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De Planningscommissie Medisch Aanbod werd in 1996 opgericht. Drie jaar later, 
in 1999, werd haar bevoegdheid uitgebreid tot de verpleegkundigen. Pas in 2004 
werden deze verpleegkundigen benoemd. 

 
Deze Commissie is door de Federale Overheidsdienst – Gezondheidszorg 
belast met de volgende opdracht. Enerzijds bestudeert zij de behoeften inzake 
medisch aanbod met betrekking tot de beoefenaars van de 
gezondheidsberoepen - in het bijzonder, voor artsen, tandartsen, 
kinesitherapeuten, en verpleegkundigen. Anderzijds evalueert zij voortdurend de 
weerslag die de bepaling van deze behoeften heeft op de toegang tot de studies 
voor de vermelde beroepen. 
 
Hiervoor baseert de Planningscommissie zich op een wiskundig model dat 
meerdere variabelen bevat, waaronder de beroepsactiviteit als werknemer of 
zelfstandige;. 
 
Momenteel beschikt men over gegevens van de federale databank van 
gezondheidsberoepen (wet van 29/01/2003, M.B . van 26/02/2003); kortweg het 
“Kadaster” genoemd. 
 
Dit is de lijst van personen die hun visum hebben gekregen, en dus de 
goedkeuring en het recht hebben om hun vak uit te oefenen in België. Verder is 
het kadaster verbonden met het nationaal register, waardoor een regelmatige 
actualisering gegarandeerd wordt. 
 
De federale databank van gezondheidsberoepen bevat echter geen informatie 
over de effectieve tewerkstelling van erkende verpleegkundigen, waaronder de 
tewerkstellingsplaats, de sector van tewerkstelling, arbeidsregeling;. 
 
Om hieraan te verhelpen, dienen er koppelingen te worden uitgevoerd met 
andere informatiebronnen (RSZ, RSVZ, RIZIV,;).  
 
Deze gegevenskoppeling gebeurt op anonieme wijze, na goedkeuring van de 
Privacycommissie. Hiervoor dient een speciale procedure opgestart te worden. 
 
In afwachting van de gegevenskoppeling en ter vervollediging ervan, werden er 
enquêtes verricht bij verschillende gezondheidsberoepen, waaronder 
verpleegkundigen, om een beter idee te krijgen van hun beroepsactiviteiten. 
Verder werd ook voorzien om in de toekomst deze bevragingen op regelmatige 
basis te organiseren (elke 4 jaar) om zo het wiskundig model te voorzien van 
nieuwe gegevens. 
 
De enquête bij de verpleegkundigen vond plaats tussen 21 oktober en 31 
december 2009 en werd uitgevoerd door een extern bedrijf. De aanvankelijk 
opgestelde vragenlijst bevatte precies dezelfde vragen als de vragenlijst die 
werd voorgelegd aan de artsen, tandartsen en kinesitherapeuten (voornamelijk 
zelfstandige beroepen). Deze vragen waren dus slechts in geringe mate geschikt 
voor een doelgroep die voornamelijk als werknemer actief is. 

 
De werkgroep van de verpleegkundigen vestigt uw aandacht op de publicatie 
van de samenvatting van de resultaten en met name op de volgende elementen: 

• De gegevens m.b.t. de beroepsactiviteit zijn naar alle waarschijnlijkheid 
onderhevig aan een overschatting van: 

o Aantal gepresteerde uren per week 
o Directe verantwoordelijkheid voor een aantal patiënten 
o Tijd besteed aan het ontvangen, begeleiden, en evalueren van stagiaires 
o Tijd besteed aan permanente opleidingen  
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• Aanvullende analyses werden aangevraagd, maar gezien de kleine 
steekproef en de moeilijkheden die zich voordoen bij de formulering van 
bepaalde vragen is hier verder geen resultaat geboekt. 

 
Wij vragen u dan ook om deze gegevens voortaan met de nodige 
voorzichtigheid te gebruiken. 

 

Sabine Hans 

Voorzitster van de werkgroep “verpleegkundigen” van de Planningscommissie 
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0. Inleiding 

De Planningscommissie medisch aanbod is belast met het onderzoek naar de behoeften 

i.v.m. het medisch aanbod, in het bijzonder wat betreft geneesheren, tandartsen, artsen-

specialisten en verpleegkundigen. Bij de planning van beroepsgroepen wordt rekening 

gehouden met de behoeften aan medische verzorging en de demografische en 

sociologische evolutie van de betrokken beroepen. 

De adviezen van de Planningscommissie worden gebaseerd op een mathematisch model 

op basis waarvan projecties worden gemaakt m.b.t. de evolutie van de bovengenoemde 

beroepsgroepen. Dit mathematisch model is onderhevig aan voortdurende aanpassingen 

middels wetenschappelijke doorlichting en beleidsvragen. 

 

Om dit mathematisch model te onderbouwen en data aan te leveren die van belang zijn 

voor de desbetreffende planningsmodellen dienen er enquêtes uitgevoerd te worden bij de 

verschillende beroepsbeoefenaars – afgebakend in perceel 3 tot de kinesitherapeuten, de 

tandartsen, de geneesheren (i.c. de specialisten) en de verpleegkundigen. 

De enquêtes moeten peilen naar elementen die nodig zijn voor een betere beschrijving van 

de beroepsgroepen en om bekende en eventuele hiaten wat betreft parameterschattingen 

in het planningsmodel op te vangen inzonderheid inzake turn-over en drop-out uit het 

beroep. 

 

Het is eveneens de bedoeling om in de toekomst op regelmatige basis de bevraging terug 

uit te voeren – elke 4 jaar -, zodat een eventuele evolutie in kaart kan worden gebracht.  
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1. Methodologie 

1.1 Chronologisch verloop 
 

Het onderzoek werd uitgevoerd in vier fasen, met name : 

 

1. Opmaak vragenlijst 

2. Steekproefsamenstelling en gegevensverzameling 

3. Encodering, verwerking en analyse van de data 

4. Rapportering 

 

In dit hoofdstuk wordt de gevolgde methodologie voor de eerste drie fasen op transparante 

wijze uitgelegd. Het doel hiervan is enerzijds de resultaten van het onderzoek zo correct 

mogelijk te interpreteren en anderzijds de FOD Volksgezondheid in de mogelijkheid stellen 

om het onderzoek in de toekomst te herhalen. 
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1.2 Opmaak van de vragenlijst 

 

Een adequate vragenlijst is een noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van de 

verzamelde gegevens te garanderen - de kwaliteit van de verzamelde gegevens hangt in 

de eerste plaats af van de kwaliteit van de vragenlijst.  

 

1.2.1 Werkwijze 

 

Aan de hand van de vragenlijsten die werden ontwikkeld in het kader van de bevraging van 

3 vorige beroepsgroepen (kinesistherapeuten, tandheelkundigen en artsen-specialisten) 

werd een eerste ontwerp van vragenlijst opgemaakt. Het ontwerp is besproken in de 

commissie van experten (Werkgroep Verpleegkundigen) en vervolgens aangepast om te 

komen tot een tweede versie dewelke per email aan de leden van de Werkgroep en de 

Dienst Planning werd overgemaakt. Op basis van de opmerkingen werd een derde versie 

van de vragenlijst opgemaakt, welke getest werd in een verstaanbaarheids- en 

interpretatieonderzoek. 

 

1.2.2 Verstaanbaarheids- en interpretatieonderzoek 

 

Uit ervaring weten we dat de formulering van de vraagstelling(en) een grote impact kan 

hebben op de verkregen antwoorden. Zoals reeds gesteld hangt de kwaliteit van de 

verzamelde gegevens in hoofdzaak af van de kwaliteit van de vragenlijst. De vragen 

moeten daarenboven verstaan en begrepen worden door de respondenten in kwestie 

ongeacht hun hoedanigheid
1
. Een verstaanbaarheids- en interpretatieonderzoek laat toe de 

vragenlijst te valideren door te verifiëren of de bevraging beantwoordt aan de eisen van 

volledigheid, verstaanbaarheid en resultaatgerichtheid.  

Meer specifiek wordt er tijdens zulk onderzoek ingegaan op: 

� de duidelijkheid van de instructies: begrijpt de respondent hoe hij op de vragen dient 

te antwoorden, hoe werken de doorverwijzingen tussen de vragen, enz. 

� de ‘interpretatie’ die we aan de antwoorden moeten geven: hoe interpreteert de 

respondent de vooropgestelde antwoorden? Komt dit overeen met wat de onderzoeker 

in gedachten heeft? 

� de ‘terminologie’ die de respondent gebruikt om deze fenomenen te benoemen: 

welke woorden gebruikt de respondent om over bepaalde zaken te spreken? 

� het ‘ontbreken’ van specifieke elementen in de vragenlijst. 

                                                      
1
 Bijvoorbeeld naar opleidingsniveau van de respondent 
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De pre-test van de vragenlijst werd face-to-face afgenomen bij 7 vepleegkundigen waarvan 

er 4 Franstalig zijn en 3 Nederlandstalig. Bij de selectie van de proefrespondenten werd er 

ook op toegezien dat er variatie is naar zowel werksetting als naar functie die men 

beoefent
2
. 

De geselecteerde respondenten werden geïnterviewd aan de hand van het ontwerp voor 

het enquêteformulier alsof het een reëel interview was. Daaropvolgend werd de enquête 

opnieuw met de respondent in kwestie doorgenomen en vrij bediscussieerd.   

De resultaten van het verstaanbaarheidsonderzoek werden gerapporteerd aan de 

commissie van experten - waarbij tegelijkertijd een (voorstel van) aangepaste vragenlijst 

werd voorgelegd. Na bespreking werd de vragenlijst gefinaliseerd.  

 

1.2.3 Structuur van de vragenlijst 

 

De finale vragenlijst bestaat uit 4 delen, te weten : 

- socio-demografische vragen; 

- vragen m.b.t. de opleiding en professionele informatie; 

- vragen voor de respondenten die momenteel de functie van verpleegkundige of 

verpleeg- en ziekenhuisassistent (VZA) beoefenen in België; 

- vragen voor de respondenten die (momenteel) de functie van verpleegkundige of 

verpleeg- en ziekenhuisassistent (VZA) in België niet beoefenen. 

In wat volgt, wordt beknopt overlopen wat de inhoud is van de vragenlijst per 

onderscheiden deel. 

In bijlage wordt de vragenlijst, zoals voorgelegd aan de verpleegkundigen of verpleeg- en 

ziekenhuisassistenten, opgenomen. 

 

1 . 2 . 3 . 1  ALGEMENE  VRAGEN  

 

De eerste vragen beogen het verzamelen van socio-demografische gegevens nodig voor 

een statistische analyse van de gegevens. Het betreft vragen naar het geslacht, de 

nationaliteit, het geboortejaar en de postcode van de woonplaats van de respondent. 

 

                                                      
2 1 verpleegassistente die werkzaam is in een rusthuis; 1 verpleegkundige die alternerend 1 

week haar functie opneemt in een ziekenhuis en 1 week als zelfstandige thuisverpleegster 
werkt; 1 verpleegkundige met een uitsluitend onderwijsopdracht; 1 verpleegkundige die 
zowel lesgeeft als de functie van verpleegkundige beoefent; 1 verpleegkundige 
diensthoofd van de spoedafdeling en tenslotte 2 verpleegkundige werkzaam in een 
‘mobiele’ ploeg in het ziekenhuis. 
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1 . 2 . 3 . 2  OPLE ID ING  EN  PROFESS IONELE  I NFORMAT IE  

 

Het volgende deel van de vragenlijst betreft vragen inzake de opleiding van de 

respondenten, o.m. in welk jaar men een bepaald diploma m.b.t. verpleegkunde heeft 

behaald.  

Verder wordt hier ook de belangrijke vraag gesteld of men momenteel de functie van 

verpleegkundige of van verpleeg- en ziekenhuisassistent (VZA) beoefent.  

 

1 . 2 . 3 . 3  VRAGEN  VOOR  RESPONDENTEN  D IE  MOMENTEEL  DE  FUNCT IE  VAN  

VERPLEEGKUND IGE  OF  VZA  BEOEFENEN  IN  BELG IË  

 

Het volgende deel richt zich uitsluitend tot verpleegkundigen of verpleeg- en 

ziekenhuisassistenten die momenteel deze functie uitoefenen in België. In welk jaar is men 

gestart met het beoefenen van de verpleegkunde ? Is men tewerkgesteld als loontrekkende 

en/of werkt men als zelfstandige ? In welke setting(s) werkt men ? Op hoeveel 

verschillende plaatsen is men werkzaam en waar zijn deze gelegen ? Gemiddeld hoeveel 

uren per week besteedt men aan bepaalde beroepsactiviteiten en welke functie beoefent 

men momenteel als verpleegkundige of VZA in België ? Er wordt hier tevens gevraagd een 

inschatting te maken van het verloop van hun verdere carrière (naar tijdsbesteding). 

Ter afsluiting van dit onderdeel dient de respondent het huidige beroep van 

verpleegkundige of VZA te evalueren. Men wordt gevraagd om een serie van punten zoals 

inkomen, jobvoldoening, beroepsstatus, beroepsrisico, enz. te evalueren op een schaal van 

1 tot 5 (gaande van zeer negatief tot zeer positief). 

 

1 . 2 . 3 . 4  VRAGEN  VOOR  RESPONDENTEN  D IE  (MOMENTEEL )  DE  FUNCT IE  VAN  

VERPLEEGKUND IGE  OF  VZA  N IET  BEOEFENEN  IN  BELG IË  

 

Wat de verpleegkundigen of VZA’s betreffen die momenteel de resp. functie niet 

beoefenen in Belgie, dient voornamelijk achterhaald te worden wat zij thans doen. Verder 

wordt aan deze respondenten gevraagd (1) of men vroeger de functie van verpleegkundige 

of VZA heeft uitgeoefend in België en zo ja, van wanneer tot wanneer en (2) of men de 

intentie heeft om (opnieuw) de functie van verpleegkundige of VZA in België op te nemen 

en indien ja, binnen welke termijn ? 
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1.3 Steekproef en gegevensverzameling 

 

In een eerste paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de theoretische steekproef, te 

weten de populatie en de omvang en het type van de gebruikte steekproef. Vervolgens 

wordt in een tweede paragraaf het verloop van het veldwerk geschetst en de samenstelling 

van de steekproef. In een derde paragraaf tenslotte wordt de gerealiseerde finale 

steekproef opgenomen. 

 

1.3.1 Theoretische steekproef 

1 . 3 . 1 . 1  POPULAT IE  

 

Het objectief van de studie is het verzamelen van belangrijke gegevens voor het 

actualiseren van het planningsmodel middels een onderzoek bij de erkende 

verpleegkundigen of verpleeg- en ziekenhuisassistenten, van maximaal 65 jaar oud, 

gedomicilieerd in België en ongeacht of ze al dan niet (nog) beroepsactief zijn als 

verpleegkundige (A1 of A2) of verpleeg- en ziekenhuisassistent. 

