-sectioneel 

Patiënten (acuut hartinfarct, 
beroerte)  
 

Verpleegkundige 

Werkzame professionele 
verpleegkundigen per 1000 
inwoners, als index voor 
personele bezetting 30 dagen sterftecijfers 

(+) Een hogere proportie van verpleegkundige 
bezetting is geassocieerd met een hogere 
Kwaliteit van acute zorg services in OECD 
landen. De verpleegkundige karakteristieken 
van Zweden, Denemarken, Canada, Nederland, 
Finland, Zwitserland, Australië en de V.S. zijn 
geode patronen voor andere landen om 
verpleegkundige uitkomsten te optimaliseren 
zodat patiënten met acute levensbedreigende 
aandoeningen minder kans hebben op een 
complicatie, overlijden en adverse events. 

Brooks Carthon, 2019, V.S. 
 
Association of Nurse Engagement and Nurse Staffing 
on Patient Safety 
 

Cross-sectioneel 

26.960 verpleegkundigen, 599 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundige 

Het aantal patiënten en 
verpleegkundigen tijdens de 
laatste dienst 

Verpleegkundige 
beoordeling van de 
veiligheid op hun afdeling 

(+) Verpleegkundigen in ondermaats bezette 
ziekenhuizen waren 6% meer waarschijnlijk te 
rapporteren dat belangrijke informatie over 
patiënten tussen wal en schip was geraakt 
wanneer patiënten werden overgedragen 
tussen afdelingen. Interventies gericht op het 
verbeteren van verpleegkundige betrokkenheid 
en adequate bezetting zijn strategieën om de 
patiëntveiligheid te verbeteren. 

Griffiths., 2019, V.K. 
 
Nurse staffing, nursing assistants and hospital 
mortality: retrospective longitudinal cohort study 

Cohort studie 
(retrospectief) 

138.133 patiënten (volwassen), 
32 afdelingen 
 

Verpleegkundige 
Uren RN zorg per patiënt  per 
dag RN Sterfte 

(+) Lagere RN personele bezetting en hogere 
opnamenaantallen per RN zijn geassocieerd met 
een verhoogd risico op overlijden tijdens de 
ziekenhuisopname. 

Margadant, 2020, Nederland 
 
The Nursing Activities Score Per Nurse Ratio Is 
Associated With In-Hospital Mortality, Whereas the 
Patients Per Nurse Ratio Is Not 

Cross-sectioneel 
(retrospectief) 

29.445 patiënten, 15 
ziekenhuizen 
 

Verpleegkundigen 
Aantal patiënten per 
verpleegkundige Sterfte 

(X) Aantal patiënten per verpleegkundige was 
niet geassocieerd met het overlijden tijdens 
opname. Een hogere ‘workload’ uitgedrukt in 
NNR>61, was gerelateerd aan een hoger risico 
op sterfte. In Nederland werd dus geen 
associatie gevonden tussen ratio’s van 
patiënten per verpleegkundige en overlijden 
tijdens ziekenhuisopname. 
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Tabel 7 Overzicht studies kwantitatieve bezetting - artsen 

Eerste auteur, jaar van publicatie (jaren 
dataverzameling), land van dataverzameling, titel 

Studie design Setting & Sample Beroep Maat voor kwantitatieve 
bezetting 

Relevante 
uitkomstmaten 

Conclusie 

Yasunaga, 2012, Japan 

 

Variation in cancer surgical outcomes associated with 

physician and nurse staffing: a 

retrospective observational study using the Japanese 

Diagnosis Procedure Combination Database 

Cross-sectioneel 

(retrospectief) 

131.394 patiënten, 855 

ziekenhuizen 

Artsen (inclusief 

arts-assistenten) 

Aantal artsen per 100 

bedden 

 

Failure to rescue, als 

de proportie van 

overlijdens in het 

ziekenhuis onder 

patiënten met een 

postoperatieve 

complicatie 

 

(+) FTR in de groep met een hoge arts-bed ratio (≥19.7 

artsen per 100 bedden) en hoge verpleegkundige-bed 

ratio (≥77.0 verpleegkundigen per 100 bedden) was 

significant lager dan in de groep met lage arts-bed ratio 

(<19.7) en lage verpleegkundige-bed ratio  (<77.0) 

Onafhankelijke associaties. 

Sasaki, 2014, Japan 

 

The relationship between the number of cardiologists 

and clinical practice patterns in acute heart failure: A 

cross-sectional observational study Cross-sectioneel 

38.668 patiënten, 546 

ziekenhuizen 

 

Cardiologen 

Aantal geregistreerde 

cardiologen per ziekenhuis 

in categorieën  (geen 

cardioloog; 1–4; 5–9; en 

≥10 cardiologen) 

Gecorrigeerd 

sterftecijfer tijdens 

opname 

 

(+) Gecorrigeerd sterftecijfer voor opgenomen 

patiënten was negatief geassocieerd met het aantal 

cardiologen.  

Neuraz, 2015, Frankrijk 

 

Patient Mortality Is Associated With Staff Resources 

and Workload in the ICU: 

A Multicenter Observational Study  Cross-sectioneel 

5.718 ziekenhuisopnamen, 8 

Intensive Care afdelingen, 4 

ziekenhuizen 

 Artsen (inclusief 

arts-assistenten) Patiënt-per-arts ratio Sterfte 

(+) Het risico op overlijden was 3.5 keer zo hoog 

wanneer de patiënt-per-verpleegkundige ratio groter 

was dan 2,5, en was 2.0 keer zo hoog wanneer de 

patiënt–per-arts ratio groter was dan 14. 

Kluge, 2015, Nederland 

 

The association between ICU level of care and 

mortality in the Netherlands. Cohort studie, 

retrospectief 

132.159 patiënten, 87 Intensive 

Care afdelingen 

 Artsen 

(intensivisten, 

ziekenhuisartsen) 

Drie niveaus van IC, 

gedefinieerd door de in 

2006 ingevoerde nationale 

IC richtlijn, aantal FTE arts 

per bed 

Sterftecijfer tijdens 

opname en na 90 

dagen 

(X) Deze studie suggereert dat er geen associatie is 

tussen IC niveau en voor case-mix gecorrigeerde 

sterftecijfers tijdens opname of op de lange termijn in 

Nederlandse IC patiënten.  

Ozdemir, 2016, V.K. 

 

Mortality of emergency general surgical patients and 

associations with hospital structures and processes 

Cross-sectioneel 

294.602 patiënten 

(spoedopnames), 156 

zorgorganisaties (NHS) 

 

Artsen 

Totaal aantal artsen voor 

algemene chirurgie 

(doctors,  consultant 

docters, senior house 

officiers, house officers) 

per bed/opname 30-dagen sterftecijfer 

(+) Het laagste sterftecijfer werd geobserveerd  in 

organisaties met hogere medische en verpleegkundige 

bezettingscijfers, en meer OK’s en kritieke zorg bedden 

in relatie tot de grootte van de aanbieder. Hogere 

sterftecijfers werden gezien bij patiënten die werden 

opgenomen in het weekend, organisaties met minder 
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algemene chirurgie dokters en lagere verpleegkundige 

bezetting ratio’s 

Griffiths, 2016, V.K. 

 

Registered nurse, healthcare support worker, medical 

staffing levels and mortality in English hospital trusts: 

A cross-sectional study Cross-sectioneel 

18.971.847 patiënten ( medische 

en chirurgische opnamen), 137 

zorgorganisaties 

Artsen Bedden per arts Sterftecijfer 

(+) Een betere bezetting met meer artsen per bed is 

geassocieerd met een lager sterftecijfer. 

Gershengorn, 2017, V.K. 

