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Catalogus van goede Europese praktijken bij het overwinnen van 

belemmeringen, beperkingen en bedreigingen in het verpleegkundige beroep 

 

Er werd gewerkt in nationale werkteams aan de catalogus van goede Europese praktijken. In 

het geval van dit resultaat werd voornamelijk gebruik gemaakt van de enorme ervaring van 

het medische zorgpersoneel dat in projectteams in partnerlanden werkt. Het waren onder meer 

personen die machtig zijn om beslissingen te nemen die ziekenhuizen uit België en Duitsland 

vertegenwoordigden, en uit Polen provinciale adviseurs op het gebied van oncologische en 

pediatrische verpleegkunde, evenals gevolmachtigden voor personen met een handicap. De 

werkzaamheden begonnen met de evaluatie van de oplossingen die in de partnerlanden 

werden gebruikt en die tijdens de daaropvolgende partnervergaderingen werden 

gepresenteerd. Het is vermeldenswaard dat de presentaties een gelegenheid gaven voor 

discussies, waarin onder meer de mogelijkheid werd onderzocht om verkregen oplossingen in 

partnerlanden te implementeren. Tijdens de werkzaamheden die tijdens het project uitgevoerd 

werden waren Partners uit Duitsland en België vooral geïnteresseerd in de oplossingen die in 

psychiatrische verpleging in Polen worden gebruikt. Om die belangstelling tegemoet te 

komen heeft het Projectteam van de Leider van het project een seminar over dit onderwerp 

voorbereid tijdens partnerbezoek aan Polen in juni 2019. 

Uiteindelijk hebben de partners de volgende oplossingen als goede praktijken erkend: 

 De Leider – het functioneren van het Zelfbestuur van Verpleegkundigen en 

Verloskundigen (sinds 1989), dat als de belangrijkste taak heeft toezicht te houden op de 

juiste uitoefening van het beroep binnen de grenzen van algemeen belang en de 

bescherming ervan, evenals op geselecteerde aspecten van samenwerking tussen lokale 

overheidsinstellingen en medische zorginstellingen. 

 De Belgische partner - de werking van ziekenhuizen in het kader van het Magnet-systeem, 

dat een voorbeeld is van uitstekende kwaliteit op het gebied van verpleegkundige zorg, dat 

de mogelijkheid biedt om innovatie en continue verbetering van professionele 

verpleegkundige praktijk en werkomgeving te introduceren, en voor interdisciplinaire 

samenwerking zorgt. De tweede als goede praktijk erkende oplossing is het psychiatrisch 

verpleegonderwijs dat geïmplementeerd is aan de Thomas More Universiteit voor 

Toegepaste Wetenschappen uit Mechelen. 

 De Duitse partner - de Care and Case Management-filosofie, die voor een optimaal niveau 

van welzijn zorgt en patiëntveiligheid door middel van goede communicatie, opleiding en 
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samenwerking, die het werk van verpleegkundigen en collega's over organisatiegrenzen 

heen ondersteunt en organiseert en die ook het profiel van professionele zorg verbetert. 

 

Care and Case Management (CCM) wordt zowel in de individuele zorg gebruikt alsook om 

een netwerk van hulpverleningsdiensten te creëren. Het concept van handelen langs de lijnen 

van Care and Case Management is een steeds populairder wordende procedure op het gebied 

van sociale zorg, gezondheidszorg en verpleging om die te optimaliseren. Alle activiteiten 

zijn gericht op een consistente implementatie van de behoeften van de klant met behulp van 

informele ondersteuning van voornamelijk vrijwilligers. Om de klanten gemakkelijke toegang 

te geven tot hulpverlening worden ondersteunende netwerken geconfigureerd. De training is 

gericht op studenten van hogere studiejaren, oud-studenten en verplegend personeel. Het 

programma wordt uitgevoerd door gecertificeerde trainers en omvat basis- en gevorderde 

modules, alsook modules die betrekking hebben op interculturele competenties en diversiteit, 

aangezien openstelling van sociale en gezondheidsdiensten voor mensen met een 

migrantenachtergrond wordt bevorderd. Het certificaat dat de deelnemers aan het einde van de 

training ontvangen, wordt erkend door de Duitse Care and Case Management Association 

(DGCC). 

De materialen die door de projectteams opgesteld werden, vormen afzonderlijke documenten 

die op de websites van de partners zijn geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

Publicatie medegefinancierd uit het Erasmus + -programma van de Europese Unie 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van 

de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen 

informatie. 
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