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ning van collega’s.1-3 Ook werd verpleeg-
kundigen gevraagd naar de aanwezigheid 
van overgangsklachten, chronische aan-  
doeningen, pijn en mantelzorgtaken.
Een link naar de vragenlijst werd ver-
spreid via het netwerk van regionale 
werkgeversorganisaties. Dat gebeurde 
tussen april en september 2019 als on-
derdeel van het onderzoeksprogramma 
Vitale Delta, een samenwerkingsverband 
van vier hogescholen in Nederland.

Resultaten
741 verpleegkundigen vulden de enquête 
in; 66 procent is opgeleid binnen het 
middelbaar beroepsonderwijs. Ervaren 
vitaliteit was gecorreleerd aan mentale en 
fysieke gezondheid: terwijl 29 procent 
klachten van depressie meldde, oordeel-
de 11 procent dat sprake was een slechte 
fysieke gezondheid en werd 18 procent 
gehinderd door pijn. Vrouwen die last 
hadden van overgangsklachten (29 pro-
cent) waren minder vitaal dan vrouwen 
zonder die symptomen. Verpleegkundi-
gen die meer mantelzorg verleenden,   
ervoeren minder vitaliteit. Ten slotte was 
meer vitaliteit gerelateerd aan alle aspec-
ten van de arbeidsomstandigheden, 
vooral een hogere mate van beslissings-
bevoegdheid.

Discussie
Vergrijzing bij verpleegkundigen gaat 
vaak gepaard met gezondheidsproble-

GEZIEN DE TOENEMENDE VER-
grijzing en de schaarste aan ver-
plegend personeel is het behouden 

van ervaren verpleegkundigen een       
urgent probleem in Nederland. Kennis 
over hoe ouder wordende verpleegkun-
digen hun gezondheid en vitaliteit        
ervaren en de factoren die samenhangen 
met vitaliteit, is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van effectieve interventies 
om verpleegkundigen in staat te stellen 
actief en betrokken te blijven bij hun 
werk.

Doel
Onderzoeken hoe verpleegkundigen van 
50 jaar en ouder en werkzaam in de zie-
kenhuiszorg en ouderenzorg, thuiszorg 
en zorg voor gehandicapten, oordelen 
over hun vitaliteit en hoe zij de inhoud 
en voorwaarden van hun werk ervaren.

Methoden
Bij het kwantitatief onderzoek werden 
drie meetinstrumenten ingezet:             
(1) gezondheidsgerelateerde kwaliteit 
van  leven (SF-12), (2) vitaliteit op drie        
domeinen (energie, motivatie en veer-
kracht, VITA-16) en (3) de 30-item Job 
Content Questionnaire (JCQ), die de 
omstandigheden van het werken in de 
gezondheidszorg meet, zoals psychologi-
sche eisen, fysieke vereisten, beslissings-
autoriteit, discretie over vaardigheden, 
supervisorondersteuning en ondersteu-
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men. Verschillende factoren kunnen de 
vitaliteit van verpleegkundigen belem-
meren of eraan bijdragen. Toch heeft    
vitaliteit niet alleen te maken met         
gezondheid, maar ook met de inhoud 
van het werk. Een positieve beoordeling 
van deze componenten is ook significant 
gerelateerd aan ervaren vitaliteit.

Conclusies voor de praktijk
De bevindingen benadrukken niet alleen 
het belang van factoren die verband hou-
den met gezondheid en welzijn voor de 
vitaliteit van ouder wordende verpleeg-
kundigen, maar ook van het in staat stel-
len van verpleegkundigen om hun beslis-
singsbevoegdheden te vergroten.   

VITALITEIT 
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