 

Association of Intensive Care Unit Patient-to-

Intensivist Ratios With Hospital Mortality 

Cohort studie, 

retrospectief  

49.686 patiënten, 94 Intensive 

Care Afdelingen 

Artsen 

(Intensivisten) 

Totaal aantal patiënten die 

werden verzorgd door een 

intensivist gedurende de 

hele dag, gemiddeld over 

de opname van patiënt op 

de IC Sterftecijfer 

(+/-) De optimale patiënt per intensivist ratio in deze 

cohort studie van IC patiënten uit het V.K. was 7.5, met 

significant hogere sterfte boven en onder deze ratio. Het 

aantal patiënten dat wordt verzorgd door één intensivist 

kan van invloed zijn op de patiënt uitkomsten. 

Lee, 2017, Zuid-Korea 

 

The association between number of doctors per bed 

and readmission of elderly patients with pneumonia in 

South Korea Cohort studie, 

retrospectief 

7.446 patiënten, 1.223 

ziekenhuizen 

Artsen 

totaal aantal artsen en het 

aantal bedden in ieder 

ziekenhuis, 

gecategoriseerd in 

kwartielen 

Heropname binnen 

30 dagen na ontslag 

na opname voor 

pneumonie 

(+) Patiënten met een pneumonie die werden 

behandeld in ziekenhuizen met weinig of heel weinig 

artsen per bed werden vaker opnieuw opgenomen. 

Voor patiënten met een pneumonie die werden 

verzorgd in ziekenhuizen met meer artsen, was een 

heropname minder waarschijnlijk. 
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Tabel 8 Overzicht studies kwalitatieve bezetting - opleidingsniveau 

Eerste auteur, jaar van publicatie, land van 
dataverzameling, titel 

Studie design Setting & Sample Beroep Maat voor 
opleidingsniveau/Skill mix 

Relevante 
uitkomstmaten 

Conclusie 

Tourangeau, 2007, Canada 

Impact of hospital nursing care on 30-day mortality for 

acute medical patients. 

Cross-sectioneel 

 46.993 patiënten (medische en 

chirurgische afdelingen), 5.980 

verpleegkundigen, 75 

ziekenhuizen, 

 Verpleegkundige 

Proportie Registered Nurses 

en baccalaureate 

verpleegkundigen in de 

verpleegkundige 

bezettingsmix  

Sterfte binnen 30 

dagen 

(+) Lagere 30 dagen sterfte cijfers waren geassocieerd met 

ziekenhuizen die een hoger percentage van RN en 

baccalaureate verpleegkundigen, en een lager aandeel van 

verpleegkundige zorg door verpleegkundigen van alle 

categorieën per gewogen patiënt casus. 

Sales, 2008, V.S. 

The association between nursing factors and patient 

mortality in the veterans health administration: The 

view from the nursing unit level 

Cross-sectioneel, 

retrospectief 

129.579 patiënten, 171 IC en  282 

niet-IC afdelingen, 123 

ziekenhuizen 

 

Verpleegkundige 

De proportie van het totaal 

aantal uren verpleegkundige 

zorg dat werd uitgevoerd 

door RNs, waarbij het totaal 

aantal verpleegkundige uren 

zorg ook de zorg van 

practical nurse en nurse aid 

omvatte Sterfte tijdens opname 

(+/-) De resultaten suggereren dat de associatie tussen de 

bezetting met RNs en skill mix en sterfte tijdens opname 

afhankelijk is van het feit of de analyse wordt uitgevoerd 

op ziekenhuis of afdelingsniveau. Bezetting door RN was 

niet significant geassocieerd met sterfte tijdens opname bij 

patiënten met een IC-opname (OR, 1.02; 95% CI, 0.99-

1.03). Voor niet-IC patiënten, was verbeterde RN bezetting 

significant geassocieerd met verminderde sterfte  (OR, 

0.91; 95% CI, 0.86-0.96). RN opleidingsniveau was niet 

significant geassocieerd met sterfte. 

Van den Heede, 2009, België 

The relationship between inpatient cardiac surgery 

mortality and nurse numbers and educational level: 

Analysis of administrative data 

Cross-sectioneel 

9.054 patiënten (van 

postoperatieve algemene 

verpleegafdelingen na cardio 

operaties), 28  ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Proportie van de RNs met 

een Bachelor diploma op 

iedere verpleegafdeling  Sterfte tijdens opname 

(+) Het verbeteren van de verpleegkundige 

bezettingsniveaus met RN (i.e. NHPPD) op algemene 

verpleegafdelingen waar patiënten worden behandeld na 

een cardiologische ingreep, was geassocieerd met een 

statistisch significante reductie in de postoperatieve 

sterfte. Wanneer wordt gecontroleerd voor alle 

risicofactoren (model 3: procedure volume, intensiteit van 

verpleegkundige zorg, patiënt karakteristieken), werd 

tevens een significante associatie gevonden tussen de 

proportie van RNs met een bachelor diploma op algemene 

verpleegafdelingen en sterfte tijdens opname. 

Frith, 2010, V.S., 

Effects of Nurse Staffing on Hospital-Acquired 

Conditions and Length of Stay in Community Hospitals Cross-sectioneel 

34.838 patiënten, 11 afdelingen 

(medisch-chirurgisch), 4 

ziekenhuizen Verpleegkundige Het percentage RNs en LPNs 

adverse events en 

opnameduur 

(+) Hogere RN en LPN uren per equivalente patiëntdag en 

hogere percentages van RNs in de skill mix voorspellen een 
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 lager aantal adverse events en kortere opnameduur, 

gecontroleerd voor leeftijd van de patiënt en complicaties. 

Aiken, 2012, V.S. 

Effects of nurse staffing and nurse education on 

patient deaths in hospitals with different nurse work 

environments. 

Cross-sectioneel 

1.262.120 patiënten (algemene, 

orthopedische en vasculaire 

chirurgie) , 39.038 

verpleegkundigen, 665 

ziekenhuizen Verpleegkundige 

percentage  van de 

verpleegkundige staf in 

ieder ziekenhuis met een 

‘baccalaureate degree’ of 

hoger 

Sterfte in het 

ziekenhuis binnen 30 

dagen, en failure-to-

rescue 

(+) Het positieve effect van het verhogen van de 

percentages verpleegkundigen met een BSN is constant in 

alle ziekenhuizen. 

Staggs, 2012, V.S., 

 

Understanding Unassisted Falls: Effects of Nurse 

Staffing Level and Nursing Staff Characteristics Cross-sectioneel 

Longitudinale data 

analyse 

1.504 verpleegkundige afdelingen 

(331 critical care, 224 step-down, 

267 medical, 234 surgical, 366 

medical/surgical, and 82 

rehabilitation), 248 ziekenhuizen 

(acute care hospitals) Verpleegkundige 

De proportie  van de 

maandelijkse uren 

verpleegkundige zorg 

verleend door RNs 

Onbegeleide 

valincidenten 

(+) Een toename van 0.14 (1SD) in de proportie van 

verpleegkundige zorg verleend door RNs is geassocieerd 

met een geschatte daling van 4,0% gemiddeld van het 

aantal onbegeleide valincidenten 

Glance, 2012, V.S. 

The association between nurse staffing and hospital 

outcomes in injured patients 

Cross-sectioneel 

70.142 patiënten, 77 

ziekenhuizen (trauma hospitals) 

Verpleegkundige 

Ratio van ‘licensed practical 

nurse’ (LPN)  in de totale 

verpleegkundige tijd 

Sterfte, 

zorggerelateerde 

infecties, en failure-to-

rescue 

(+) Hogere bezettingsniveaus met LPN zijn onafhankelijk 

geassocieerd met een kleine toename van het sterftecijfer 

en sepsis in patiënten opgenomen op ‘level I or II trauma 

centers’ 

Frith, 2012, V.S. 