Vroedvrouwen zijn niet opgenomen in de populatie. 

 

1 . 3 . 1 . 2  GROOTTE  VAN  DE  STEEKPROEF  

 

De nauwkeurigheid van de resultaten is afhankelijk van de steekproefgrootte.  Des te groter 

de steekproef is, des te nauwkeuriger zal het resultaat zijn. 

Deze nauwkeurigheid meten we op volgende wijze: de werkelijke waarde in de populatie 

heeft een kans van x % om zich te bevinden in  een interval van +- Y % rond de waarde in 

de steekproef
3
. Hoe groter de steekproef, hoe kleiner het betrouwbaarheidsinterval. 

Wanneer we de resultaten weergeven als a ± b % (vb. 43 ± 4 %), zijn de maximale 

afwijkingen bij een betrouwbaarheidsinterval van 95 % de volgende : 

                                                      
3 Waar x overeenkomt met het betrouwbaarheidsniveau en y met de maximale afwijking, 

ook betrouwbaarheidsinterval genoemd. 
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Grootte van de steekproef 
4
 Maximale afwijking (%) 

1.750 2,24 

1.000 3,02 

875 3,24 

800 3,39 

500 4,34 

400 4,85 

200 6,89 

 

Voor de bevraging van de beroepsgroep verpleegkundigen werd de netto-steekproef of het 

aantal te bevragen personen vastgelegd op N = 1.750, wat de maximale afwijking bij een 

betrouwbaarheid van 95% limiteert op 2,24%. Zulke steekproef is groot genoeg om 

betrouwbare statistische conclusies te trekken voor de totale groep respondenten maar ook 

voor verschillende deelgroepen van de populatie.  

In dit onderzoek werden twee subgroepen onderscheiden : de subgroep van de 

Franstaligen enerzijds en deze van de Nederlandstaligen anderzijds. Vooropgesteld werd 

50% van de enquêtes te realiseren bij iedere taalgroep (N=875 x 2). De maximale afwijking 

bedraagt hier 3,24%. 

 

1 . 3 . 1 . 3  TYPE  STEEKPROEF  :  PROPORT IONELE  EN  QUOTA -STEEKPROEF  

 

In dit onderzoek werd er een combinatie van een at random steekproef en een 

quotasteekproef toegepast. 

Bij een at random steekproef hebben alle personen uit de populatie dezelfde kans om 

opgenomen te worden in de steekproef. De geobserveerde verhoudingen in de populatie 

vinden we globaal terug in de steekproef (vb: proportionele vertegenwoordiging naar 

leeftijd). 

Het voordeel van een at random steekproef is dat de steekproef de huidige aandelen 

binnen de populatie reflecteert, maar het aantal gerealiseerde interviews voor bepaalde 

deelgroepen is soms te klein om betrouwbare statistische uitspraken te kunnen doen. 

Bij een quotasteekproef wordt op voorhand bepaald hoeveel personen er van elke groep 

bevraagd zullen worden (vb: aantal Nederlandstaligen en Franstaligen, mannen en 

vrouwen, enz.) waarbij ervoor gezorgd wordt dat het aantal enquêtes voor elk van de 

subgroepen voldoende groot in aantal is om over deze subgroepen betrouwbare 

statistische uitspraken te kunnen doen. 

                                                      
4
 Gerapporteerde basis. 



EINDRAPPORT BEVRAGING BEROEPSGROEP VERPLEEGKUNDIGEN ______________________________ 18  
Methodologie 

M.A.S. – Marktstudies op maat 

Door de combinatie van een at random steekproef en een quotasteekproef kan de 

quotasteekproef van N=1.750 geldige enquêtes proportioneel gelijk verdeeld worden naar 

taalrol van de respondenten (N=875 Franstalige interviews en N=875 Nederlandstalige 

interviews). Binnen elke taalgroep worden de steekproefelementen at random 

geselecteerd. 

De steekproef is getrokken uit een gegevensbestand dat aangeleverd werd door FOD 

Volksgezondheid. Dit bestand bestond uit 139.219 verpleegkundigen – van maximaal 65 

jaar oud – die erkend zijn door FOD Volksgezondheid en gedomicilieerd zijn in België. Uit 

het onderzoek van het bestand - ter voorbereiding van de steekproeftrekking – bleken er 

voor 75 ‘cases’ gegevens te ontbreken (ofwel naam, ofwel geboortedatum, ofwel adres, 

ofwel datum van het diploma). Deze 75 cases werden dan ook verwijderd uit het bestand 

zodoende dat de bruto-steekproef uiteindelijk 139.144 verpleegkundigen telden.  

 

1.3.2 Gegevensverzameling 

1 . 3 . 2 . 1  METHOD IEK  

 

Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel van postenquêtes. De respondenten kregen 

een pakket toegestuurd met een begeleidend schrijven, de vragenlijst, een retourenveloppe 

van het type “Port Betaald door Bestemmeling” en een antwoordkaart (alsook port betaald 

door bestemmeling).  

Met het oog op een efficiëntere opvolging van de bevraging en verhoging van de respons, 

werd beslist in het postpakket een antwoordkaart mee te sturen. Er werd gevraagd aan de 

geadresseerde bij ontvangst en na invulling van de enquête, de antwoordkaart terug te 

sturen en dit afzonderlijk van de vragenlijst en op een ander retouradres dan de vragenlijst, 

dit om een absolute anonimiteit van de antwoorden te garanderen. De geretourneerde 

antwoordkaarten zou M.A.S. toelaten te registreren wie de vragenlijst heeft ingevuld en 

teruggestuurd.  

Circa 4 weken na verzending van de eerste mailing, werd een gerichte herinneringsmailing 

gestuurd, d.w.z. enkel naar diegenen waarvan M.A.S. geen teruggestuurde antwoordkaart 

had ontvangen.  

Het officiële begeleidend schrijven (opgemaakt in overleg met de Werkgroep 

Verpleegkundigen) ging uit van de FOD Volksgezondheid en verduidelijkte bondig het 

kader van de studie en het belang van de respondent zijn of haar deelname. In de brief 

werd tevens de uiterste datum voor het terugzenden van de vragenlijst vermeld alsook de 

coördinaten van de contactpersonen bij M.A.S. en/of FOD mocht de respondent vragen 

hebben m.b.t. de bevraging.  

Het begeleidend schrijven eerste zending en herinneringsbrief zijn opgenomen in bijlagen. 
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Indien na verstrijken van de uiterste terugstuurdatum van de eerste mailing (incl. 

herinneringsmailing) het vooropgezette aantal valide enquêtes niet was bereikt (N=1.750 

met N=875 Nederlandstaligen en N=875 Franstaligen), diende een nieuwe (tweede) 

zending (incl. herinneringsmailing) georganiseerd te worden. Hetgeen hier echter niet heeft 

moeten plaatsvinden. 

 

1 . 3 . 2 . 2  VELDWERK  EN  STEEKPROEFSAMENSTELL ING  

 

Het verzamelen van de gegevens heeft plaats gevonden in de periode van 21 oktober 2009 

tot 31 december 2009. Een eerste golf van verzending betrof een 3.500-tal 

verpleegkundigen (1.925 Franstaligen en 1.575 Nederlandstaligen
5
) die at random 

getrokken waren uit het gegevensbestand dat aangeleverd was door FOD 

Volksgezondheid. De vragenlijsten werden verzonden op 21 oktober 2009 en dienden 

ingevuld teruggestuurd te worden vóór 6 november 2009. 

Drie weken na de eerste verzending (13 november) hadden 1.317 verpleegkundigen (619 

FR / 698 NL) de vragenlijst ingevuld teruggestuurd (d.i. 37,6% van de verzonden 

enquêtes).  

Op 17 november 2009 werd aan diegenen die de vragenlijst nog niet hadden geretourneerd 

een herinneringsmailing overgemaakt (brief en vragenlijst). Het betrof in totaal 2.336 

pakketten (1.375 FR / 961 NL). In het begeleidend schrijven werd nogmaals geduid op het 

belang van hun medewerking en gevraagd alsnog de vragenlijst in te vullen vóór 30 

november 2009. 

Mede door deze (selectieve) herinneringsmailing beschikte M.A.S. begin december 2009 

over 1.855 (923 FR / 932 NL) volledig ingevulde enquêtes (d.i. een totale respons van 

53%). 

Met deze aantallen waren de vooropgezette aantallen reeds bereikt en diende er geen 

nieuwe (tweede) zending georganiseerd te worden. 

 

Het veldwerk (inclusief data-entry) werd definitief afgesloten op 31 december 2009. In 

totaal werden 2.047 vragenlijsten ontvangen op de datum van het afsluiten van het 

veldwerk (1.033 FR en 1.014 NL) – dit is een medewerkingsgraad van 58,49% (53,7% FR 

en 64,4% NL). 

                                                      
5
 Uit de bevraging van de drie vorige beroepsgroepen (kinesitherapeuten, artsen-
specialisten en tandartsen) is gebleken dat de medewerkingsgraad bij de 
Nederlandstaligen steeds enkele percentages hoger is dan bij de Franstaligen. En 
aangezien de quota zijn vastgelegd op 875 FR en 875 NL te rapporteren enquêtes, wordt 
een hogere bruto steekproef voor de Franstalige verpleegkundigen vooropgesteld dan 
voor de Nederlandstaligen. 
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Daarnaast hebben 4 personen ons een niet complete vragenlijst teruggezonden en/of 

waarin vermeld werd dat zij op invalide-pensioen zijn. Ook stuurden 6 respondenten een 

blanco-vragenlijst terug met de melding dat zij de vragenlijst reeds ingevuld hadden
6
. 

In totaal werden ook 4 enveloppen geretourneerd aan FOD Volksgezondheid wegens 

adresveranderingen (2 Franstalige, 2 Nederlandstalige). 

2 vragenlijsten zijn na het afsluiten van het veldwerk nog toegekomen. De fase van data 

cleaning en zelfs de analyse van de gegevens was reeds aangevangen, waardoor deze 

enquêtes niet werden opgenomen in de analyse. 

In onderstaande tabel wordt het verloop van de gegevensverzameling in de veldwerkfase 

opgenomen. 

 

Tabel 1 : Verloop van het veldwerk (met deelnemingspercentages) 

(*) dd. 13 november 2009 – balans zending voorafgaand aan herinneringszending 

 

De algemene responsgraad aan de studie bedraagt dus bijna 59%, wat voor een 

schriftelijke bevraging een zeer behoorlijke medewerking betekent.  

De medewerking van de Nederlandstaligen was 11% hoger dan deze van de Franstaligen 

(resp. 65% tegenover 54%).  

 

                                                      
6 Het betrof respondenten die de vragenlijst n.a.v. de initiële zending hadden 

ingevuld en teruggestuurd maar niet hun corresponderende antwoordkaart. 
Hierdoor hadden wij geen weet dat zij de vragenlijst hadden ingevuld en 
teruggestuurd en werden zij derhalve mee opgenomen in de herinneringszending. 

  
Periode 

Aantal verzonden 
enquêtes 

Aantal ontvangen 
enquêtes 

Deelnamegraad 

  
Verzendings-

datum 

Vragenlijsten 
verwacht voor 

... 
FR NL Totaal FR NL Totaal FR NL TOT 

Zending 
21 oktober 

2009 
6 november 

2009 
1.925 1.575 3.500 619 698 1.317 32,2% 44,3% 37,6%(*) 

Herinnering  
17 november 

2009 

30 november 

2009 
1.375 961 2.336       

TOTAAL 
terrein 

21 oktober 
2009 

31 december 
2009 

1.925 1.575 3.500 1.033 1.014 2.047 53,7% 64,4% 58,5% 

 

Laattijdig toegekomen enquêtes    2  1    

Niet volledige vragenlijsten    3 1 4    

Blanco retours -> vragenlijst reeds ingevuld    3 3 6    

Adres onbekend (retours) 2 2  2 2 4    

 

TOTAAL 
21 oktober 

2009 
Begin januari 

2010 
1.925 1.575 3.500 1.043 1.020 2.063 54,2% 64,8% 58,9% 
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1.3.3 Eigenlijke steekproef 

 

In wat volgt, wordt een beschrijving gegeven van hoe de steekproef er werkelijk uitziet na 

afloop van het veldwerk.  

 

1 . 3 . 3 . 1  GERAPPORTEERDE  BAS IS  

 

Onder steekproefgrootte of ‘omvang’ verstaan we steeds de gerapporteerde basis. Deze 

gerapporteerde basis is het aantal valide interviews op het einde ‘van de rit’, i.c. het aantal 

interviews dat verwerkt en gerapporteerd zal worden.  

De gerapporteerde basis bedraagt hier 2.032 enquêtes
7
 (ongewogen : 1.026 

Nederlandstalige en 1.006 Franstalige). Dit aantal overschrijdt voldoende het 

vooropgestelde aantal van 1.750 enquêtes. 

 

1 . 3 . 3 . 2  VERGEL I JK ING  MET  DE  THEORET ISCHE  STEEKPROEF  

 

In wat volgt, wordt het originele FOD-databestand van de erkende verpleegkundigen 

waaruit de steekproef is getrokken (= populatie), vergeleken met de verkregen steekproef 

(zijnde zij die geantwoord hebben) naar geslacht, leeftijd, taalrol, diploma en woonplaats 

van de respondenten.  

Er kunnen significante verschillen worden opgetekend voor wat de taalrol, het diploma, de 

leeftijd en de woonplaats betreft, er is geen significantie naar geslacht.  