 

Nurse staffing is an important strategy to prevent 

medication errors in community hospitals Cross-sectioneel 

31.080 patiënt (observaties) 

 

Verpleegkundige 

Verpleegkundige uren per 
equivalente patiëntdag voor 
RNs en LPNs 

 Medicatie fouten 

(+) Hogere niveaus van RN in de HPEqPD resulteren in 

minder medicatie fouten. Tegelijkertijd resulteren hogere 

niveaus van LPN in de HPEqPD  in meer medicatiefouten.  

McHugh, 2013, V.S. 

Hospital Nursing and 30-Day Readmissions among 

Medicare Patients with Heart Failure, Acute 

Myocardial Infarction, and Pneumonia 

Cross-sectioneel 

375.681 patiënten (volwassenen 

met hartfalen, acuut myocard 

infarct, of longontsteking) , 

20.585 verpleegkundigen, 412 

ziekenhuizen (non-federal acute 

care hospitals) Verpleegkundige 

Het percentage van de 

verpleegkundigen met een 

Bachelor of Science in 

Nursing 

Heropname binnen 30 

dagen  

(+/-) de proportie van BSN verpleegkundigen had een 

significant effect op heropnamen voor patiënten met een 

longontsteking, maar niet voor de andere twee 

aandoeningen. 

Blegen, 2013, V.S. 

Baccalaureate education in nursing and patient 

outcomes 

Cross-sectioneel 

21 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

de proportie RNs werkzaam 

in ieder ziekenhuis met een 

BSN of hoger 

opleidingsniveau 

Sterfte (aan hartfalen), 

ziekehuisgerelateerde 

decubitus, failure-to-

rescue, 

zorggerelateerde 

(+) Ziekenhuizen met een hoger percentage RNs met een 

‘baccalaureate degree’ of  hoger, hadden lagere sterfte 

aan hartfalen, decubitus, failure-to-rescue, en 

postoperatieve diep veneuze trombose en longembolieën 

en een kortere opnameduur. 
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infecties, 

postoperatieve diep 

veneuze trombose en 

longembolie, en 

proportie van 

patiënten met een 

langere opnameduur 

dan op basis van de 

diagnose mag worden 

verwacht 

Kelly, 2014, V.S., 

 

Impact of Critical Care Nursing on 30-Day Mortality of 

Mechanically Ventilated Older Adults 

Cross-sectioneel 

55.159 patiënten,  303 

ziekenhuizen ( acute care 

hospitals) 

Verpleegkundige 

Proportie van de ‘critical 

care nurses’ in het 

ziekenhuis met een BSN 

opleidingsniveau of hoger 30-dagen sterfte 

(+) Iedere 10% punt toename in de proportie van IC 

verpleegkundigen met een bachelors diploma, was 

geassocieerd met een 2% reductie in de kans op 30-dagen 

sterfte. Dit impliceert dat de kans op het overlijden van de 

patiënt in een ziekenhuis waar 75% van de 

verpleegkundigen een bachelors diploma  heeft, 10% lager 

is dan in een ziekenhuis waar 25% van de 

verpleegkundigen een bachelors diploma heeft 

Aiken, 2014, België, Engeland, Finland, Ierland, 

Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en 

Zwitserland 

Nurse staffing and education and hospital mortality in 

nine European countries: A 

retrospective observational study Cross-sectioneel 

422.730 patiënten (algemene, 

orthopedische of vasculaire 

chirurgie) , 26.516 

verpleegkundigen, 300 

ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Het percentage van alle 

verpleegkundigen in ieder 

ziekenhuizen dat aangaf 

minimaal een bachelor 

diploma te hebben 30-dagen sterfte 

(+) Een grotere nadruk op bachelor opleidingsniveau voor 

verpleegkundigen kan de  vermijdbare sterfte in het 

ziekenhuizen verminderen. Iedere 10% toename in 

bachelor verpleegkundigen was geassocieerd met een 

vermindering van de waarschijnlijkheid op overlijden van 

7%. 

Martsolf., 2014, V.S. 

 

Examining the value of inpatient nurse staffing: an 

assessment of quality and patient care costs. 

Cross-sectioneel 

18.474.860 patiënten (ontslagen), 

421 ziekenhuizen 

 

Verpleegkundige 

Proportie van de 

gediplomeerde 

verpleegkundigen die RN 

zijn en proportie van totale 

verpleegkundige staf die 

gediplomeerd 

verpleegkundigen zijn 

Opnameduur, en 

adverse events 

(+) Het veranderen van de skill mix met meer RNs ten 

opzichte van het totaal aantal gediplomeerd 

verpleegkundigen, leidt tot een afname van de kosten. 

Toename van de totale staff in aantallen, en in skill mix kan 

leiden tot verbeterde Kwaliteit van zorg en kortere 

opnameduur  tegen dezelfde kosten. 
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Cho, 2015, Zuid-Korea, 

 

Effects of nurse staffing, work environments, and 

education on patient mortality: an  observational 

study. 

Cross-sectioneel 

76.036 patiënten ( van 

verschillende afdelingen), 2.277  

verpleegkundigen, 14 

ziekenhuizen,  

 

 Verpleegkundige 

Het percentage van de 

verpleegkundige 

respondenten in ieder 

ziekenhuis met minimaal 

een bachelor opleiding 30-dagen sterfte  

(+) Verpleegkundige bezetting, verpleegkundige 

werkomgeving en het percentage BSN verpleegkundigen in 

Zuid-Korea zijn geassocieerd met sterfte van de patiënt. 

Het verbeteren van het percentage BSN verpleegkundigen 

zou helpen om de vermijdbare sterfte in het ziekenhuis te 

verminderen. 

Ma, 2015, V.S., 

Organization of hospital nursing and 30-Day 

readmissions in Medicare patients undergoing surgery 

Cross-sectioneel 

220.914 patiënten (algemene, 

orthopedische, en vasculaire 

chirurgie), 

25.082 verpleegkundigen, 528 

ziekenhuizen Verpleegkundige 

de proportie van de 

verpleegkundigen met een 

‘baccalaureate’ diploma of 

hoger 

Heropname binnen 30-

dagen na ontslag  

(X) Onze studie liet geen associatie zien tussen de 

proportie van BSN verpleegkundigen en chirurgische 

heropnamen. Betere verpleegkundige bezetting in 

aantallen en werkomgeving waren wel significant 

geassocieerd met heropname binnen 30 dagen. 

Hickey, 2016, V.S. 

 

Critical Care Nursing's Impact on Pediatric Patient 

Outcomes 

Cross-sectioneel 

15.463 patiënten (postoperatieve 

pediatrische chirurgie), 29 

ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Proportie van de RNs met 

een BSN diploma of hoger, 

de proportie van de RNs 

met een ‘critical care 

certfication’ 

Sterfte in het 

ziekenhuis, 

complicaties, en 

failure-to-rescue 

 (+) hogere opleidingsniveaus van verpleegkundigen en 

meer ervaring waren significant geassocieerd met minder 

complicaties na een pediatrische chirurgische ingreep, en 

sluit aan bij onze eerdere bevindingen ten aanzien van 

minder sterfte 

Kim, 2016, Zuid-Korea, 

 

Nurse Staffing and 30-day Readmission of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease Patients: A 10-year 

Retrospective Study of Patient Hospitalization Cross-sectioneel 

339.379 patiënten (opgenomen 

voor COPD), 1.070 ziekenhuizen 

 

Verpleegkundige 

Proportie van RNs in totale 

staff, berekend door 

RNs/(RNs + number of 

certified nursing assistants)  

Heropnamen binnen 30 

dagen na ontslag na 

opname met COPD  

(+) Onze resultaten suggereren opmerkelijke positieve 

effecten tussen verpleegkundige bezetting met RNs en 

patiëntuitkomsten. 

Elkassabany, 2016, V.S. 

 

Hospital Characteristics, Inpatient Processes of Care, 

and Readmissions of Older Adults with Hip Fractures 

Cohort studie 

(Logitudinaal, 

retrospectief) 

458.526 patiënten 

(heupfractuur), 3.485 

ziekenhuizen 

 

Verpleegkundige 

Total aantal FTE ‘Registered 

Nurses’ en ‘Licensed 

Practical Nurses’ gedeeld 

door het totaal aantal FTE 

verpleegkundigen  

heropname en sterfte 

na ontslag binnen 30-

dagen 

(+) Een betere verpleegkundige skill mix , met meer RNs 

en LPNs t.o.v. de totale groep werkzame 

verpleegkundigen,  en hogere nurse-bed ratio waren 

geassocieerd met betere 30-dagen uitkomsten 

Aiken, 2017, België, Engeland, Finland, Ierland, Spanje 

and Zwitserland 

 

Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional 

study of the association with mortality, patient ratings, 

and quality of care. Cross-sectioneel 

275.519 (18.828) patiënten 

(chirurgische),  

13.077 verpleegkundigen, 182-

243 ziekenhuizen 

 

 Verpleegkundige 

Het aantal professionele 

verpleegkundigen gedeeld 

door het totale aantal 

verpleegkundig personeel 

(van alle opleidingsniveaus) 

dat aanwezig was tijdens de 

Sterfte, 

patiëntveiligheidsscore, 

en adverse events  

(+) Het verminderen van de verpleegkundige skill mix, 

door meer verpleegkundig assistenten en ander 

ondersteunend personeel zonder de juiste kwalificaties in 

te zetten, draagt mogelijk bij  aan vermijdbare sterfte, en 

verminderd de Kwaliteit en veiligheid van ziekenhuiszorg. 
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laatste dienst. Deze getallen 

worden gemiddeld  over alle 

respondenten per 

ziekenhuis. Een hogere ratio 

verwijst naar een rijkere skill 

mix met meer ‘professionele 

verpleegkundigen’ 

White, 2018, V.S., 

Lower Postsurgical Mortality for Individuals with 

Dementia with Better-Educated Hospital Workforce 

Cross-sectioneel 

353.333 patiënten (65+ zonder 

ADRD, die algemene, 

orthopedische of vasculaire 

chirurgie ondergaan)  581 

ziekenhuizen Verpleegkundige 

Het percentage van de 

verpleegkundigen per 

ziekenhuis met minimaal 

een BSN diploma  

30-dagen sterfte, en 

failure-to-rescue 

(+) Meer BSN verpleegkundigen aan het bed, verbetert de 

kans op geode uitkomsten voor alle patiënten. Dit  geldt 

nog sterker voor patiënten met ADRD. 

Hickey, 2018, V.S. 

The Impact of Critical Care Nursing Certification on 

Pediatric Patient Outcomes 

 

 Cross-sectioneel 

12.324 patiënten (congestieve 

hartoperatie), 43 ziekenhuizen 

(free-standing children’s 

hospitals)  

 Verpleegkundige 

Proportie van 

verpleegkundigen met een 

BSN opleiding of hoger en 

‘critical care certification’ complicaties 

(+)Het opleidingsniveau, in  BSN en Critical Care Registered 

Nurse certification, had significante impact op pediatrische 

patiëntuitkomsten. 

Haegdorens, 2019, België 

The impact of nurse staffing levels and nurse’s 

education on patient mortality in medical and surgical 

wards: an observational multicentre study 

Case-control 

studie 

(retrospectieve 

controle groep in 

een stepped 

wedge 

randomized 

controlled trial)  

34.267 patiënten, 14 afdelingen 

(7 medische en 7 chirurgische), 14 

ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Proportie tussen de 

verpleegkundige uren, 

geleverd door 

verpleegkundigen met een 

bachelor opleidingsniveau, 

en het totaal aantal 

verpleegkundige uren per 

24 uur 

Sterfte (ruw), 

onverwachte sterfte, 

sterfte tot 72 uur na 

een reanimatie, en 

sterfte tot 72 uur na 

ongeplande opname 

op de IC 

(+) De proportie van verpleegkundige uren, geleverd door 

verpleegkundigen met een bachelor diploma, was negatief 

gecorreleerd met sterfte van de patiënt. 
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Tabel 9 Overzicht studies kwalitatieve bezetting - ervaringsniveau 

 
Eerste auteur, jaar van publicatie, land van 
dataverzameling,titel 

Studie design Setting & Sample Beroep Maat voor evaringsniveau Relevante 
uitkomstmaten 

Conclusie 

Cho, 2008, Zuid-Korea 

Nurse staffing and patient mortality in intensive care 

units Cross-sectioneel 

27.372 patiënten (IC), 236 

ziekenhuizen ( 42 tertiary en 194 

secondary hospitals) Verpleegkundige 

Aantal Jaren sinds de RNs de 

licentie behaalde Sterfte 

(X) Verpleegkundige ervaring had geen significante relatie 

met sterfte. 

Gaies, 2012, V.S. 

Personnel and unit factors impacting outcome after 

cardiac arrest in a dedicated pediatric cardiac intensive 

care unit 

Cross-sectioneel 

102 patiënten (kinderen en jong 

volwassenen met/na een 

hartstilstand), 1 pediatrische IC 

afdeling, 1 ziekenhuis 

 

Verpleegkundige 

en Arts 

(intensivist) 

<1 jaar ervaring, 1-5 jaar 

ervaring, of > dan 5 jaar 

ervaring 

Succesvolle 

reanimaties 

(+/-) Minder ervaring van de primair verantwoordelijke 

verpleegkundige was geassocieerd met risicofactoren voor 

niet-succesvolle reanimaties, ervaring van de 

dienstdoende cardiologische intensivist was niet (!) 

geassocieerd met de uitkomst. 

Conway, 2014, Ierland 

Consultant experience as a determinant of outcomes in 

emergency medical admissions 

Cross-sectioneel 

35.168 patiënten 

(spoedopnames), 1 ziekenhuis  

 

Arts 

(Consultant) 

Tijd dat arts klinisch 

praktiserend is, 

gecategoriseerd in <15 jaar, 

15-20 jaar, 20-25 jaar, en 

>25 jaar 

Sterfte, en 

opnameduur 

 (+) Meer ervaren specialisten (consultants) hebben 13 % 

relatieve risico reductie voor de uikomstmaat sterfte 

binnen 30 dagen. Zowel specialiste (consultant) volume 

als ervaring waren onafhankelijke voorspellers voor de 

uitkomsten. Ervaringsniveau van de specialist (consultant) 

draagt bij aan kortere opnameduur. 

Kelly, 2014, V.S. 

Impact of Critical Care Nursing on 30-Day Mortality of 

Mechanically Ventilated Older Adults 

Cross-sectioneel 

55.159 patiënten, 303 

ziekenhuizen (acute care 

hospitals) 

Verpleegkundige 

Het gemiddeld aantal Jaren 

die de ‘critical care’ 

verpleegkundigen aangaven 

werkzaam te zijn in de 

directe patiëntzorg als 

registered nurse Sterfte 

(X) Bezetting en verpleegkundige ervaring waren niet 

geassocieerd met sterfte na het corrigeren voor andere 

verpleegkundige karakteristieken. 

Mc Alister, 2015, Canada 

Physician experience and outcomes among patients 

admitted to general internal medicine teaching wards Cohort studie 

(Retrospectief) 

10.046 patiënten (algemene, 

interne geneeskunde) 149 

artsen, 

 7 ziekenhuizen Arts (Physician) 

Aantal jaar sinds het 

succesvol afronden van de 

geneeskunde opleiding  

Sterfte tijdens  de 

index opname, en 

heropname binnen 

30-dagen na ontslag 

 (X) Voor patiënten opgenomen op een algemene interne 

geneeskunde afdeling, zagen we geen negatieve associatie 

tussen ervaring van de arts en uitkomsten die veelal 

gebruikt worden als proxy voor de Kwaliteit van zorg. 