GESLACHT 

Tabel 2: Representativiteit van de steekproef - Geslacht 

  Origineel databestand - populatie Steekproef 

  N % N % 

Vrouw 120.869 86,87 1.774 87,43 

Man 18.275 13,13 255 12,57 

Totaal 139.144 100,00 2.029 100,00 

Chi² = 0,56. grenswaarde op 95% (p < 0,05) = 3,84 / 0,56 < 3,84 : niet significant 

 

                                                      
7
 15 van de 2.047 ontvangen en ingevoerde vragenlijsten zijn niet weerhouden voor 
de analyse omdat zij niet voldeden aan de door MAS vooropgezette 
geldigheidscriteria en/of te grote incoherentie van de antwoorden (zie verder 
datacleaning en kwaliteit van de enquêtes). 
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LEEFTI JD 

Tabel 3 : Representativiteit van de steekproef - Leeftijd 

  Origineel databestand - populatie Steekproef 

  N % N % 

20-24 jaar 4.363 3,14 39 1,92 

25-29 jaar 12.328 8,86 154 7,60 

30-34 jaar 16.583 11,92 239 11,79 

35-39 jaar 17.558 12,62 251 12,38 

40-44 jaar 20.100 14,45 257 12,68 

45-49 jaar 24.279 17,45 347 17,12 

50-54 jaar 20.673 14,86 347 17,12 

55-59 jaar 13.487 9,69 205 10,11 

60-64 jaar 8.487 6,10 152 7,50 

65 of meer jaar 1.286 0,92 36 1,78 

Totaal 139.144 100,00 2.027 100,00 

Chi² = 46,67. grenswaarde op 95% (p < 0,05) = 16,92 / 46,67 > 16,92 : significant  
(in steekproef : ondervertegenwoordiging van 20-24-jarigen en 40-44-jarigen / 
oververtegenwoordiging van 50-54-jarigen, 60-64-jarigen en 65-plussers) 

TAALROL 

Tabel 4: Representativiteit van de steekproef - Taalrol 

  Origineel databestand - populatie Steekproef 

  N % N % 

Franstalig 46.905 33,71 1.006 49,51 

Nederlandstalig 92.239 66,29 1.026 50,49 

Totaal 139.144 100,00 2.032 100,00 

Chi² = 222,95. grenswaarde op 95% (p < 0,05) = 3,84 / 222,95 > 3,84 : significant 

DIPLOMA 

Tabel 5: Representativiteit van de steekproef - Diploma 

  
Origineel databestand - 

populatie Steekproef 

  N % N % 

Verpleegkundige A1 78.034 56,08 1.201 59,10 

Verpleegkundige A2 52.855 37,99 701 34,50 

Verpleeg- en ziekenhuisassistent 8.100 5,82 105 5,20 

Onbekend (*) 155 0,11 25 1,20 

Totaal 139.144 100,00 2.032 100,00 

Chi² = 207,82. grenswaarde op 95% (p < 0,05) = 7,82 / 207,82 > 7,82 : significant  
(in steekproef : ondervertegenwoordiging van A2-ers en oververtegenwoordiging van de 
onbekenden) 

(*) populatie onbekend = niet aangeduid; steekproef onbekend = respondenten die enkel 
één of meerdere van de ‘andere opleidingen’ hebben aangeduid 
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WOONPLAATS -  REGIO 

Tabel 6: Representativiteit van de steekproef – Woonplaats 

  Origineel databestand - populatie Steekproef 

  N % N % 

Brussels Gewest 6.193 4,49 129 6,38 

Waals Gewest 39.129 28,37 823 40,70 

Vlaams Gewest 92.587 67,14 1.070 52,92 

Totaal 137.909 100,00 2.022 100,00 

Chi² = 182,03 grenswaarde op 95% (p < 0,05) = 5,99 / 182,03 > 5,99 : significant 
(in steekproef : ondervertegenwoordiging Vlaams Gewest en oververtegenwoordiging 
Brussels en Waals Gewest) 

 

 

Voor dit onderzoek werd er, zoals vermeld, geopteerd voor een combinatie van een at 

random steekproef en een quotasteekproef. Hoewel dit soort van steekproef de 

representativiteit van de resultaten garandeert, kan niet worden vermeden dat een aantal 

subgroepen van respondenten over- of ondervertegenwoordigd zijn in de eigenlijke 

steekproef.  

Om de representativiteit bijkomend te verhogen werd – in overleg met FOD Dienst Planning 

- beslist de resultaten te wegen in functie van geslacht, leeftijd, taalrol en behaald 

verpleegkundig diploma.  

De wegingsfactoren werden als volgt bepaald. Op basis van het bestand werd de 

populatieverdeling bepaald. Er werd met andere woorden een tabel opgesteld met het 

aantal verpleegkundigen – opgenomen in het bestand - per geslacht, leeftijd, taalrol en 

behaald verpleegkundig diploma. Eenzelfde tabel werd opgemaakt m.b.t. de 

steekproefverdeling van dit onderzoek. Deze tweede tabel bevatte aldus per geslacht, 

leeftijd, taal en verpleegkundig diploma het aantal verpleegkundigen dat heeft meegewerkt 

aan het onderzoek. Door de populatieverdeling te delen door de steekproefverdeling 

bekomt men de wegingsfactoren die ervoor zorgen dat de resultaten herwogen worden in 

functie van geslacht, leeftijd, taalrol en behaald verpleegkundig diploma van de respondent. 

5 enquêtes werden niet opgenomen voor de uitvoering van de weging omwille van één of 

meerdere missings op de wegingsvariabelen.  

 

Een overzicht van de wegingscoëfficiënten wordt gegeven in bijlage 2. 

 

De analyse van de resultaten is doorgevoerd o.b.v. deze gewogen cijfers. De 

gerapporteerde basis bedraagt N=2.028. 
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1.4 Verwerking van de gegevens 

1.4.1 Datacleaning 

 

Onder datacleaning wordt verstaan het optimaliseren van de datamatrix zodanig dat deze 

zo correct en zo volledig mogelijk is.  

Eerst en vooral werd de datafile uitgezuiverd. Dit wil zeggen dat de onvoldoende ingevulde 

enquêtes uit de database geweerd werden. Na deze uitzuivering werden ook nog volgende 

controles op de datafile uitgevoerd :  

- controle wat betreft de conditionele vragen: is men steeds naar de juiste vraag 

overgegaan, werden er vragen beantwoord die niet voor de respondent in kwestie 

bedoeld waren, Z ; 

- coherentie tussen het aangegeven aantal werkuren bij verschillende vragen (komen 

de totalen globaal overeen of niet?); 

- consistentie tussen leeftijd respondent en het jaar waarop hij zijn hoogst behaalde 

diploma haalde en het jaar waarop hij is beginnen werken. 

Vervolgens werden correcties aangebracht indien en waar dit nodig was.   

Het protocol van datacleaning en behandeling van de gegevens is opgenomen in bijlage. 

Hierin is het geheel van de uitgevoerde verificaties op het gegevensbestand opgenomen 

alsook de correcties die zijn aangebracht.  

 

1.4.2 Codering 

 

Naast de controle op coherentie van de enquêtes en de correcties die uitgevoerd werden 

op dit niveau, moesten de antwoorden op de open vragen gecategoriseerd worden. 

De open vragen die gecodeerd werden, zijn: 

- V9 : de ‘andere’ settings van tewerkstelling niet opgenomen in de 

antwoordmogelijkheden; 

- V12 : de ‘andere’ beroepsactiviteiten die men beoefent in het kader van de functie van 

verpleegkundige of VZA; 

- V13 : de ‘andere’ functies die men momenteel beoefent als verpleegkundige of VZA; 

- V22 / V24 : de ‘andere’ sectoren van tewerkstelling. 
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1.4.3 Kwaliteit van de interviews 

 

Een enquête dient aan een aantal criteria te voldoen vooraleer zij als een geldige enquête 

weerhouden wordt. Het zijn enkel deze geldige enquêtes die deel uitmaken van de 

gerapporteerde basis. 

 

Enkele voorbeelden van deze criteria zijn: 

- minstens 90% van de karakteriserende variabelen moeten volledig en correct zijn; 

- minstens 90% van een batterij van items die normaliter te beantwoorden zijn, moeten 

ook beantwoord zijn; 

- minstens 90% van de relevante vragen moeten ook beantwoord zijn; 

- er moet coherent geantwoord worden op inhoudelijk overeenkomstige vragen. 

 

De afgenomen enquêtes blijken over het algemeen zeer volledig te zijn. Het aantal missing 

values is beperkt waardoor we een antwoordgraad hebben van 90% tot 100% op alle 

vragen. 

De kwaliteit van de enquêtes kan ook geëvalueerd worden middels de antwoordgraad op 

eenvoudige vragen (zoals bijvoorbeeld de socio-demografische vragen) enerzijds en over 

centrale vragen uit de vragenlijst anderzijds. De volgende tabel toont dat het aantal 

missings op socio-demografische vragen en op centrale vragen in de vragenlijst 

omzeggens nihil is: 

Tabel 7 : Antwoordgraad (ongewogen) 

Vragen Antwoordgraad 

  % 

V1. Geslacht  100,00% 

V2. Nationaliteit 99,85% 

V3. Leeftijd 99,90% 

V4. Postcode 99,56% 

V5. Diploma 100,00% 

V6. Beroepssituatie 100,00% 

 

De coherentie tussen het totaal aantal werkuren dat men verklaart te presteren bij de 

verschillende vragen die hiernaar peilen (vragen 9 en 12) was niet altijd aanwezig. De 

verificatie van de coherentie tussen de antwoorden en de correctie van de inconsistenties 

was dan ook noodzakelijk. De werkwijze die hier gehanteerd werd, is opgetekend in het 

protocol (zie bijlage 3). 
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1.4.4 Nauwkeurigheid van de resultaten 

 

De nauwkeurigheid van de resultaten is in de eerste plaats afhankelijk van de 

steekproefgrootte. Hoe groter de steekproef, des te groter is de nauwkeurigheid. Dit laatste 

moet begrepen worden als “het reële % zal met 95% nauwkeurigheid ± x % afwijken van 

het gemiddelde voor de steekproef”. Deze ± x % noemt men het betrouwbaarheidsinterval. 

Hoe groter de steekproef, des te kleiner zal deze x en het betrouwbaarheidsinterval zijn. 

In onderstaande tabel worden de afwijkingen van de proportie voor verschillende 

steekproefgroottes gegeven. 

Tabel 8: Betrouwbaarheidsintervallen 

N ± % ± % ± % ± % 

 bij P = 0,5 bij P = 0,1/0,9 bij P = 0,05 bij P = 0,01/0,99 

100 9,78 5,87 4,26 1,95 

250 6,16 3,70 2,68 1,23 

500 4,33 2,60 1,89 0,86 

750 3,51 2,11 1,53 0,70 

1000 3,02 1,81 1,32 0,60 

2000 2,08 1,25 0,91 0,42 

2032 2,06 1,24 0,90 0,41 

� N = steekproefgrootte 
� P = proportie; is het deel van de steekproef dat het respectievelijke antwoord geeft  

(P = 0,5 betekent "50% van de steekproef" en geeft het grootste 
betrouwbaarheidsinterval). 

 

Concreet komt dit erop neer dat bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en bij een 

steekproefgrootte van N=2.032 (de ongewogen gerapporteerde basis van dit onderzoek) 

verschillen in percentages slechts statistisch significant zijn als ze groter zijn dan 2,06% 

wanneer het antwoord 50% is. Is het antwoord op een vraag bvb. 10%, dan spreken we 

van significante verschillen indien dit verschil groter is dan 1,24% in plus of in min. 

 

1.4.5 Aanmaak bijkomende variabelen + Analyses 

1 . 4 . 5 . 1  AANMAAK  B I JKOMENDE  VAR IABELEN  

 

In het kader van de verwerking van de gegevens werden er, naast de variabelen uit het 

oorspronkelijke gegevensbestand, nog extra variabelen aangemaakt. We denken hierbij in 

eerste instantie aan de variabelen voor de hercodering van de open vragen. 
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Soms werden er echter ook variabelen bijgemaakt die een inzicht geven op de antwoorden 

van meerdere vragen/variabelen tegelijk. Enkele voorbeelden : 

- er werd een variabele gecreëerd om zicht te krijgen op het hoogst behaalde diploma, 

alsook in welk jaar, welke taal en welk land dit behaald werd; 

- er werd een variabele gecreëerd om zicht te krijgen op het eerst behaalde diploma, 

alsook in welk jaar, welke taal en welk land dit behaald werd; 

- een variabele werd aangemaakt om na te gaan of de respondent zijn beroepsactiviteit 

aangevat heeft met een lager diploma dan het hoogst behaalde; 

- een vierde variabele drukt de tijd uit tussen het behalen van het eerste diploma en het 

moment waarop men de beroepsactiviteit als verpleegkundige of VZA in België heeft 

aangevat; 

- er werd een variabele gecreëerd om de relatie tussen werkplaats(en) en woonplaats 

aan te geven; 

- enz. 

 

1 . 4 . 5 . 2  ANALYSES  

 

Univariate- en bivariate analyses werden uitgevoerd, waarvan de interessantste resultaten 

besproken worden in het volgende deel. Het geheel van de analyses is terug te vinden in 

het tabellenrapport dat werd overhandigd aan het FOD Volksgezondheid. 

 

De volgende bivariate analyses werden uitgevoerd: 

- kruistabellen volgens taal; 

- kruistabellen volgens geslacht; 

- kruistabellen volgens taal en geslacht; 

- kruistabellen volgens leeftijd. 

 

Een principale componentenanalyse is uitgevoerd op vraag 20 van de vragenlijst, zijnde de 

evaluatie van de professionele situatie van de verpleegkundigen. Het doel van deze analyse 

was het aantal evaluatie-items te verminderen en het identificeren van de dimensies die 

deze wezenlijk onderliggen. 

 

Naast de hierboven aangehaalde bivariate analyses die standaard gebeurd zijn voor alle 

vragen, werden een aantal specifieke bivariate analyses uitgevoerd waar dit interessant 

leek. Het betreft o.a. : 

- kruistabellen naar hoogst behaalde diploma; 

- kruistabellen naar functie van de respondent; 

- alsook histogrammen, scatterplots en error-bars naar taal, geslacht en leeftijd. 
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2. Analyse naar algemene 

kenmerken verpleegkundigen 

en verpleeg- en ziekenhuis-

assistenten8 

2.1 Naar geslacht 
 

Dat verpleegkunde in hoofdzaak wordt beoefend door vrouwen, blijkt duidelijk uit de cijfers : 

87% van de respondenten is vrouw en 13% man – het proportioneel aandeel mannen ligt 

evenwel 3% hoger bij de Nederlandstalige verpleegkundigen en verpleeg- en 

ziekenhuisassistenten (VZA). 

Figuur 1 : Aantal verpleegkundigen en VZA naar geslacht en taalrol (N=2.028) 
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8
 Analyse werd uitgevoerd o.b.v. de gewogen aantallen. 
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2.2 Naar nationaliteit 
 

97,5% van de ondervraagde verpleegkundigen en VZA is Belg en 2% is een onderdaan 

van de Europese Unie van niet-Belgische nationaliteit. Het proportioneel aandeel Belgen 

ligt bij de Nederlandstaligen 6,5% hoger dan bij de Franstaligen. 

Figuur 2 : Aantal verpleegkundigen en VZA naar nationaliteit en taalrol (N=2.024) 
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2.3 Naar leeftijd 
 

Het hoogste proportioneel aandeel verpleegkundigen en VZA vindt men terug in de 

leeftijdsklasse 45-49 jaar (18%), gevolgd door de groep van de 50-54-jarigen (15%) en 40-

44-jarigen (14%). 12% van de respondenten is jonger dan 30 jaar en 7% is ouder dan 60 

jaar.  

Naar taalrol stelt men geen noemenswaardige verschillen op.  
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Figuur 3 : Aantal verpleegkundigen en VZA naar leeftijd en taalrol (N=2.028) 
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 In bijgevoegde histogrammen zien we de frequentieverdeling van de verpleegkundigen en 

VZA naar leeftijd voor zowel de gehele groep als de Nederlandstaligen en Franstaligen. 