Hickey, 2016, V.S. 

 

Critical Care Nursing's Impact on Pediatric Patient 

Outcomes Cross-sectioneel 

15.463 patiënten (postoperatieve 

pediatrische cardiologie)  29 

ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Jaren klinische expertise; 

langer of korter dan 2 jaar 

Sterfte tijdens 

opname, 

complicaties, en 

failure-to-rescue 

 (+) Hoger opgeleide verpleegkundigen en meer ervaring 

zijn significant geassocieerd met minder complicaties na 

een pediatrische cardiologische ingreep. Dit sluit aan bij 
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eerdere bevindingen, waarbij de associatie met minder 

sterfte is aangetoond. 
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Tabel 10 Overzicht studies kwalitatieve bezetting - werkdruk 

Eerste auteur, jaar van publicatie, land van 
dataverzameling,titel 

Studie design Setting & Sample Beroep Maat voor workload Relevante uitkomstmaten Conclusie 

Blatnik, 2006, Slovenië 

 

Propagation of methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus due to the overloading of medical nurses in 

intensive care units  

 

Cross-sectioneel 

(prospectieve 

studie) 

970 patiënten (chirurgische IC), 

1 ziekenhuis 

Verpleegkundige 

Therapeutic Intervention 

Scoring System (TISS) , 

gebaseerd op de dagelijkse 

evealuatie van medische, 

verpleegkundige 

activiteiten voor iedere 

patiënt Infecties (door MRSA) 

(+) Infecties met  MRSA deden zich voor wanneer 

verpleegkundigen, gemiddeld gezien, overladen 

werden met werkvoorraden met meer dan 25%. 

Weissman, 2007, V.S. 

 

Hospital Workload and Adverse Events 

Cross-sectioneel 

24.676 patiënten 

(volwassenen, ontslagen van 

medische/chirurgische 

afdelingen) , 4 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Bezettingsgraad door 

patiënten per 

(operatie))bed, turnover 

(aantal opnames per dag en 

ontslagen per dag), patiënt 

per verpleegkundige, en 

DRG-gecorrigeerde maat Adverse events 

(+/-) Een stedelijk opleidingsziekenhuis (urban 

teaching hospital) had een verhoogde 

bezettingsgraad voor meer dan 100% in het grootste 

deel van het jaar. Opnamen en patiënten per 

verpleegkundige waren significant gerelateerd aan de 

waarschijnlijkheid van een AE (P<0.05). 

Bezettingsgraad , ontslagen en de DRG-gecorrigeerde 

maat waren significant bij P<0.1.  De resultaten in de 

andere ziekenhuizen varieerden en waren 

hoofdzakelijk niet significant. 

Kiekkas, 2008, Griekenland 

 

Association Between Nursing Workload and 

Mortality of Intensive Care Unit Patients 

Cross-sectioneel, 

(prospectieve 

studie) 

396 patiënten (medisch-

chirurgische IC), 1 ziekenhuis 

Verpleegkundige 

Dagelijkse werkdruk,  

berekend door TISS-28 

scores voor alle IC 

patiënten bij elkaar op te 

tellen voor een dag en dit 

af te zetten tegen het 

aantal verpleegkundigen op 

de IC op die dag tijdens alle 

diensten. Sterfte 

(X) Verschillen in Sterfte in de IC tussen groepen 

patiënten die werden verzorg door verpleegkundigen 

met hoge en lage (mediaan en piek) werkdruk waren 

klinisch gezien opmerkelijk, maar niet statistisch 

significant. Dit gold zowel voor afzonderlijke analysen 

voor de medische en chirurgische patiënten en voor 

de groepen samen. 

Mountain, 2009, Canada 

 

Cross-sectioneel 

1.705 patiënten (IC), 2 

ziekenhuizen 

 Arts (physician) 

Aantal nieuwe opnames, IC 

bezettingscijfers, aantal 

‘code blue’ patiënten, 

Sterfte, en tijd tot ontslag (in 

leven) 

(+) IC werkdruk is geassocieerd met uitkomsten voor 

de vitaal bedreigde patiënten.  
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Effect of ambient workload in the intensive care unit 

on mortality and time to discharge alive 

gemiddelde ‘Acute 

Physiology and Chronic 

Health Evaluation II’ score, 

en gemiddelde multi-

orgaan falen score 

Needleman, 2011, V.S. 

 

Nurse Staffing and Inpatient Hospital Mortality  

Cross-sectioneel 

197.961 patiënten, 42 

afdelingen, 1 ziekenhuis 

 

Verpleegkundige 

Bezetting onder de 

streefbezetting (verschil in 

streefbezetting in RN uren 

voor de dienst en het 

daadwerkelijke aantal uren 

die gewerkt konden 

worden op de afdeling voor 

directe patiëntzorg, te lag 

wanneer dit verschil 8 uur 

of groter was),  hoge 

turnover van patiënten 

(som van opnamen, 

overdrachten en 

ontslagen), en de 

gecorrigeerde start van de 

dienst bezettingsaantallen Sterfte 

(+) Er is een significante associatie geconstateerd 

tussen meer sterfte en een verhoogde blootstelling 

aan te weinig staff (RNs 8 uur of meer onder de 

streefbezetting). De associatie tussen een hoge 

turnover van patiënten en sterfte was ook significant. 

Giakoumidakis, 2012, Griekenland 

 

Risk factors for increased in-hospital mortality: a 

cohort study among cardiac surgery patients  

 Cohort studie 

313 patiënten (IC), 1 

ziekenhuis 

Verpleegkundige 

De Nursing Acitivities Score 

(NAS) Sterfte tijdens opname 

(+) De hoofdbevindingen van deze studie zijn de 

statistisch significante associaties  tussen verhoogde 

sterfte en de verhoogde 1-dags NAS, de hoge warden 

voor de logistische Euroscore, en een verhoogde IC 

opnameduur.   

Elliot, 2014, V.S. 

 

Effect of Hospitalist Workload on the Quality 

and Efficiency of Care 

Cohort studie, 

(retrospectief) 

13.916 patiënten, 2 

ziekenhuizen 

Arts  

(hospitalist) 

Het totaal aantal 

gegenereerde ‘relative 

value units (RVUs)’ en het 

aantal patiënten voor wie 

de arts een financiele 

vergoeding ontving 

Sterfte tijdens opname, 

Opnameduur, Inschakelen van 

spoed interventie team, en 

aantal heropnamen binnen 30 

dagen 

 

(+/-) Het verhogen van de werkdruk van de hospitalist 

is geassocieerd met klinisch relevante stijgingen in 

opnameduur en kosten. Er werd geen associatie 

gevonden tussen verhoogde werkdruk en adverse 

events, waaronder sterfte tijdens opname en het 

inschakelen van een spoed interventie team. 
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Dollarhide, 2014, V.S. 

 

A real-time assessment of factors influencing 

medication events 

 

Cross-sectioneel 

185 artsen, 4 ziekenhuizen 

Arts (Physician) NASA Task Load Index Medicatie incidenten 

(+) Artsen (Physicians) hadden een grotere kans op 

het rapporteren van medicatie incidenten wanneer 

de gepercipieerde werkdruk groter was en de 

rapporteerde dagelijkse caseload hoger was. 

Medicatie incidenten waren geassocieerd met 36,1% 

hogere werkdruk. 

Neuraz, 2015, Frankrijk 

 

Patient Mortality is Associated with Staff Resources 

and Workload in the ICU: A Multicenter 

Observational Study 

Cross-sectioneel 

5.718 patiënten (IC), 8 

afdelingen (IC), 4 ziekenhuizen 

 

Verpleegkundige 

& Arts 

(physician) 

turnover van patiënten 

(cumulatieve aantal 

opnamen/ontslagen 

gedurende een dienst, 

gedeeld door het totaal 

aantal patiënten op de 

afdeling tijdens die dienst), 

en gemiddeld aantal 

levensreddende procedures 

per patiënt  Sterfte tijdens opname 

(+) Hoge turnover van patiënten (adjusted relative 

risk, 5.6 [2.0-15.0]) en het volume van aantal 

levensreddende procedures uitgevoerd door het 

personeel  (adjusted relative risk, 5.9 [4.3-7.9]) was 

geassocieerd met verhoogde sterfte. 

Cuadros Carlesi, 2017, Chili 

Patient Safety Incidents and Nursing Workload  

Cross-sectioneel 

879 patiënten, 85 

verpleegkundigen en 157 

verpleegkundig assistenten, 1 

ziekenhuis 

Verpleegkundige 

Ratio van verpleegkundigen 

(incl. verpleegkundig 

assistenten) afgezet tegen 

het aantal opgenomen 

patiënten voor medisch-

chirurgische en medium 

care afdelingen, voor de IC 

werd de Therapeutic 

Intervention Scoring 

System (TISS-28) gebruikt  

Aantal 

patiëntveiligheidsincidenten ( 

medicatie fouten, valincidenten, 

zelf verwijderen van invasieve 

hulpmiddelen, en incidenten 

gerelateerd aan lichamelijke 

beperkingsmaatregelen) 

 

(+/-) Alleen het aantal valincidenten was geassocieerd 

met de werkdruk. 

Mc Mullen, 2017, V.S. 

Certified Registered Nurse Anesthetist Perceptions 

of Factors Impacting Patient Safety 

 

Cross-sectioneel 

336 verpleegkundige 

anesthesie medewerkers 

(Certified registered nurse 

anesthetists) 

 

 

Verpleegkundige 

(Certified 

registered nurse 

anesthetists) 

NASA-Task Load Index, en 

de Revised Individual 

Workload Perception Scale 

Waargenomen anesthesie 

gerelateerde incidenten 

(moeizaam verlopen 

intubaties/extubaties, 

inadequate 

(+) Werkdruk was significant geassocieerd met 

anesthesie gerelateerde incidenten. CRNA werkdruk, 

ervaringsjaren en patiëntveiligheidscultuur zijn 

mogelijk belangrijke factoren voor anesthesie 

gerelateerde incidenten. 
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beademing/zuurstofvoorziening, 

en longaspiratie) 

Fagerström, 2018, Finland 

Nursing workload, patient safety incidents and 

mortality: an observational study from Finland 

 

Cross-sectioneel 

36 afdelingen, 4 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Het total aantal ‘Nursing 

intensity points’ tijdens een 

dienst op een afdeling, 

gedeeld door het aantal 

verpleegkundigen die zorg 

voor patiënten dragen 

tijdens diezelfde dienst 

Patiëntveiligheidsincidenten, en 

sterfte 

(+) De studie wees op een associatie tussen de 

dagelijkse werkdruk per verpleegkundige en 

patiëntveiligheidsincidenten en sterfte. 

 

Sturm, 2019, Duitsland 

 

Do perceived working conditions and patient safety 

culture correlate with objective workload and 

patient outcomes: A cross-sectional explorative 

study from a German university hospital 

 

 

Cross-sectioneel 

11.095 patiënten, 224 artsen 

(physicians), 351 

verpleegkundigen, 40 

afdelingen, 1 ziekenhuis 

 

Verpleegkundige 

en arts 

(physician) 

Artsen: aantal gewerkte 

overuren.  

Verpleegkundigen: 

werkintensiteit (de 

proportie van niet-patiënt 

gerelateerde activiteiten in 

relatie tot de beschikbare 

staff op dagelijkse basis; 

meer patiënt gerelateerde 

taken correleert met een 

hogere werkdruk) 

 Heropname binnen 30 dagen, 

en opnameduur 

(+/-) Er werd een indirecte relatie gevonden. 

Objectieve maten zoals overwerk en werkdruk 

correleerden duidelijke met subjectieve werkstress en 

overspannenheid. Dit suggereert dat objectieve 

werkdruk maten (zoals gewerkte overuren) mogelijk 

gebruikt kan worden voor het indirect monitoren van 

werk gerelateerde psychologische klachten 

(overspannenheid) van werknemers, en dus, niet 

alleen het welzijn van het personeel kan verbeteren, 

maar ook patiëntuitkomsten. 

Margadant, 2020, Nederland 

 

The Nursing Activities Score Per Nurse Ratio Is 

Associated With In-Hospital Mortality, Whereas the 

Patients Per Nurse Ratio Is Not 

Cross-sectioneel 

29.445 patiënten, 15 

ziekenhuizen (IC’s) 

 

Verpleegkundige 

De som van de dagelijkse 

Nursing Acitivities Score 

voor alle patiënten, 

gedeeld door het 

gemiddeld aantal  

verpleegkundigen 

(registered IC nurses) Sterfte tijdens opname 

(+) Een hogere werkdruk per patiënt per 

verpleegkundige, uitgedrukt in NNR hoger dan 61 was 

gerelateerd met een hoger risico op sterfte tijdens 

opname. Daarentegen werd geen associatie 

gevonden tussen patiënten per verpleegkundige en 

sterfte in Nederlandse ziekenhuizen. 
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Tabel 11 Overzicht studies kwalitatieve bezetting - werkomgeving 
Eerste auteur, jaar van publicatie, land van 
dataverzameling,titel 

Studie design Setting & Sample Beroep Maat voor work environment Relevante uitkomstmaten Conclusie 

Aiken, 2012, V.S. 

 

Effects of nurse staffing and nurse education on 

patient deaths in hospitals with different nurse 

work environments. 

Cross-sectioneel 

1.262.120 patiënten 

(algemene, orthopedische, en 

vasculaire chirurgische), 39.038 

verpleegkundigen, 665 

ziekenhuizen  

 

Verpleegkundige 

Practice Environment Scale van 

de Nursing Work Index, waarbij 

gekeken wordt naar 

participatie in ziekenhuis 

beleid, initiatieven voor 

Kwaliteit van zorg, 

verpleegkundige manager 

bekwaamheden, leiderschap, 

ondersteuning, en collegiale 

relaties tussen artsen en 

verpleegkundigen. De sub 

schaal adequate bezetting 

werd niet meegenomen 

30-dagen sterfte, en failure-

to-rescue  

(+) Terwijl het positieve effect van het verhogen van 

de percentages van verpleegkundigen met minimaal 

een BSN consistent Is tussen alle ziekenhuizen. Draagt 

het verbeteren van verpleegkundige-per-patiënt 

ratio’s substantieel bij aan het verbeteren van de 

patiëntuitkomsten in ziekenhuizen met een geode 

werkomgeving,  slecht een beetje in ziekenhuizen met 

een gemiddelde werkomgeving, maar heeft dit geen 

effect in ziekenhuizen met een slechte werkomgeving. 

Betere verpleegkundige werkomgeving ‘werkt’ om 

uitkomsten te verbeteren. 

Schubert, 2012, Zwitserland 

 

Associations between rationing of  

nursing care and inpatient mortality in  

Swiss hospitals  

Cross-sectioneel 

165.862 patiënten, 1.338 

verpleegkundigen, 8  

ziekenhuizen (acute care 

hospitals) 

Verpleegkundige 

nurse work environment index-

revised, met de sub schalen: 

verpleegkundig leiderschap en 

professionele ontwikkeling, 

verpleegkundige middelen en 

autonomie, en 

interdisciplinaire 

samenwerking en 

competenties Sterfte tijdens opname 

(+) Patiënten die werden behandeld in de 

ziekenhuizen met een hogere verpleegkundige 

werkomgevingsscore hadden een significant kleinere 

waarschijnlijkheid op overlijden. 