Figuur 4 : Histogram : Aantal verpleegkundigen of VZA naar leeftijd - Totaal (N=2.028) 
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Figuur 5 : Histogram : Aantal verpleegkundigen of VZA naar leeftijd en taalrol – 

Franstaligen – (N=685) 
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Figuur 6 : Histogram : Aantal verpleegkundigen of VZA naar leeftijd en taalrol – 

Nederlandstaligen –  (N=1.343) 
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Bij beschouwing van de gemiddelde leeftijd, zien we dat deze voor de gehele ondervraagde 

groep 43,53 jaar bedraagt (minimum 22 jaar en maximum 67 jaar). Voor de 

Nederlandstalige verpleegkundigen is de gemiddelde leeftijd 43,57 jaar tegenover 43,44 

jaar bij de Franstaligen. Voor de mannelijke verpleegkundigen bedraagt de gemiddelde 

leeftijd bijna 43 jaar en voor de vrouwen is dit 43,6 jaren. 

 

Tabel 9 : Gemiddelde leeftijd naar geslacht en taalrol (N=2.028) 

 Nederlandstalig Franstalig Totaal 

 Gemiddeld N Gemiddeld N Gemiddeld N 

Mannen 44,03 187 40,26 73 42,97 260 

Vrouwen 43,50 1.156 43,82 612 43,61 1.768 

Totaal 43,57 1.343 43,44 685 43,53 2.028 
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2.4 Naar woonplaats 
 

Uit onderstaande figuur blijkt dat 68% van de respondenten woonachtig is in het Vlaams 

Gewest, 28% in het Waals Gewest en 4% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 

Naar taalrol beschouwd, zien we dat van de Franstalige verpleegkundigen er 82% 

woonachtig zijn in het Waals Gewest, 12% in het BHG maar ook 6% in het Vlaams Gewest. 

Binnen de groep van de Nederlandstaligen is omzeggens iedereen woonachtig in 

Vlaanderen (99%); 0,5% woont in het BHG (N=6) en 0,3% (N=4) in Wallonië. 

Figuur 7 : Aantal verpleegkundigen en VZA naar woonplaats (gewest) en taalrol 

(N=2.020) 
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Naar provincie kan dan vastgesteld worden dat proportioneel de meeste respondenten 

woonachtig zijn in de provincie Antwerpen (17%), gevolgd door de provincie West-

Vlaanderen (15%) en Oost-Vlaanderen (14%). Op een gedeelde vierde plaats komen de 

provincies Limburg (11%) en Henegouwen (11%).  

Van zij die woonachtig zijn in het Waals Gewest (N=565), zijn proportioneel de meesten 

gehuisvest in de provincie Henegouwen (37,5%), gevolgd door de provincies Luik (31%), 

Namen (15%), Waals-Brabant (9%) en tenslotte Luxemburg (7%). 

Van de in Vlaanderen residentiërende respondenten (N=1.366), wonen de meesten in de 

provincies Antwerpen (25%) en West-Vlaanderen (22%). Daarna volgen de provincies 

Oost-Vlaanderen (21%), Limburg (17%) en tenslotte Vlaams-Brabant (15%). 
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Figuur 8 : Aantal verpleegkundigen en VZA naar woonplaats (provincie) en taalrol 

(N=2.020) 
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2.5 Naar diploma 

2.5.1 Behaald diploma 

 

Op de vraag welke diploma’s men heeft behaald blijkt dat 56% van de respondenten een 

diploma of titel van gegradueerde verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde (A1) 

heeft behaald. 42% heeft een brevet, diploma of titel van verpleegkundige (A2) en 13,5% is 

gebreveteerd verpleeg- of ziekenhuisassistent. Bij de Franstaligen ligt het aandeel A1-ers 

10% hoger dan bij de Nederlandstaligen (resp. 63% tegenover 53%). Deze laatsten laten 

dan weer een 10% hoger aandeel A2-ers noteren (resp. 45,5% tegenover 34%). 

7% van de verpleegkundigen heeft tevens een bachelor na bachelor behaald, 6% is (ook 

nog) gediplomeerd in een kaderopleiding in de verpleegkunde en 4% heeft (daarnaast) een 

master/licentiaat in ofwel Management en beleid van de gezondheidszorg ofwel de 

Verpleegkunde en Vroedkunde ofwel Gezondheidsopvoeding ofwel Medische-sociale 

Wetenschappen. Tenslotte heeft 3% van de ondervraagde verpleegkundigen nog een 

ander licentiaat of master dan hierboven opgegeven. 

Figuur 9 : Aantal verpleegkundigen en VZA naar behaald diploma en taalrol (N=2.022) 
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Beschouwen we enkel de groep van de gediplomeerden in de verpleegkunde – d.w.z. zij 

die een diploma hebben in de verpleeg- of ziekenhuisassistentie, A2-verpleegkunde of A1-

verpleegkunde ongeacht of men ook in het bezit is van een hoger of bijkomend diploma, 

zoals een banaba, licentie enz. -, dan kan vastgesteld worden dat 56% van de 

respondenten als hoogste verpleegkundig diploma een diploma of titel van gegradueerde 

verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde (A1) heeft. 37,5% heeft een brevet, 

diploma of titel van verpleegkundige (A2) en tenslotte is 6% van de ondervraagden 

gebreveteerd in de verpleeg- of ziekenhuisassistentie. Van een 0,5% van de 

ondervraagden is niet gekend welk van de 3 vernoemde diploma’s zij al dan niet hebben 

behaald (bv. zij die enkel ‘banaba’ of ‘master’ hebben ingevuld). 

Figuur 10 : Aantal verpleegkundigen of VZA naar behaald diploma in de 

verpleegkunde en taalrol (N=2.028) 
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Zoals hoger aangegeven, heeft bijna één op vijf van de respondenten een bijkomende 

(hogere) opleiding of diploma behaald (in surplus op de bachelor A1, het diploma A2 of het 

brevet VZA)
9
. Het betreft vnl. respondenten die reeds een bachelor A1-diploma hebben 

behaald (94%).  

Beschouwen we de groep van de bachelors (cfr. Tabel 10), dan zien we dat 29% van de 

resp. respondenten een bijkomende opleiding / diploma heeft behaald – voor de A2-

gediplomeerden en de gebrevetteerde VZA noteren we resp. 2,5% en 1%.  

                                                      
9 De bevraagde bijkomende (hogere) opleidingen / diploma’s betreffen : een 

bachelor na bachelor, een kaderopleiding in de verpleegkunde, een 
master/licentiaat in ofwel Management en beleid van de gezondheidszorg ofwel de 
Verpleegkunde en Vroedkunde ofwel Gezondheidsopvoeding ofwel Medische-
sociale Wetenschappen en tenslotte een ander licentiaat of master. 
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Tabel 10 : Aantal verpleegkundigen en VZA naar hoogst behaalde diploma en al dan 

niet behalen van bijkomende (hogere) opleiding / diploma (N=2.017) 

 Bachelor A1 Diploma A2 Brevet VZA Totaal 

Bijkomende opleiding N % N % N % N % 

Ja 333 29,3 19 2,5 1 0,6 353 17,5 

Neen 804 70,7 743 97,5 116 99,4 1663 82,4 

Totaal 1137 100,0 763 100,0 117 100,0 2017 100,0 

 

 

2.5.2 Jaar van eerst behaald diploma 

 

46% van de ondervraagden heeft in de laatste 20 jaar zijn/haar eerste verpleegkundig 

diploma behaald : 24% tussen 1990 en 1999 en 22% tussen 2000 en 2009. Verder heeft 

32% van de respondenten zijn/haar eerste diploma behaald in de periode 1980-1989, 19% 

tussen 1970-1979 en 3% tussen 1960 en 1969. 

Bijna alle Nederlandstalige respondenten hebben hun eerste diploma behaald in hun 

respectievelijke taal; bij de Franstaligen is dit aandeel iets lager m.n. 95% - 2% van de 

Franstaligen hebben een Nederlandstalig diploma.  

99% van de respondenten behaalde zijn/haar eerste diploma in België. 

 

In bijgevoegde histogrammen wordt de frequentieverdeling van de verpleegkundigen 

weergegeven naar jaar van eerst behaalde verpleegkundig diploma voor zowel de gehele 

groep als afzonderlijk beschouwd naar taalrol en naar geslacht.  
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Figuur 11 : Histogram : Aantal verpleegkundigen of VZA naar jaar van behalen eerste 

verpleegkundig diploma - Totaal (N=1.854) 
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Figuur 12 : Histogram : Aantal verpleegkundigen of VZA naar jaar van behalen eerste 

verpleegkundig diploma - Franstaligen (N=617) 
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Figuur 13 : Histogram : Aantal verpleegkundigen of VZA naar jaar van behalen eerste 
verpleegkundig diploma – Nederlandstaligen (N=1.237) 
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Figuur 14 : Histogram : Aantal verpleegkundigen of VZA naar jaar van behalen eerste 

verpleegkundig diploma - Mannen (N=231) 
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Figuur 15 : Histogram : Aantal verpleegkundigen of VZA naar jaar van behalen eerste 
verpleegkundig diploma – Vrouwen (N=1.624) 
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3. Analyse beroepsactieve VZA en 

verpleegkundigen 

3.1 Overzicht 
 

Uit onderstaande tabel en figuren blijkt dat 80% van de respondenten (N=1.597) 

momenteel de functie beoefent van verpleegkundige of van VZA : 79% uitsluitend in België, 

0,4% in België én in het buitenland en 1% uitsluitend in het buitenland. 

20% van de ondervraagde erkende verpleegkundigen of VZA (N=408) werkt thans niet 

(meer) als verpleegkundige of VZA. Dit aandeel is hoger bij de Nederlandstaligen dan bij de 

Franstaligen (resp. 22% tegenover 16%). Een hoger aandeel wordt ook genoteerd voor de 

leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar. 

 

Tabel 11 : Overzicht beroepssituatie verpleegkundigen en VZA (N=2.028) 

 Franstalig Nederlandstalig Totaal 

 N % N % N % 

Werkzaam als verpleegkundige of VZA :       

- Uitsluitend in België 562 82,1 1.035 77,1 1.597 78,8 

- In België én buitenland  3 0,5 5 0,4 9 0,4 

- Uitsluitend in het buitenland 7 1,1 7 0,5 14  0,7 

Subtotaal 573 83,7 1.047 78,0 1.620 79,9 

Niet (meer) werkzaam als verpleegkundige of VZA 112 16,4 296 22,0 408 20,1 

Totaal 685 100,0 1.343 100,0 2.028 100,0 
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Figuur 16 : Overzicht beroepssituatie verpleegkundigen of VZA (N=2.028) 
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3.2 In relatie tot behaald diploma 

 

57% van de respondenten die thans de verpleegkunde in België beoefenen (N=1.600) 

heeft als hoogste verpleegkundig diploma het A1-diploma (N=916), 39% het A2-diploma 

(N=618) en 4% het brevet van verpleeg- of ziekenhuisassistent (N=66).  

Globaal is 5% van de respondenten evenwel gestart met hun verpleegkundige 

beroepsactiveiten met een ‘lager’ diploma (N=75) en hebben later een hoger 

verpleegkundig diploma behaald : het betreft enerzijds 60 verpleegkundigen die beginnen 

te werken zijn met een A2-diploma en uiteidelijk een A1-diploma behaald hebben en 

anderzijds 15 respondenten die gestart zijn met een brevet VZA waarvan 3 een A1-diploma 

en 12 een A2-diploma behaald hebben.  

 

Tabel 12 : Hoogst behaald diploma beroepsactieve verpleegkundigen versus 

diploma waarmee men beginnen werken is 

 

Hoogst behaald diploma 
beroepsactieven 

Diploma waarmee men beginnen werken is 

 N % N %  

A1-bachelor 916 57,3 853 53,3  

   853 93,1 A1-bachelor 

   60 6,6 A2-diploma 

   3 0,3 Brevet VZA 

A2-diploma 618 38,6 666 41,6  

   606 98,0 A2-diploma 

   12 2,0 Brevet VZA 

Brevet VZA 66 4,1 81 5,0  

   66 100,0  

Totaal 1.600 100,0% 1.600 100,0%  
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3.3 Aantal jaren beroepsactief als 
verpleegkundige of VZA 

 

17% van de beroepsactieve respondenten beoefent 21 tot 25 jaar zijn/haar functie van 

verpleegkundige of VZA in België. Het resp. aandeel bij de Nederlandstaligen is hier hoger 

dan dit bij de Franstaligen (resp. 19% tegenover 15%). 16% is binnen de laatste 5 jaar 

(periode 2009-2004) beginnen te werken als verpleegkundige of VZA. Hier is het aandeel 

bij de Franstaligen hoger dan bij de Nederlanstaligen (resp. 19% tegenover 14,5%). 15% is 

6 tot 10 jaar beroepsactief (met een hoger aandeel bij de Nederlandstaligen). 4% van de 

ondervraagden is langer dan 36 jaar werkzaam als verpleegkundige of VZA (met een hoger 

aandeel bij de Franstaligen).  

Naar geslacht beschouwd stellen we vast dat er proportioneel evenveel mannen als 

vrouwen in de laatste 5 jaar zijn gestart met werken. In de categorie 6-10 jaar beroepsactief 

is het aandeel bij de mannen beduidend hoger dan dit bij de vrouwen (resp. 20% tegenover 

14%). Vanaf 20 jaren (en meer) beroepsactiviteit wordt evenwel een hoger aandeel bij de 

vrouwen vastgesteld.  

 

Tabel 13 : Aantal jaren beroepsactiviteit als verpleegkundige of VZA (2009 – jaar van 

begin van activiteit) (N=1.592) – naar taalrol 

 Franstalig Nederlandstalig Totaal 

 N % N % N % 

0-5 jaar 104 18,6% 149 14,5% 254 15,9% 

6-10 jaar 77 13,7% 156 15,1% 233 14,6% 

11-15 jaar 69 12,3% 129 12,5% 198 12,4% 

16-20 jaar 82 14,5% 121 11,7% 203 12,7% 

21-25 jaar 84 14,9% 192 18,6% 276 17,3% 

26-30 jaar 70 12,4% 154 15,0% 224 14,0% 

31-35 jaar 49 8,8% 92 8,9% 142 8,9% 

36-40 jaar 25 4,4% 32 3,1% 57 3,6% 

41-45 jaar 3 0,5% 5 0,5% 8 0,5% 

Totaal 562 100,0% 1.031 100,0% 1.592 100,0% 
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Figuur 17 : Histogram : Aantal jaren beroepsactiviteit als verpleegkundige of VZA 

(2009 – jaar van begin van activiteit) – Totaal (N=1.592) 
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Figuur 18 : Spreidingsdiagram (scatter plot) : Aantal jaren beroepsactiviteit als 

verpleegkundige of VZA (2009 – jaar van begin van activiteit) – naar leeftijd en taalrol 

(N=1.592) 
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Figuur 19 : Spreidingsdiagram (scatter plot) : Aantal jaren beroepsactiviteit als 

verpleegkundige of VZA (2009 – jaar van begin van activiteit) – naar leeftijd en 

geslacht (N=1.592) 

 

 

 

Uit volgende figuur blijkt verder dat iets meer dan 8 op 10 van de beroepsactieve 

verpleegkundigen of VZA dadelijk na het behalen van het eerste verpleegkundig diploma 

zijn beginnen te werken als verpleegkundige of VZA. 14% is gestart 1 jaar na behalen van 

het eerste diploma. Naar taalrol zien we dat binnen de groep van de Franstalige 

verpleegkundigen of VZA het aandeel ‘directe starters’ iets lager is in vergelijking met dit 

van de Nederlandstalige collega’s (resp. 80% tegenover 82%).  

 

Het gemiddeld aantal jaren dat ligt tussen het behalen van het eerste verpleegkundig 

diploma en het uitoefenen van de functie van verpleegkundige of VZA, bedraagt 0,37 jaar 

(min. 0 jaar / max. 26 jaar). Bij de Franstaligen noteren we een iets hoger gemiddelde dan 

bij de Nederlandstaligen (resp. 0,47 jaar (min : 0 jaar / max. 23 jaar) tegenover 0,32 jaar 

(min. 0 jaar / max. 26 jaar)). 
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Tabel 14 : Aantal jaren tussen het behalen van eerste diploma en de aanvang van 

beoefening van verpleegkunde– naar taalrol (N=1.474) 
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3.4 Type functie als verpleegkundige of VZA 
 

Op de vraag welke functie men momenteel beoefent als verpleegkundige of VZA in België 

(ongeacht het diploma), antwoordt 72% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA 

dat zij de functie van ‘verpleegkundige’ opnemen. 15% is een gespecialiseerde 

verpleegkundige en 6% hoofdverpleegkundige. 4% beoefent de functie van verpleeg- of 

ziekenhuisassistent en telkens 3% is adjunct hoofdverpleegkundige en verpleegkundige-

diensthoofd. Net geen 1% is hoofd van het verpleegkundig departement. 

Uit onderstaande tabel en figuur blijken er binnen de groep van de Nederlandstaligen 

proportioneel beduidend meer respondenten beroepsactief te zijn in de functie van 

verpleegkundige dan bij de Franstaligen (resp. 75% tegenover 66%). Bij de Franstaligen 

zien we dan weer een aanzienlijk hoger aandeel gespecialiseerde verpleegkundigen dan bij 

de Nederlandstaligen (resp. 19% tegenover 13%). Bij de Franstaligen noteren we ook 

proportioneel meer verpleeg- en ziekenhuisassistenten (resp. 6% tegenover 4%). 

Voor wat het aandeel van de groep van de gespecialiseerde verpleegkundigen betreft - in 

totaliteit 15% - willen we hier opmerken dat uit de antwoorden blijkt dat dit aandeel niet 

enkel betrekking heeft op de door de FOD erkende specialisaties maar ook op de 

specialisaties die de respondent naar zijn persoonlijk aanvoelen heeft of ervaart te hebben 

(zonder dat deze alsdusdanig erkend zijn als ‘specialisatie’). 

 

Tabel 15 : Aantal beroepsactieve verpleegkundige en VZA naar functie die men beoefent als 

verpleegkundige of VZA in België – naar taalrol 

Functies 

Taal Totaal 

Franstalig Nederlandstalig 

N % N % N % 

Verpleeg- en ziekenhuisassistent (VZA) 30 5,5 35 3,5 65 4,2 

Verpleegkundige 369 66,4 765 75,3 1134 72,2 

Adjunct hoofdverpleegkundige 13 2,3 27 2,6 40 2,5 

Hoofdverpleegkundige 32 5,8 56 5,6 89 5,7 

Verpleegkundige-diensthoofd 16 2,8 31 3,0 46 3,0 

Hoofd van het verpleegkundig 
departement 

9 1,6 5 0,5 14 0,9 

Gespecialiseerde verpleegkundige 108 19,4 135 13,3 242 15,4 

Ander antwoord (*) 0 0,1 12 1,2 13 0,8 

Totaal 556 100,0 1016 100,0 1572 100,0 

(*) onderwijs, administratie, onderzoek, ... 
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Figuur 20 : Aantal beroepsactieve verpleegkundigen en VZA naar functie als 

verpleegkundige of VZA in België - naar taalrol (N=1.572) 
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Beschouwen we de beroepsactieve verpleegkundigen en VZA naar de functie die men 

beoefent als verpleegkundige of VZA in België en het hoogst behaalde verpleegkundig 

diploma (Tabel 16), dan zien we dat 11% van diegenen die de functie van VZA beoefenen 

een bachelor A1 als hoogst behaald diploma heeft en 27% heeft een A2-diploma. Van zij 

die de functie van verpleegkundige beoefenen, heeft 51% een A1-diploma, 47% een A2 en 

2% een brevet VZA. Vier op vijf adjunct hoofdverpleegkundigen heeft een bachelor A1 en 

ook het merendeel van de hoofdverpleegkundigen (78%) heeft dit diploma. Dit geldt 

eveneens voor de verpleegkundige-diensthoofden (69%), zij die hoofd zijn van het 

verpleegkundig departement (84%) en de gespecialiseerde verpleegkundigen (87%). 
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Tabel 16 : Aantal beroepsactieve verpleegkundigen en VZA naar functie die men beoefent als 

verpleegkundige of VZA in België en naar hoogst behaalde diploma (N=1.638) 

 
Verpleeg- en 
ziekenhuisassis
-tent (VZA) 

Verpleeg-
kundige 

Adjunct hoofd-
verpleegk. 

Hoofd-
verpleegk. 

Verpleegk.-
diensthoofd 

Hoofd van het 
verpleegkundig 
departement 

Gespecialiseerde 
verpleegkundige 

Ander antwoord 

Diploma N % N % N % N % N % N % N % N % 

Bachelor A1 7 11,2 579 51,2 32 79,7 69 78,1 32 69,3 12 83,9 209 87,0 9 66,7 

Diploma A2 18 27,2 534 47,2 8 20,3 17 19,2 14 30,7 2 16,1 31 13,0 4 33,3 

Brevet VZA 40 61,5 19 1,7 0 0,0 2 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,1 0 0,0 

Totaal 65 100,0 1131 100,0 40 100,0 88 100,0 46 100,0 14 100,0 240 100,0 13 100,0 

 

 

Kijken we naar de rijpercentages, dan kan vastgesteld worden 61% van de 

verpleegkundigen met een A1-diploma werkzaam zijn in de functie van verpleegkundige, 

22% als gespecialiseerde verpleegkundige en 15% in een leidinggevende functie. Van zij 

die een A2-diploma als hoogst behaald diploma hebben, is 85% werkzaam in de functie 

van verpleegkundige, 5% als gespecialiseerde verpleegkundige en 6,5% als 

leidinggevende. 66% van diegenen die als hoogst diploma een brevet in de verpleeg- en 

ziekenhuisassistentie hebben behaald, werken ook effectief in de functie van VZA, 31% is 

tewerkgesteld in de functie van verpleegkundige en 4% neemt een leidinggevende functie 

op.  

 

Tabel 17 : Aantal beroepsactieve verpleegkundigen en VZA naar functie die men beoefent als 

verpleegkundige of VZA in België en naar hoogst behaalde diploma (N=1.638) – Rijpercentages 

 VZA) 
Verpleeg-
kundige 

Adjunct 
hoofd-

verpleegk. 

Hoofd-
verpleegk. 

Verpleegk.-
diensthoofd 

Hoofd v/h 
verpleegk. 
depart. 

Gespec. 
verpleegk. 

Ander 
antwoord Totaal 

Diploma N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% 

Bachelor A1 7 0,7 579 61,0 32 3,4 69 7,3 32 3,4 12 1,3 209 22,0 9 0,9 
949 100,0 

Diploma A2 18 2,9 534 85,0 8 1,3 17 2,7 14 2,2 2 0,3 31 4,9 4 0,6 
628 100,0 

Brevet VZA 40 65,6 19 31,1 0 0,0 2 3,3 0 0,0 0 0,0 0 0,1 0 0,0 
61 100,0 

Totaal 65 4,0 1131 69,0 40 2,4 88 5,4 46 2,8 14 0,9 240 14,7 13 0,8 
1.638 100,0 
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Interessant is ook na te gaan welke functie de verpleegkundigen die een bijkomende 

(hogere) opleiding / diploma hebben behaald
10

 thans opnemen.  

Uit deze analyse van de rijpercentages (Tabel 18) blijkt dat 38% van de beroepsactieve 

verpleegkundigen die een bijkomende (hogere) opleiding hebben gevolgd, de functie 

beoefent van verpleegkundige, gevolgd door de groep van de gespecialiseerde 

verpleegkundigen (28%) en deze van de hoofdverpleegkundigen (20%). Beschouwen we 

de functie-groepen afzonderlijk (cfr. Tabel 19) dan zien we dat bijna 7 op 10 van zij die 

hoofd-verpleegkundige zijn een bijkomende opleiding hebben gevolgd; dit is ook het geval 

voor meer dan de helft van zij die hoofd zijn van het verpleegkundig departement. Ook 36% 

van de adjunct hoofdverpleegkundigen en 34% van de gespecialiseerde verpleegkundigen 

hebben een hoger diploma behaald. 

 

Tabel 18 : Aantal beroepsactieve verpleegkundigen en VZA naar functie die men beoefent als 

verpleegkundige of VZA in België en behalen bijkomende (hogere) opleiding / diploma (N=1.644) - 

Rijpercentages 

 VZA 
Verpleeg-
kundige 

Adjunct 
hoofd-

verpleegk. 

Hoofd-
verpleegk. 

Verpleegk.-
diensthoofd 

Hoofd v/h 
verpleegk. 
Depart. 

Gespec. 
Verpleegk. 

Ander 
antwoord 

Totaal 

Bijkomende 
opleiding 

N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% 

Ja 1 0,4 113 38,1 15 5,1 59 19,9 14 4,7 8 2,7 82 27,7 4 1,4 296 100,0 

Neen 64 4,8 1021 15,8 25 1,9 30 2,2 32 2,4 7 0,5 160 11,9 8 0,6 1347 100,0 

 

 

Tabel 19 : Aantal beroepsactieve verpleegkundigen en VZA naar functie die men beoefent als 

verpleegkundige of VZA in België en behalen bijkomende (hogere) opleiding / diploma (N=1.644) 

 VZA 
Verpleeg-
kundige 

Adjunct hoofd-
verpleegk. 

Hoofd-
verpleegk. 

Verpleegk.-
diensthoofd 

Hoofd v/h 
verpleegk. 
departement 

Gespecialiseerde 
verpleegkundige 

Ander antwoord 

Bijkomend
e opleiding 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Ja 1 1,5 113 9,9 15 36,4 59 66,2 14 31,0 8 54,4 82 34,0 4 34,9 

Neen 64 98,5 1021 90,1 25 63,6 30 33,8 32 69,0 7 45,6 160 66,0 8 65,1 

Totaal 65 100,0 1134 100,0 40 100,0 89 100,0 46 100,0 14 100,0 242 100,0 13 100,0 

 

 

                                                      
10 De bevraagde bijkomende (hogere) opleiding / diploma betreffen : een bachelor 

na bachelor, een kaderopleiding in de verpleegkunde, een master/licentiaat in ofwel 
Management en beleid van de gezondheidszorg ofwel de Verpleegkunde en 
Vroedkunde ofwel Gezondheidsopvoeding ofwel Medische-sociale Wetenschappen 
en tenslotte een ander licentiaat of master. 
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3.5 Gepresteerde uren per week 

3.5.1 Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week 

 

Gemiddeld is de groep van de ondervraagden die momenteel de functie van 

verpleegkundige of VZA in België beoefent (N=1.562), 34,5 uren per week werkzaam als 

verpleegkundige of VZA (minimum 0 uren, maximum 95 uren). Hierin is niet inbegrepen de 

tijd i.k.v. de woon-werkverplaatsing en de verplaatsingen tussen de verschillende 

werkplaatsen. 

De Franstalige verpleegkundigen presteren gemiddeld iets meer uren per week dan hun 

Nederlandstalige collega’s (resp. 35,9 uren tegenover 33,8 uren). 

Tabel 20 : Gemiddeld aantal uren / week werkzaam als verpleegkundige en VZA – naar 

taalrol 

 Gemid. N Min.uren Max.uren Mediaan Standaard-

afwijking 

Franstalig 35,89 554 2 95 38 11,59 

Nederlandstalig 33,76 1.008 4 84 38 10,90 

Totaal 34,52 1.562 2 95 38 11,19 

 

Uit volgende tabel naar leeftijd blijkt dat gemiddeld het meeste uren per week worden 

gepresteerd door de jongste leeftijdsklassen, m.n. de 20-24-jarigen (40 uren), gevolgd door 

de 25-29-jarigen (38,6 uren) en de 30-34-jarigen (37,8 uren). De verpleegkundigen of VZA 

van 55 jaar en ouder werken gemiddeld het minst aantal uren. 



EINDRAPPORT BEVRAGING BEROEPSGROEP VERPLEEGKUNDIGEN ______________________________ 54  
Analyse beroepsactieve VZA en verpleegkundigen 

M.A.S. – Marktstudies op maat 

Tabel 21 : Gemiddeld aantal uren / week werkzaam als verpleegkundige en VZA – naar 

leeftijd 

 Gemid. N Min.uren Max.uren Mediaan Standaard-

afwijking 

20 – 24 jaar 39,99 55 28,5 65 38 6,54 

25 – 29 jaar 38,58 172 14 77 38 7,10 

30 – 34 jaar 37,75 222 6 82 38 11,08 

35 – 39 jaar 34,39 208 11 78 33,9 10,61 

40 – 44 jaar 33,97 246 2 83 36 10,80 

45 – 49 jaar 32,29 268 7 89 32 11,71 

50 – 54 jaar 33,51 222 4 91,5 34 12,78 

55 – 59 jaar 29,93 128 6 72,5 30 10,99 

60 - 64 jaar 31,02 38 8 95 32 12,06 

65 jaar en plus 26,76 2 19 40 35,6 14,58 

Totaal 34,52 1.562 2 95 38 11,19 
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3.5.2 Effectief aantal gepresteerde uren per week  

 

Beschouwd naar het effectief aantal gepresteerde uren per week – gegroepeerd in 

categorieën -, kan vastgesteld worden dat bijna 55% van de respondenten 31 tot 45 uren 

per week de functie van verpleegkundige of VZA in België beoefent (met een hoger 

aandeel bij de Franstaligen). 35% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA werkt 

16 tot 30 uren per week (met een hoger aandeel bij de Nederlandstaligen), 2% werkt 

wekelijks minder dan 15 uren en 9% is meer dan 45 uren per week beroepsactief waarvan 

zelfs 3% meer dan 60 uren presteert. 