McHugh, 2013, V.S. 

 

Hospital Nursing and 30-Day Readmissions among 

Medicare Patients with Heart Failure, Acute 

Myocardial Infarction, and Pneumonia 

Cross-sectioneel 

375.681 patiënten 

(volwassenen met hartfalen, 

acuut myocard infarct, of 

longontsteking), 20.585 

verpleegkundigen, 412 

ziekenhuizen (non-federal 

acute care hospitals) Verpleegkundige 

Practice Environment Scale van 

de Revised Nursing Work Index Heropname binnen 30 dagen  

(+) Zorg die werd verleend in een ziekenhuis met een 

geode werkomgeving t.o.v. een slechte werkomgeving 

was geassocieerd met een kans op heropname die 7% 

lager was voor patiënten met hartfalen, 6% voor 

patiënten met een myocard infarct, en 10% lager voor 

patiënten met een longontsteking. Het verbeteren van 

de verpleegkundige werkomgeving en bezetting is 
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mogelijk een effectieve strategie voor het voorkomen 

van een heropname. 

Kelly, 2013, V.S. 

 

The critical care work environment and nurse-

reported health care-associated infections 

Cross sectioneel 

(retrospectief) 

3.217 verpleegkundigen 

(critical care), 320 ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

PES-NWI, exclusief sub schaal 

over middelen en adequate 

bezetting 

Door verpleegkundige 

gerapporteerde cijfers van 

beademinggerelateerde 

longontstekingen, katheter 

gerelateerde bloedinfecties, 

en urineweginfecties 

(+) Zorggerelateerde infecties zijn minder 

waarschijnlijk in gunstige werkomgevingen voor 

‘critical care’ verpleegkundigen. Vergeleken met 

verpleegkundigen die in slechte werkomgevingen 

werken, is het 36-41% minder waarschijnlijk dat 

verpleegkundigen in goede werkomgevingen een 

zorggerelateerde infectie rapporteren. 

Rasmussen, 2014, Denemarken 

 

Work environment influences adverse events in an 

emergency department  Cross-sectioneel 

98 verpleegkundigen en 26 

artsen, 1 ziekenhuis 

(Emergency department 

hospital) 

Verpleegkundige 

& Arts 

(physician) 

Schalen over beroepseisen en 

invloeden uit de Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire  Adverse events 

(+) Van de verschillende onderdelen in de 

werkomgeving, hadden het patiëntveiligheidsklimaat 

en stress factoren gerelateerd aan cognitieve taken, de 

grootste impact op het ontstaan van adverse events. 

Alenius, 2014, Zweden 

 

Staffing and resource adequacy Strongly related to 

rns' assessment of patient safety: A national study 

of Rns working in acute-care hospitals in sweden 

Cross-sectioneel 

9.236 verpleegkundigen, 79 

ziekenhuizen (acute-care 

hospitals) 

Verpleegkundige 

Practice Environment Scale van 

de  Nursing Work Index—

Revised. Met de sub schalen: 

personele bezetting, adequate 

voorziening van middelen, 

collegiale relatie tussen 

verpleegkundige en arts, en 

het verpleegkundig 

management vermogen, 

leiderschap en ondersteuning 

van verpleegkundigen 

Patiëntveiligheidscore, 

gebaseerd op de response op 

het volgende item in een 

vragenlijst: ‘Geef een 

algemene 

patiëntveiligheidsscore van 

uw afdeling’  

(+) Verpleegkundige werkomgeving factoren waren 

sterk gerelateerd aan RNs beoordeling van 

patiëntveiligheid. 

Kelly, 2014, V.S., 

 

Impact of Critical Care Nursing on 30-Day Mortality 

of Mechanically Ventilated Older Adults Cross-sectioneeel 

55.159 patiënten, 303 

ziekenhuizen (acute care 

hospitals) 

Verpleegkundige 

Practice Environment Scale-

Nursing Work Index, exclusief 

de sub schaal over middelen en 

adequate bezetting 30-dagen sterfte 

(+) Patiënten op ‘critical care’ afdelingen met betere 

verpleegkundige werkomgevingen ervaarden 11% 

lagere kans op 30-dagen sterfte, dan degene in 

slechtere werkomgevingen. 

Ma, 2015, V.S. 

 

Cross-sectioneel 

220.914 patiënten (algemene, 

orthopedische, vasculaire 

chirurgie), 

Verpleegkundige 

Practice Environment Scale van 

de  Nursing Work Index, 

exclusief de middelen en 

adequate bezetting sub schaal 

Heropname binnen 30 dagen 

na ontslag 

(+) Patiënten die werden verzorgd in ziekenhuizen met 

een betere verpleegkundige werkomgeving, hadden 

een lagere kans op heropnamen. De belangrijkste 

attributen van de werkomgeving die waren 
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Organization of hospital nursing and 30-Day 

readmissions in Medicare patients undergoing 

surgery 

 

25.082 verpleegkundigen, 528 

ziekenhuizen, 

geassocieerd met heropnamen waren administratieve 

ondersteuning en de verpleegkundige-arts relatie. 

Cho, 2015, Zuid-Korea 

 

Effects of nurse staffing, work environments, and 

education on patient mortality: An observational 

study 

Cross-sectioneel 

76.036 patiënten (chirurgie), 

1.024 verpleegkundige,  14 

ziekenhuizen 

 

Verpleegkundige 

Korean Practice Environment 

Scale van de  Nursing Work 

Index, verpleegkundige 

participatie in ziekenhuis 

beleid, initiatieven voor 

Kwaliteit van zorg, 

verpleegkundige management 

mogelijkheden, leiderschap, 

ondersteuning van 

verpleegkundigen, adequate 

voorzieningen/middelen en 

bezetting, en collegiale relatie 

arts-verpleegkundige Sterfte  

(+) Risico gecorrigeerde modellen laten zien dat 

verpleegkundige bezetting, verpleegkundige 

werkomgeving, en het verpleegkundig 

opleidingsniveau significant geassocieerd zijn met 

sterfte. De kans dat een patiënt overlijdt, is bijna 50% 

kleiner in een ziekenhuis met een betere 

verpleegkundige werkomgeving, dan in ziekenhuizen 

met een variërende of zwakke verpleegkundige 

werkomgeving. 

Cho, 2016, Zuid-Korea 

 

The Relationships of Nurse Staffing Level and Work 

Environment With Patient Adverse Events 

Cross-sectioneel 

113.426 patiënten, 4.864 

verpleegkundigen, 58 

ziekenhuizen (acute care 

hospitals) 

Verpleegkundige 

Practice Environment Scale van 

de Nursing Work Index, met 

items over: verpleegkundige 

participatie in ziekenhuis 

beleid, initiatieven voor 

kwaliteit van zorg, 

verpleegkundige management 

mogelijkheden, leiderschap, 

ondersteuning van 

verpleegkundigen, adequate 

voorzieningen/middelen en 

bezetting, en collegiale relatie 

arts-verpleegkundige 

Door verpleegkundige 

gerapporteerde adverse 

events (medicatiefout, 

decubitus, valincident) 

(+) Een betere werkomgeving had een significante 

inverse relatie met het aantal adverse events 
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Lasater, 2016, V.S. 