 

Tabel 22 : Aantal gepresteerde uren per week als verpleegkundige of VZA – naar 

taalrol 

 Franstalig Nederlandstalig Totaal 

 N % N % N % 

1 - 15 uren 8 1,4% 17 1,7% 25 1,6% 

16 - 30 uren 164 29,7% 381 37,8% 545 34,9% 

31 - 45 uren 329 59,4% 524 52,0% 853 54,6% 

46 – 60 uren 33 6,0% 58 5,8% 92 5,9% 

> 60 uren 20 3,5% 27 2,7% 47 3,0% 

Totaal 554 100,0% 1.008 100,0% 1.562 100,0% 

 

 

In wat volgt, wordt het effectieve aantal gepresteerde uren per week a.d.h.v. histogrammen 

weergegeven en dit m.b.t. de effectieve uren gepresteerd voor de totale groep van 

beroepsactieve verpleegkundigen en VZA alsook naar taalrol, geslacht en leeftijd
11

. 

 

                                                      
11 Voor wat betreft de respondenten die 65 jaar of ouder zijn, wordt geen histogram 

weergegeven omwille van een te lage basis (N=2). 
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Figuur 21 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week - Totaal (N=1.562) 
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Figuur 22 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – Franstaligen (N=554) 
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Figuur 23 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – Nederlandstaligen 

(N=1.008) 
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Figuur 24 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – Mannen (N=208) 
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Figuur 25 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – Vrouwen (N=1.353) 
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Figuur 26 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 20-24-jarigen (N=55) 
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Figuur 27 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 25-29-jarigen (N=172) 
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Figuur 28 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 30-34-jarigen (N=222) 
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Figuur 29 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 35-39-jarigen (N=208) 
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Figuur 30 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 40-44-jarigen (N=246) 
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Figuur 31 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 45-49-jarigen (N=268) 
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Figuur 32 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 50-54-jarigen (N=222) 
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Figuur 33 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 55-59-jarigen (N=128) 
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Figuur 34 : Histogram : Aantal gepresteerde uren per week – 60-64-jarigen (N=38) 
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3.6 Naar statuut van tewerkstelling 

 

Uit onderstaande figuur blijkt dat 92% van de verpleegkundigen en VZA die momenteel hun 

functie van verpleegkundige en VZA beoefenen, uitsluitend beroepsactief is in een 

bediendenstatuut (of loontrekkend) (N=1.423). 5% is enkel beroepsactief als zelfstandige 

(N=73) en 3% werkt als zelfstandige én als bediende (N=48).  

Naar taalrol zijn de verschillen minimaal. Naar type van functie die beoefend wordt als 

verpleegkundige of VZA, zien we dat het hoogste aandeel uitsluitend zelfstandigen terug te 

vinden is bij de functiegroep van de verpleegkundigen (6%). Zij combineren ook het meest 

het zelfstandigenstatuut met het bediendenstatuut (3%). 

Figuur 35 : Statuut van tewerkstelling verpleegkundigen en VZA – naar taalrol 

(N=1.583) 
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Voor wat het gemiddeld aantal gepresteerde uren per week naar statuut van tewerkstelling 

betreft, zien we dat een verpleegkundige of VZA die uitsluitend als loontrekkende haar/zijn 

functie als verpleegkundige of VZA uitoefent, gemiddeld 33,4 uren per week presteert. Een 

verpleegkundige in een uitsluitend zelfstandigenstatuut presteert gemiddeld 50,4 uren per 

week. De verpleegkundigen of VZA die het zelfstandigenstatuut combineren met het 

bediendenstatuut (of omgekeerd) werken gemiddeld 45,2 uren per week.  

Naar taalrol beschouwd, zien we dat de Nederlandstalige beroepsactieve verpleegkundigen 

of VZA binnen het uitsluitend zelfstandigenstatuut gemiddeld iets meer uren per week 

presteren dan hun resp. Franstalige collega’s. Betreffende de verpleegkundigen die enkel 

in een bediendenstatuut hun functie beoefenen, hier presteren de Franstaligen gemiddeld 

meer uren per week dan de Nederlandstaligen.  
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Tabel 23 : Gemiddeld aantal gepresteerde uren / week door beroepsactieve 

verpleegkundigen of VZA naar statuut van tewerkstelling, geslacht en taalrol 

 Nederlandstalig Franstalig Totaal 

 Gemid. N Gemid. N Gemid. N 

Uitsluitend zelfstandige  50,77 48 49,64 25 50,4 73 

- Mannen 64,74 5 37,04 3 51,00 496 

- Vrouwen 49,07 43 51,28 22 43,65 302 

Uitsluitend bediende 32,66 923 34,80 499 33,4 1.423 

- Mannen 37,63 127 40,72 56 38,57 183 

- Vrouwen 31,87 796 34,06 444 32,66 1.240 

Zowel zelfstandige als 

bediende 
44,84 26 45,71 22 45,2 48 

- Mannen 44,71 11 51,83 4 46,65 15 

- Vrouwen 44,94 15 44,23 17 44,56 32 

 

 

Figuur 36 : Vendiagram : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week 

beroepsactieve verpleegkundigen of VZA – naar statuut van tewerkstelling (N=1.544) 
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In wat volgt, wordt het gemiddeld aantal gepresteerde uren per week voor elk 

onderscheiden statuut van tewerkstelling naar taal en geslacht weergegeven a.d.h.v. error 

bars. 

Het aantal effectief gepresteerde uren per week naar tewerkstellingsstatuut wordt middels 

histogrammen voorgesteld. 

 

Figuur 37 : Error bar : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week in België – 

Totaal naar taalrol en geslacht (N=1.544) 
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Figuur 38 : Error bar : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week in België – 

Uitsluitend bedienden naar taalrol en geslacht (N=1.423) 

Frans Nederlands

Taal

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

9
5
%

 C
I 
- 

U
it

s
lu

it
e
n

d
 l

o
o

n
tr

e
k
k
e
n

d
e

Geslacht :

Man

Vrouw

 

Figuur 39 : Error bar : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week in België – 

Uitsluitend zelfstandigen naar taalrol en geslacht (N=73) 

Frans Nederlands

Taal

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

9
5
%
 C
I 
- 
U
it
s
lu
it
e
n
d
 z
e
lf
s
ta
n
d
ig
e

Geslacht :

Man

Vrouw

 



EINDRAPPORT BEVRAGING BEROEPSGROEP VERPLEEGKUNDIGEN ______________________________ 67  
Analyse beroepsactieve VZA en verpleegkundigen 

M.A.S. – Marktstudies op maat 

Figuur 40 : Error bar : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week in België – 

Zowel bedienden als zelfstandigen naar taalrol en geslacht (N=48) 
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Figuur 41 : Histogram : Effectief aantal gepresteerde uren per week naar 

tewerkstellingsstatuut – Uitsluitend bedienden (N=1.423) 
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Figuur 42 : Histogram : Effectief aantal gepresteerde uren per week naar 

tewerkstellingsstatuut – Uitsluitend zelfstandigen (N=73) 
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Figuur 43 : Histogram : Effectief aantal gepresteerde uren per week naar 

tewerkstellingsstatuut – Zowel bedienden als zelfstandigen (N=48) 
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Figuur 44 : Overzicht van het relatief aantal effectief gepresteerde uren per week naar 

tewerkstellingsstatuut (in %) (N=1.583) 
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3.7 Aantal werkplaatsen waar de functie van 
verpleegkundige of VZA wordt beoefend 

 

93% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA (exclusief zij die uitsluitend actief zijn 

als thuisverpleegkundigen) werkt op één werkplaats. 5% werkt op 2 plaatsen en telkens 1% 

op resp. 3 en 4 plaatsen. Nederlandstalige verpleegkundigen of VZA werken proportioneel 

iets meer op 1 werkplaats dan hun Franstalige collega’s (resp. 95% tegenover 91%). Deze 

laatste werken proportioneel meer op 2 plaatsen (resp. 6% tegenover 4%). 

 

Tabel 24 : Aantal plaatsen van tewerkstelling verpleegkundige of VZA in België – 

exclusief huisbezoeken / thuisverpleging – naar taalrol 

Werkplaatsen 

Taal Totaal 

Franstalig Nederlandstalig 

N % N % N % 

1 455 91,2% 811 94,6% 1.266 93,4% 

2 31 6,2% 34 3,9% 64 4,7% 

3 3 0,7% 7 0,8% 10 0,8% 

4 6 1,3% 3 0,3% 9 0,7% 

5 2 0,5% 1 0,1% 3 0,2% 

6 1 0,1% 1 0,1% 1 0,1% 

7 - - 1 0,2% 1 0,1% 

8 1 0,1% - - 1 0,0% 

Totaal 498 100% 572 100% 1.356 100% 

 

Gemiddeld is men op 1,11 werkplaatsen werkzaam als verpleegkundige of VZA (minimum 

1 / maximum 8 werkplaatsen). De Franstaligen werken gemiddeld op 1,15 werkplaatsen en 

voor de Nederlandstaligen is dit 1,08. 
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3.8 Settings van tewerkstelling van beroeps-
actieve verpleegkundigen of VZA 

 

Bijna 6 op 10 van de ondervraagden die momenteel de functie van verpleegkundige of VZA 

in België beoefenen, doen dit in een ziekenhuis (58%). Op ruime afstand komt op een 

tweede plaats de ‘thuisverpleging / huisbezoeken’ (15%), gevolgd door het ‘rust- en 

verzorgingstehuis’ (13%). Verder zien we dat 7% van de betrokken respondenten werkt in 

een psychiatrisch ziekenhuis en 4% in een rusthuis. Naar taalrol beschouwd, zien we dat 

de Franstaligen proportioneel meer in een ziekenhuis, een RVT en rusthuis beroepsactief 

zijn dan hun Nederlandstalige collega’s. Deze laatste werken dan weer meer in de 

thuisverpleging en een psychiatrisch ziekenhuis. 

Meerdere antwoorden waren hier mogelijk hetgeen betekent dat een respondent in 

meerdere settings zijn/haar functie van verpleegkundige kan uitoefenen. 

 

Tabel 25 : Settings van tewerkstelling van uitoefening functie verpleegkundige of VZA (meerdere 

settings mogelijk) – naar taalrol 

 Franstalig Nederlandst. Totaal 
Setting waarin men 
exclusief actief is 

 N % N % N % N 
% t.a.v. tot. 
van setting 

Ziekenhuis 350 62,2 565 55,0 916 57,6 838 91,5 

Thuisverpleging 73 13,0 163 15,9 236 14,9 185 78,4 

Rust- en verzorgingstehuis 79 14,0 134 13,1 213 13,4 179 84,0 

Psychiatrisch ziekenhuis 30 5,3 76 7,4 106 6,7 96 90,6 

Rusthuis 25 4,4 38 3,7 62 3,9 44 71,0 

Instelling (*) 3 0,5 14 1,4 17 1,1 12 70,6 

Medisch-pedagogisch instituut (MPI) 7 1,3 6 0,6 13 0,8 8 61,5 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 6 1,0 7 0,7 12 0,8 8 66,7 

Onderwijs 7 1,2 4 0,4 11 0,7 6 54,5 

Medisch huis 6 1,1 6 0,5 12 0,7 10 83,3 

Medisch centrum (niet erkend als medisch huis) 4 0,6 7 0,6 10 0,6 8 80,0 

Kind en Gezin 4 0,8 5 0,5 9 0,6 9 100,0 

Bedrijfsgeneeskundige dienst 2 0,3 6 0,6 8 0,5 7 87,5 

Dagcentrum 3 0,6 3 0,3 7 0,4 5 71,4 

Kinderopvang 4 0,7 3 0,3 7 0,4 6 85,7 

Dokterskabinet 1 0,2 4 0,4 6 0,4 2 33,3 

Geestelijk gezondheidscentrum (GGC) 2 0,4 2 0,2 5 0,3 2 40,0 

Revalidatiecentrum 3 0,6 2 0,2 5 0,3 4 80,0 

Centrum voor dagverzorging 2 0,4 - - 2 0,1 1 50,0 

Gevangenis 2 0,4 - - 2 0,1 2 100,0 

Andere (**) 11 1,9 12 1,2 23 1,4 10 43,5 

Totaal 564 100,0 1.027 100,0 1.591 100,0 1.442 90,6 

(*) Instelling : volwassenresidentie, opvangtehuis voor gehandicapten, beschut wonen (psychiatrie), crisiscentrum 
hulpverlening drugs, centrum voor mentaal gehandicapten, beschermde werkplaats, .... . 
(**) Zoals daar zijn : interim (N=3), niet gespecifieerd (N=10), ambulancier, medisch adviescentrum OCMW, medisch 
koerier, medische psychologie, sportgeneeskunde, toezicht volksgezondheid Vlaamse overheid, ziekenfonds, ... (telkens 
N=1). 
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In de laatste kolom van Tabel 25 wordt het aantal respondenten weergegeven die 

uitsluitend in de resp. setting beroepsactief zijn (dus geen settings combineren). Hier kan 

worden vastgesteld dat 91,5% van diegenen die in een ziekenhuissetting werken, het 

ziekenhuis als enige werkplaats hebben. Dit is ook het geval voor zij die in een 

psychiatrisch ziekenhuis werken (91%). Voor zij die actief zijn als thuisverpleegkundige, is 

het aandeel van zij die enkel en alleen thuisverpleegkundigen zijn iets lager, m.n. 78%.  

SETTINGS GEGROEPEERD IN 5 CATEGORIEËN 

 

In overleg met de Cel Planning van FOD werden de onderscheiden werksettings 

gegroepeerd in 5 grote categorieën, zijnde : (1) ziekenhuis, (2) rusthuis en rust- en 

verzorgingstehuis, (3) thuisverpleging, (4) psychiatrie (psychiatrisch ziekenhuis samen 

genomen met Geestelijk Gezondheidscentrum) en tenslotte (5) andere (hieronder 

ressorterend al de andere overblijvende settings). 

Zie hierbij onderstaande tabel. 
 

Tabel 26 : Settings van tewerkstelling van uitoefening functie verpleegkundige of VZA (meerdere 

settings mogelijk) – naar taalrol 

 Franstalig Nederlandstalig Totaal 
Setting waarin men 
exclusief actief is 

 N % N % N % N 
% t.a.v. tot. 

setting 

Ziekenhuis 350 62,2 565 55,0 916 57,6 838 91,5 

Rusthuis en rust- en verzorgingstehuis 99 17,6 167 16,2 266 16,7 228 85,7 

Thuisverpleging 73 13,0 163 15,9 236 14,9 185 78,4 

Psychiatrie (ziekenhuis en CGG) 33 5,8 79 7,7 111 7,0 101 91,0 

Andere 61 10,8 79 7,7 140 8,8 102 72,9 

Totaal 564 100,0 1.027 100,0 1.591 100,0 1.454 91,4 

 

Zoals uit volgende tabel blijkt, werken er proportioneel meer mannelijke verpleegkundigen 

in een ziekenhuissetting dan hun vrouwelijke collega’s (resp. 70% tegenover 57%) – dit is 

ook het geval in de psychiatrische setting (resp. 14,5% tegenover 6%). In de rusthuis- en 

RVT-sector alsook in de thuisverpleging is dan weer het aandeel vrouwen hoger dan (resp. 

18% tegenover 9% in de rusthuizen en 16% tegenover 10% in de thuisverpleging). 

 

Tabel 27 : Settings van tewerkstelling van uitoefening functie verpleegkundige of 

VZA (meerdere settings mogelijk) – naar geslacht 

 Man Vrouw Totaal 

 N % N % N % 

Ziekenhuis 146 69,8 769 56,7 916 57,6 

Rusthuis en rust- en verzorgingstehuis 18 8,7 248 17,9 266 16,7 

Thuisverpleging 21 9,9 216 15,6 236 14,9 

Psychiatrie (ziekenhuis en CGG) 30 14,5 81 5,8 111 7,0 

Andere 15 7,1 125 9,1 140 8,8 

Totaal 209 100,0 1.381 100,0 1.591 100,0 
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Beschouwd naar leeftijd, zien we dat binnen alle leeftijdscategorieën proportioneel de 

meeste verpleegkundigen of VZA hun functie beoefenen in een ziekenhuis. Het hoogste 

aandelen zijn voor de twee jongste leeftijdscategorieën (20-24 jaar en 25-29 jaar).  

 

Tabel 28 : Settings van tewerkstelling van uitoefening functie verpleegkundige of VZA (meerdere 

settings mogelijk) – naar leeftijd 
 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Ziekenhuis 41 71,2 116 66,4 131 58,8 111 53,5 143 57,6 144 51,3 133 57,8 72 56,3 24 60,4 2 59,7 

Rusthuis en rust- en 
verzorgingstehuis 6 9,8 18 10,4 36 16,2 38 18,2 41 16,7 64 22,8 34 15,0 20 15,9 7 16,7 1 40,3 

Thuisverpleging 5 9,3 25 14,6 37 16,6 34 16,2 43 17,3 45 16,0 34 14,6 10 7,4 4 10,5 0 0 

Psychiatrie 
(ziekenhuis en 
GGC) 

5 8,4 12 6,7 18 7,9 24 11,7 10 4,0 8 2,7 22 9,6 12 9,3 1 2,9 0 0 

Andere 5 8,7 12 6,7 17 7,6 13 6,1 24 9,6 30 10,6 18 7,9 18 13,8 4 10,8 0 0 

Totaal 58100,0 174 100,0 223 100,0 208 100,0 247 100,0 280 100,0 229 100,0 128 100,0 40 100,0 3 100,0 

 

Uit de berekening van de rijpercentages blijkt dat van de groep van de 

ziekenhuisverpleegkundigen of VZA proportioneel de meesten tussen de 40 en 49 jaar oud 

zijn. Dit is ook het geval voor enerzijds de verpleegkundigen die hun functie beoefenen in 

een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis en anderzijds de thuisverpleegkundigen. Binnen 

de psychiatrie (ziekenhuis en CGG) noteren we daarentegen de hoogste aandelen in de 

leeftijdscategorieën 35-39 jaar (22%) en 50-54 jaar (20%). 

 

Tabel 29 : Settings van tewerkstelling van uitoefening functie verpleegkundige of VZA (meerdere settings 

mogelijk) – naar leeftijd - Rijpercentages 

  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Totaal 

  N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% N rij% 

Ziekenhuis 41 4,5 116 12,7 131 14,3 111 12,1 143 15,6 144 15,7 133 14,5 72 7,9 24 2,6 2 0,2 916 100,0 

Rusthuis en rust- en 
verzorgingstehuis 

6 2,3 18 6,8 36 13,5 38 14,3 41 15,4 64 24,1 34 12,8 20 7,5 7 2,6 1 0,4 266 100,0 

Thuisverpleging 5 2,1 25 10,6 37 15,7 34 14,4 43 18,2 45 19,1 34 14,4 10 4,2 4 1,7 0 0,0 236 100,0 

Psychiatrie 
(ziekenhuis en 
CGG) 

5 4,5 12 10,8 18 16,2 24 21,6 10 9,0 8 7,2 22 19,8 12 10,8 1 0,9 0 0,0 111 100,0 

Andere 5 3,6 12 8,6 17 12,1 13 9,3 24 17,1 30 21,4 18 12,9 18 12,9 4 2,9 0 0,0 140 100,0 

Totaal 58 3,6 174 10,9 223 14,0 208 13,07 247 15,5 280 17,6 229 14,4 128 8,1 40 2,5 3 0,2 1590 100,0 
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GEMIDDELD AANTAL GEPRESTEERDE UREN PER WEEK – NAAR SETTING 
VAN TEWERKSTELLING 

 

Zoals reeds vermeld zijn de respondenten gemiddeld 34,5 uren per week beroepsactief in 

hun functie van verpleegkundige en VZA. 

Beschouwen we het gemiddeld aantal gepresteerde uren per week in elke 

tewerkstellingssetting, dan zien we dat gemiddeld de meeste uren per week gepresteerd 

worden in een MPI (36,1 uren/week), gevolgd door het psychiatrisch ziekenhuis (35,4 

u/wk), het dagcentrum (35,3 u/wk), een bedrijfsgeneeskundige dienst (35,2 u/wk), de 

huisbezoeken / thuisverpleging (34,9 u/wk), het revalidatiecentrum (34,2 u/wk) en de 

gevangenis (33 u/wk). Op de achtste plaats komt het ziekenhuis met gemiddeld 32,9 

uren/week, gevolgd door het rust- en verzorgingstehuis (31,8 u/wk) en het rusthuis (30,8 

u/wk).  

 

Tabel 30 : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week door beroepsactieve 

verpleegkundigen of VZA in elke setting van tewerkstelling (meerdere settings mogelijk) 

 Uren / week 
Aantal gepresteerde uren per 
setting door geheel van de 

groep 

 N respond. Gemid.uren N*gemid.uren % 

Ziekenhuis 888 32,9 29.215,2 55,6 

Thuisverpleging 218 34,9 7.608,2 14,5 

Rust- en verzorgingstehuis 206 31,8 6.550,8 12,5 

Psychiatrisch ziekenhuis 103 35,4 3.646,2 6,9 

Rusthuis 57 30,8 1.755,6 3,3 

Instelling(*) 17 27,8 472,6 0,9 

Medisch-pedagogisch instituut (MPI) 9 36,1 324,9 0,6 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 11 29,8 327,8 0,6 

Onderwijs 10 21,9 219,0 0,4 

Medisch huis 12 24,8 297,6 0,6 

Medisch centrum (niet erkend als medisch huis) 10 29,3 293,0 0,6 

Kind en Gezin 9 25,6 230,4 0,4 

Bedrijfsgeneeskundige dienst 7 35,2 246,4 0,5 

Dagcentrum 5 35,3 176,5 0,3 

Kinderopvang 7 26,3 184,1 0,4 

Dokterskabinet 6 16,9 101,4 0,2 

Geestelijk gezondheidscentrum (GGC) 4 27,6 110,4 0,2 

Revalidatiecentrum 5 34,2 171,0 0,3 

Centrum voor dagverzorging 2 21,2 42,4 0,1 

Gevangenis 2 33,0 66,0 0,1 

Andere(**) 22 22,2 488,4 0,9 

Totaal 1.562 34,5 52.527,9 100,0 

(*) Instelling : volwassenenresidentie, opvangtehuis voor gehandicapten, beschut wonen (psychiatrie), 
crisiscentrum hulpverlening drugs, centrum voor mentaal gehandicapten, beschermde werkplaats, .... . 
(**) Zoals daar zijn : interim (N=3), niet gespecifieerd (N=10), ambulancier, medisch adviescentrum OCMW, 
medisch koerier, medische psychologie, sportgeneeskunde, toezicht volksgezondheid Vlaamse overheid, 
ziekenfonds, ... (telkens N=1). 
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Uit Tabel 30 tabel blijkt verder voor het geheel van de groep die de functie van 

verpleegkundige of VZA beoefenen, en dit o.b.v. het gemiddeld aantal gepresteerde uren 

per week, proportioneel de meeste tijd gepresteerd wordt in het ziekenhuis (56%), gevolgd 

door de huisbezoeken/thuisverpleging (14,5%) en het rust-en verzorgingstehuis (12,5%). 

 

In onderstaande tabel wordt het gemiddeld aantal gepresteerde uren per week 

weergegeven verdeeld over de settings waar de verpleegkundigen of VZA beroepsactief 

zijn en dit naar statuut van tewerkstelling. 

 

Tabel 31 : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week in de settings waarbinnen 

beroepsactieve verpleegkundigen of VZA werkzaam zijn – naar statuut van tewerkstelling 

(meerdere settings mogelijk) 

 Uitsluitend bediende 
Uitsluitend 
zelfstandige 

Beide Totaal 

 N Gemid.u/wk N Gemid.u/wk N Gemid.u/wk N Gemid.u/wk 

Ziekenhuis 854 33,0 - - 27 32,0 881 32,9 

Thuisverpleging 118 29,7 67 48,5 30 25,4 216 34,9 

Rust- en verzorgingstehuis 194 31,9 - - 8 27,4 202 31,7 

Psychiatrisch ziekenhuis 101 35,5 - - 2 25,2 103 35,4 

Rusthuis 53 30,4 1 40,0 3 33,0 57 30,7 

Instelling(*) 16 27,7 1 28,0 - - 17 27,8 

Medisch-pedagogisch instituut (MPI) 9 36,1 - - - - 9 36,1 

Centrum voor leerlingenbegeleiding 10 30,8 - - 1 20,8 11 29,8 

Onderwijs 9 22,4 - - 1 1,0 10 21,7 

Medisch huis 9 28,5 1 12,0 1 10,0 12 24,8 

Medisch centrum 10 29,3 - - - - 10 29,3 

Kind en Gezin 8 26,4 - - - - 8 26,4 

Bedrijfsgeneeskundige dienst 7 35,2 - - - - 7 35,2 

Dagcentrum 5 35,3 - - - - 5 35,3 

Kinderopvang 6 24,7 - - - - 6 24,7 

Dokterskabinet 3 26,5 - - 3 6,2 6 16,9 

Geestelijk gezondheidscentrum (GGC) 4 27,6 - - - - 4 27,6 

Revalidatiecentrum 5 34,2 - - - - 5 34,2 

Centrum voor dagverzorging 2 27,7 - - - - 2 27,7 

Gevangenis 1 29,1 - - 1 40,° 2 33,0 

Andere(**) 19 22,1 1 38,0 2 13,2 22 22,2 

Totaal 1.423 33,4 73 50,4 48 45,2 1.544 34,6 

(*) Instelling : volwassenenresidentie, opvangtehuis voor gehandicapten, beschut wonen (psychiatrie), crisiscentrum 
hulpverlening drugs, centrum voor mentaal gehandicapten, beschermde werkplaats, .... . 
(**) Zoals daar zijn : interim (N=3), niet gespecifieerd (N=10), ambulancier, medisch adviescentrum OCMW, medisch koerier, 
medische psychologie, sportgeneeskunde, toezicht volksgezondheid Vlaamse overheid, ziekenfonds, ... (telkens N=1). 
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SETTINGS GEGROEPEERD IN 5 CATEGORIEËN 

 

Bij groepering van de settings in 5 categorieën, zien we dat gemiddeld de meeste uren per 

week gepresteerd worden door de verpleegkundigen die beroepsactief zijn in de psychiatrie 

(35,1 u/wk), gevolgd door de verpleegkundigen in het ziekenhuis (32,9 u/wk), het rusthuis 

en RVT (32,2 u/wk) en de thuisverpleegkundigen (31,8 u/wk).  

Op basis van het gemiddeld aantal gepresteerde uren per week door de gehele groep van 

de beroepsactieve ondervraagden, blijkt dat 56% van de uren gepresteerd worden in een 

ziekenhuiskader, 16% in een rusthuis of RVT, 12,5% in de thuisverpleging, 7% in een 

psychiatrische setting en 7% in de overige settings. 

 

Tabel 32 : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week door beroepsactieve 

verpleegkundigen of VZA in elke setting van tewerkstelling (meerdere settings mogelijk) 

 Uren / week 
Aantal gepresteerde uren per 

setting door geheel van de groep 

 N respond. Gemid.uren N*gemid.uren % 

Ziekenhuis 888 32,9 29.215,2 55,6 

Rusthuis en rust- en verzorgingstehuis 256 32,2 8.243,2 15,7 

Thuisverpleging 206 31,8 6.550,8 12,5 

Psychiatrie (ziekenhuis en CGG) 107 35,1 3.755,7 7,1 

Andere 130 27,5 3.575 6,8 

Totaal 1.562 34,5 52.527,9 100,0 

 

 

In onderstaande tabel wordt het gemiddeld aantal gepresteerde uren per week 

weergegeven verdeeld over de 5 gehergroepeerde settings waar de verpleegkundigen of 

VZA beroepsactief zijn en dit naar statuut van tewerkstelling. 

 

Tabel 33 : Gemiddeld aantal gepresteerde uren per week in de settings waarbinnen 

beroepsactieve verpleegkundigen of VZA werkzaam zijn – naar statuut van tewerkstelling 

(meerdere settings mogelijk) 

 Uitsluitend bediende 
Uitsluitend 
zelfstandige 

Beide Totaal 

 N Gemid.u/wk N Gemid.u/wk N Gemid.u/wk N Gemid.u/wk 

Ziekenhuis 854 33,0 - - 27 32,0 881 32,9 

Rusthuis en rust- en 
verzorgingstehuis 240 32,3 1 40,0 11 28,8 252 32,2 

Thuisverpleging 118 29,7 67 48,5- 30 25,4 216 31,7 

Psychiatrie (ziekenhuis en CGG) 105 35,3 - - 2 25,2 107 35,1 

Andere 116 28,6 3 25,0 8 13,5 127 27,5 

Totaal 1.423 33,4 73 50,4 48 45,2 1.544 34,6 
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Onderstaande tabel geeft weer hoeveel uren er per week gemiddeld in een setting wordt 

gepresteerd, zij het in de setting waar men exclusief beroepsactief is, zij het in een 

combinatie van settings waarbij ook de verdeling naar statuut van tewerkstelling is 

opgenomen. 

Uit deze tabel blijkt dat het gemiddeld aantal uren per week die gepresteerd worden in een 

setting waar men uitsluitend beroepsactief is, steeds onder de 38 u per week ligt en 

beduidend lager is dan de gevallen waarin men op meerdere plaatsen (settings) de 

verpleegkunde beoefent (bv. ziekenhuis + thuisverpleging : 46,7 uren per week gemiddeld).  