 

Nurse staffing and the work environment linked to 

readmissions among older adults following elective 

total hip and knee replacement 

Cross-sectioneel 

112.017 patiënten (electieve 

totale heup en knie prothese), 

495 ziekenhuizen ( acute care 

hospitals) 

 

Verpleegkundige 

Practice Environment Scale van 

de Nursing Work Index, met 

sub schalen over:  

verpleegkundige participatie in 

ziekenhuis beleid, initiatieven 

voor kwaliteit van zorg, 

verpleegkundige management 

mogelijkheden, leiderschap, 

ondersteuning van 

verpleegkundigen, adequate 

voorzieningen/middelen en 

bezetting, en collegiale relatie 

arts-verpleegkundige 

Onverwachte heropname 

binnen 30 en 10 dagen na 

ontslag 

(+) Patiënten die werden verzorgd in de beste 

werkomgevingen hadden een 12% lagere kans op een 

heropname binnen 30 dagen. 

Tvedt, 2017, Noorwegen 

 

Nurses' reports of staffing adequacy and surgical 

site infections: A cross-sectional multi-centre study. 

Cross-sectioneel 

2.885 patiënten (volwassen 

voor een totale heup operatie), 

320 verpleegkundigen, 16 

ziekenhuizen 

Verpleegkundige 

Practice Environment Scale van 

de Nursing Work Index en de 

Hospital Survey on Patient 

Safety Culture, met sub schalen 

over: Adequaatheid bezetting, 

Verpleegkundige-arts relatie, 

Kwaliteitssysteem, 

Patiëntveiligheidsmanagement, 

Kwaliteit van de 

verpleegkundige zorg, 

Operatie gerelateerde 

(wond)infecties 

(+/-) De associatie tussen hogere scores voor adequate 

bezetting en een laag risico voor operatieve 

(wond)infecties werd waargenomen voor patiënten 

die electief werden opgenomen, maar niet voor niet-

electief opgenomen patiënten. De resultaten laten zien 

dat het risico op operatieve wondinfecties na een 

totale heup operatie lager was in ziekenhuizen waar de 

bezetting als adequaat werd omschreven. De andere 

variabelen van de werkomgeving waren niet significant 

geassocieerd met operatieve wond infecties. 

Sloane, 2018, V.S. 

 

Effect of Changes in Hospital Nursing Resources on 

Improvements in Patient Safety and Quality of Care: 

A Panel Study. 

Cross-sectioneel 

(Resultaten 

naderen 

longitudinaal 

panel onderzoek) 

35,228 (in 2006) en 21.696 (in 

2016)  verpleegkundigen, 737 

ziekenhuizen 

 

Verpleegkundige 

Verpleegkundigen 

rapporteerden hun 

werkomgeving op een 

vierpuntsschaal van slecht tot 

excellent 

Door verpleegkundigen 

gerapporteerde algemene 

patiëntveiligheidsscore 

(+) Verbeteringen binnen ziekenhuizen in 

werkomgeving, verpleegkundige bezetting, en 

opleidingsniveau vallen samen met verbeteringen in de 

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. 
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Bijlage C Overzichtstabel resultaten 

Thema Bevindingen literatuur  Bevindingen data 

Kwantitatieve bezetting 

Verpleegkundigen  Betere kwantitatieve verpleegkundige 

bezetting (N=54) heeft een positieve 

associatie met patiëntveiligheid: 

• Significant:35 

• Onduidelijk (afhankelijk van..): 11* 

• Niet significant: 7 

• Tegengesteld significant: 1  

Verpleegkundigen 

werkzaam in 

ziekenhuis 

Indicator Trend (index 2013)  

Aantal 2013-2018 = -3%  

Uren 2013-2018 = -2%   

Aantal/inwoners 2013-2018 = -6% 

Uren/inwoners 2013-2018 = -5% 

Aantal/kosten 2013-2018 = -15% 

Uren/kosten 2013-2018 = -14% 

Aantal/verpleegdagen 2013-2017= -3% 

Uren/verpleegdagen 2013-2017= -2% 

Gespecialiseerd 

verpleegkundigen 

werkzaam in alle 

sectoren) 

Indicator Trend (index 2014)  

Aantal 2014-2020 = -1% 

 

Fte 2014-2020 = -1% 

Artsen Betere kwantitatieve bezetting door artsen 

(N=8) heeft een positieve associatie met 

patiëntveiligheid: 

• Significant: 6 

• Onduidelijk (afhankelijk van…): 1* 

• Niet significant: 1  

Medisch 

specialisten 

(werkzaam in 

ziekenhuis) 

Indicator  Trend (index 2013)  

Aantal 2013-2018 = +16%  

Uren 2013-2018 = +16% 

Aantal/inwoners 2013-2018 = +11% 

Uren/inwoners 2013-2018 = +14% 

Aantal/kosten 2013-2018 = +3% 

Uren/kosten 2013-2018 = +1% 

Aantal/verpleegdagen 2013-2017= +14% 

Uren/verpleegdagen 2013-2017= +16% 

Indicator Trend (index 2013) 
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Medisch 

specialisten 

(werkzaam in alle 

sectoren) 

Aantal werkzaam 2013-2019 = +18% 

fte 2013-2019 = +14% 

Onvervulde vraag 2013-2019 = +66% 

Kwalitatieve bezetting 

Opleidingsniveau Zorg verleend door verpleegkundigen met 

een hoger opleidingsniveau (N=22) heeft een 

positieve associatie met patiëntveiligheid: 

• Significant: 19 

• Onduidelijk (afhankelijk van…): 2* 

• Niet significant: 1  

 Indicator Trend (index 2013) 

Aantal geslaagden 

MBO verpleegkun-

digen per studiejaar 

2013/2014 - 2018/2019 = +40% 

Aantal geslaagden 

HBO verpleegkun-

digen per studiejaar 

2013/2014 – 2018/2019 = +75% 

Ervaringsniveau Hoger ervaringsniveau van zorgpersoneel 

(N=6) heeft een positieve associatie met 

patiëntveiligheid: 

• Significant: 2 

• Onduidelijk (afhankelijk van…): 3* 

• Niet significant: 1  

GEEN - - 

Werkdruk Lagere werkdrukscores (N=14) heeft een 

positieve associatie met patiëntveiligheid: 

• Significant: 9 

• Onduidelijk (afhankelijk van…): 4* 

• Niet significant: 1 

Verpleegkundigen 

MBO 

Indicator Trend (index 2014) 

Erg snel werken 2014-2019 = +6% 

Heel veel werk doen 2014-2019 = +11% 

Extra hard werken 2014-2019 = +26% 

Burn-out 2014-2019 = +83% 

 Gespecialiseerd 

verpleegkundigen 

Indicator Trend (index 2014) 

Erg snel werken 2014-2019 = +27% 

Heel veel werk doen 2014-2019 = +22% 

Extra hard werken 2014-2019 = +34% 

Burn-out 2014-2019 = +24% 

 Medisch 

Specialisten 

Indicator Trend (index 2014) 

Erg snel werken 2014-2019 = +2% 

Heel veel werk doen 2014-2019 = +8% 
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Extra hard werken 2014-2019 = +10% 

Burn-out 2014-2019 = +1% 

Werkomgeving Betere, meer ondersteunende werkomgeving 

(N=13) heeft een positieve associatie met 

patiëntveiligheid: 

• Significant: 12 

• Onduidelijk (afhankelijk van…): 1* 

Ziekenhuisperson

eel 

Indicator Trend (index 2014) 

Ziekteverzuim 

ziekenhuis 

2014-2019 = +16%  

Verloop 

medewerkers 

2015-2018 = +15% 

Gebruik psychische 

zorg 

2015-2019 = +37% 

Aantal vacatures 2014-2019 = +247%  

*Onduidelijk (afhankelijk van…): dit betreft studies waaruit bleek dat de associatie afhankelijk was van het niveau van de analyse (individueel, afdeling, of ziekenhuis), het ziektebeeld, de 

uitkomstmaat, en/of het type patiënt, zorgverlener, afdeling, of ziekenhuis. 

 