 

Tabel 34 : Gemiddeld aantal uren gepresteerd in de settings waarbinnen men werkzaam is (al dan niet 

exclusief) – naar statuut van tewerkstelling 

 
N 

Gemid. u / wk – 
uitsluitend in resp. 

setting 

Uitsluitend bediende Uitsluitend zelfstandige Beide 

 N Gemid.u/wk N Gemid.u/wk N Gemid.u/wk 

Uitsluitend ziekenhuis 838 33,1 831 33,1 - - 7 35,0 

Uitsluitend rusthuis en rust- en 
verzorgingstehuis 228 32,3 226 32,3 - - 2 33,4 

Uitsluitend thuisverpleging 185 37,5 115 30,0 65 49,6 5 53,3 

Uitsluitend psychiatrie 
(ziekenhuis en CGG) 101 35,5 101 35,5 - - - - 

Uitsluitend andere 102 30,2 99 30,0 2 31,7 1 40,0 

ZH + R(V)T 6 54,4 6 54,4 - - - - 

ZH + R(V)T + PSY 1 78,0 1 78,0 - - - - 

ZH + Thuis + Andere 1 55,0 - - - - 1 55,0 

ZH + Thuis 17 46,7 2 37,0 - - 15 48,1 

ZH + Andere 11 38,2 8 37,9 - - 3 38,9 

R(V)H + Thuis 8 51,7 - - 1 70,0 7 48,6 

R(V)H + Andere 3 71,0 2 77,0 - - 1 42,0 

Thuis + PSY 1 39,0 - - - - 1 39,0 

Thuis + Andere 3 36,2 - - 1 32,4 2 39,2 

Psy + Andere 2 39,9 2 39,9 - - - - 
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DAGDEEL MEEST RECENTE SHIFT  

 

Op de vraag welk dagdeel het best de meest recente shift beschrijft van de ondervraagde 

beroepsactieve verpleegkundigen en VZA, antwoordt 66% dat dit de dag is. Voor 20% is de 

namiddag/avond de meest recente shift en voor 14% is dit de nacht. 

Naar taalrol ligt het aandeel dagshift 10% hoger bij de Nederlandstaligen in vergelijking met 

de Franstaligen (resp. 69% tegenover 59%). De Franstalige verpleegkundigen en VZA 

beoefenen hun functie dan weer proportioneel meer in de namiddag/avond en ’s nachts 

(resp. 24% tegenover 17% namiddag/avond en 16% tegenover 14% nacht). 

 

Tabel 35 : Aantal beroepsactieve verpleegkundigen en VZA naar meest recent 

gewerkte shift – naar taalrol 

Meest recent 
gewerkte shift 

Taal Totaal 

Franstalig Nederlandstalig 

N % N % N % 

Dag 329 59,2% 698 69,3% 1.027 65,7% 

Namiddag/avond 135 24,4% 173 17,2% 309 19,8% 

Nacht 90 16,3% 137 13,6% 227 14,5% 

Totaal 555 100% 1.008 100% 1.563 100% 

 

RECHTSTREEKSE VERANTWOORDELIJKHEID OVER AANTAL PATIËNTEN 

 

Op de vraag over hoeveel patiënten men rechtstreekse verantwoordelijkheid droeg tijdens 

de meest recente shift – de thuisverpleegkundigen niet inbegrepen, noteren we voor de 

gehele groep van de ondervraagden een gemiddelde van 25,6 patiënten (minimum 0, 

maximum 750). Het gemiddelde bij de Franstaligen is iets lager dan dit bij de 

Nederlandstaligen (resp. 24,8 patiënten (min. 0 patiënten, max. 272) tegenover 26,0 

patiënten (min. 0 patiënten, max. 750)). 

Beschouwd naar het hoogst behaalde verpleegkundig diploma, blijkt dat de gebreveteerde 

VZA’s gemiddeld over het meest aantal patiënten verantwoordelijkheid droegen in 

vergelijking met de A1- en A2-gediplomeerden : resp. 35,7 patiënten tegenover 21,3 en 

30,8 patiënten. De verdeling naar de functie die men beoefent, geeft aan dat het hoofd van 

het verpleegkundig departement het hoogste gemiddelde laat noteren (66,5 patiënten), 

gevolgd door de hoofverpleegkundige (52,1) en het verpleegkundige-diensthoofd (38,4). 

 

Brengen we enkel de respondenten in rekening die verantwoordelijk zijn voor minstens 1 

patiënt, dan bedraagt het gemiddeld aantal patiënten waarover men rechtstreekse 

verantwoordelijkheid droeg 26,2 (min. 1, max. 750).  
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Tabel 36 : Gemiddeld aantal patiënten waarvoor men rechtstreekse verantwoordelijkheid 

droeg tijdens meest recente shift – naar hoogst behaalde diploma en naar functie 

 Gemid. N Min. Max. Mediaan 

Totaal  25,6 1.445 0 750 18 

Diploma      

- Bachelor A1 21,3 818 0 750 14 

- Brevet/diploma A2 30,8 566 0 280 25 

- Brevet VZA 35,7 58 1 110 30 

Functie      

- VZA 30,5 60 2 110 24 

- Verpleegkundige 25,0 1.046 0 280 20 

- Adjunct hoofdverpleegkundige 24,3 34 0 170 25 

- Hoofdverpleegkundige 52,1 79 0 750 30 

- Verpleegkundige-diensthoofd 38,4 39 0 300 28 

- Hoofd van het verpleegkundig departement 66,5 11 0 272 50 

- Gespecialiseerde verpleegkundige 12,8 214 0 80 8 

 

 

Voor wat het effectief aantal opgegeven patiënten betreft (ingedeeld in klassen), blijkt uit 

onderstaande tabel dat 37% van de beroepsactieve verpleegkundigen verantwoordelijk was 

voor 5 tot 19 patiënten, gevolgd door 31% die verantwoordelijk was voor 20 tot 34 

patiënten. 3% was rechtstreeks verantwoordelijk voor meer dan 100 patiënten en 2% droeg 

over geen enkel patiënt verantwoordelijk. 

 

Tabel 37 : Aantal patiënten waarvoor men rechtstreekse verantwoordelijkheid droeg 

tijdens laatste shift – naar taalrol 

Aantal patiënten 

Taal Totaal 

Franstalig Nederlandstalig 
N % 

N % N % 

0 patiënten 10 2,0% 24 2,6% 34 2,4% 

1-4 65 13,0% 97 10,3% 162 11,2% 

5-19 188 37,4% 348 36,9% 535 37,0% 

20-34 148 29,3% 306 32,5% 454 31,4% 

35-49 31 6,2% 86 9,1% 117 8,1% 

50-99 43 8,6% 57 6,0% 100 6,9% 

100-249 17 3,4% 19 2,0% 36 2,5% 

250-499 0 0,1% 4 0,4% 4 0,3% 

500 en meer - - 2 0,2% 2 0,1% 

Totaal 503 100,0% 942 100,0% 1.445 100,0% 
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3.9 Relatie werk- en woonplaats 
 

Om de al dan niet ‘interne migratie’ van de verpleegkundigen of VZA in kaart te brengen, 

wordt de relatie beschouwd van het Gewest waarin hun woonplaats is gelegen met de 

regio’s waarin de 4 belangrijkste werkplaatsen van hen gelegen zijn.  

Hieruit blijkt dat zij die woonachtig zijn in het Brussels Gewest praktisch niet ‘intern 

migreren’ (97,5% werkt m.n. ook in het Brussels Gewest). Voor zij die wonen in het Waals 

Gewest is dit percentage iets lager (94%). De in het Vlaams Gewest wonende 

beroepsactieve verpleegkundigen of VZA ‘migreren’ proportioneel het meest : 91,5% woont 

en werkt in het Vlaams Gewest maar 7% werkt ook in het Brussels Gewest en 1% in het 

Waals Gewest. 

Tabel 38 : Relatie werk- en woonplaats beroepsactieve verpleegkundigen of VZA in België (%) 

Regio van 4 belangrijkste 

werkplaats(en) 

Gewest van ligging woonplaats  Totaal 

Betrouwbaar-

heidsinterval 95% 

BHG Waals 

Gewest 

Vlaams 

Gewest 

N % 

BHG 97,5% 5,8% 7,0% 147 11,1% 

97,5% -> 

[95,0%;100,0%] -> 

+/- 2,5% 

Waals Gewest  93,6% 1,2% 385 29,1% 

93,6% -> 

[91,2%;96,0%] -> 

+/- 2,4% 

Vlaams Gewest 1,0% 0,2% 91,5% 787 59,5% 

91,5% -> 

[89,6%;93,5%] -> 

2,0% 

BHG & Waals Gewest 1,6% 0,2%  2 0,1%  

BHG & Vlaams Gewest   0,2% 1 0,1%  

Vlaams & Waals Gewest  0,2% 0,1% 1 0,1%  

Totaal 100,0 

(N=66) 

100,0 

(N=400) 

100,0 

(N=858) 

1.323 100,0  
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Figuur 45 : Vendiagram : Relatie werk- en woonplaats beroepsactieve 

verpleegkundigen en VZA in België, woonachtig in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (N=66) 

 

Figuur 46 : Vendiagram : Relatie werk- en woonplaats beroepsactieve 

verpleegkundigen en VZA in België, woonachtig in het Vlaams Gewest 

(N=858) 
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Figuur 47 : Vendiagram : Relatie werk- en woonplaats beroepsactieve 

verpleegkundigen en VZA in België, woonachtig in het Waals Gewest (N=400) 
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3.10 Tijdsbesteding beroepsactiviteiten i.k.v. 
uitoefening functie verpleegkundige of VZA 

 

Uit de cijferanalyse blijkt dat de verpleegkundigen of VZA die werkzaam zijn als 

verpleegkundige of VZA in België gemiddeld 34,6 uren per week beroepsactief zijn 

(minimum 2 uren, maximum 95 uren). De resp. Franstalige verpleegkundigen of VZA 

presteren gemiddeld iets meer uren per week dan hun Nederlandstalige collega’s (resp. 

35,9 u/wk tegenover 33,8 u/wk). 

 

In wat volgt wordt het gemiddeld aantal uren per week beschouwd die besteed worden aan 

beroepsactiviteiten in het kader van hun functie van verpleegkundige of VZA in België.  

In onderstaande tabel zijn bij de berekening van de gemiddelden alle respondenten 

opgenomen, ook al nemen ze de activiteiten niet op. In de daaropvolgende tabel hebben de 

gemiddelden enkel betrekking op de respondenten die momenteel ook effectief de resp. 

activiteiten uitvoeren.  

Wanneer we de gehele groep respondenten in beschouwing nemen, blijkt althans dat 

gemiddeld 18,5 uren per week besteed worden aan ‘zorgen en toedienen van 

behandelingen’, 4,5 uren aan schriftelijke en mondelinge communicatie en 3,4 uren aan het 

bijhouden van administratie en logistiek.  

Op basis van het gemiddeld aantal gepresteerde uren per week door alle respondenten, 

kan gesteld worden dat 48% van de tijd van de verpleegkundigen en VZA besteed wordt 

aan ‘zorgen en toedienen van behandelingen’, 11,5% aan schriftelijke en mondelinge 

communicatie en 9% aan het bijhouden van het verpleegkundig dossier. 4% van de tijd 

gaat naar patiëntgerelateerde verplaatsingen op de werkplaats alsook aan beleid en 

management. 3,5% van de uren van alle respondenten wordt besteed aan niet-

patiëntgebonden administratie en nog eens 3% aan het schoonmaken (en opmaak) van 

bedden en nachttafeltjes.  
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Tabel 39 : Gemiddelde tijdsbesteding in uren per week aan beroepsactiviteiten i.k.v. de 

uitoefening van functie van verpleegkundige of VZA in België – voor gehele groep van 

respondenten 
 

     

Gepresteerde uren 
door geheel van groep 

voor elke activiteit 

 N resp. Min.u. Max.u. Gemid.u. N*Gemid.u. % 

Zorgen en toedienen van behandelingen (1) 1.395 0 84 18,5 25.863,3 47,9% 

Het bijhouden van het verpleegkundig dossier 1.401 0 36 3,4 4.777,4 8,8% 

Schriftelijke en mondelinge communicatie (2) 1.398 0 40 4,5 6.221,1 11,5% 

Verplaatsingen op de werkplaats gerelateerd aan 
de patiënten (3) 

1.401 0 36 1,6 2.227,6 4,1% 

Het schoonmaken (en opmaak) van de bedden 
en nachttafeltjes 

1.404 0 18 1,3 1.839,2 3,4% 

Niet-patiëntgebonden administratie (4) 1.403 0 38 1,4 1.908,1 3,5% 

Beleid en management (o.m. beheer van de 
teams/ploegen) 

1.403 0 58 1,4 2.020,3 3,7% 

Verplaatsingen andere dan de woon-werk (5) 1.382 0 50 1,0 1.354,4 2,5% 

Onderzoek 1.606 0 19 0,1 96,4 0,2% 

Klaarzetten van geneesmiddelen 1.605 0 30 0,1 128,4 0,2% 

Secretariaat / administratie 1.605 0 38 0,1 144,5 0,3% 

Maaltijden voorbereiden en bezorgen 1.605 0 10 0,04 64,2 0,1% 

Onderwijs, vorming, stagiairbegeleiding 1.605 0 42,5 0,1 192,6 0,4% 

Andere (o.m. koffiepauze, sportgeneeskunde, 
ADL, vakbond, facturatie, ...) 

1.603 0 55 0,3 464,9 0,9% 

TOTAAL     54.017,3 100,0% 

(1) Met inbegrip van de activiteiten van preventie, gezondheidsvoorlichting en medisch dossier 
(2) Communicatie andere dan het bijhouden van het verpleegkundig dossier zoals overdracht van dienst, 

vergaderingen, overleg met de naaste familieleden, het team, de artsen en andere beroepsbeoefenaars in 
de gezondheidszorg, ...  

(3) Zoals de patiënten naar het onderzoek begeleiden, de badkamer, de röntgenfoto’s gaan ophalen, ... 
(4) Zoals stockbeheer, het beheer van de uurplanning en van het materieel 
(5) Bv. verplaatsingen tussen de werkplaatsen, verplaatsingen naar de thuispatiënten, .... 
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Nemen we enkel de respondenten in beschouwing die effectief de aangeduide 

werkzaamheden uitvoeren, dan zien we ook hier dat gemiddeld de meeste uren besteed 

worden aan het zorgen en toedienen van behandelingen (19,8 uren per week), gevolgd 

door ‘onderzoek’ waaraan gemiddeld 13,5 uren per week wordt besteed.  

 

Tabel 40 : Gemiddelde tijdsbesteding in uren per week aan beroepsactiviteiten i.k.v. de 

uitoefening van functie van verpleegkundige of VZA in België – voor respondenten die 

momenteel effectief de resp. activiteiten uitvoeren 
 

     

Gepresteerde uren 
door geheel van 
groep voor elke 

activiteit 

 N resp. Min.u. Max.u. Gemid.u. N*Gemid.u. % 

Zorgen en toedienen van behandelingen (1) 1.303 0,5 84 19,8 25.863,3 47,9% 

Het bijhouden van het verpleegkundig dossier 1.067 0,1 36 4,5 4.777,4 8,8% 

Schriftelijke en mondelinge communicatie (2) 1.211 0,2 40 5,1 6.221,1 11,5% 

Verplaatsingen op de werkplaats gerelateerd aan 
de patiënten (3) 

767 0,3 36 2,9 2.227,6 4,1% 

Het schoonmaken (en opmaak) van de bedden 
en nachttafeltjes 

697 0,1 18 2,6 1.839,2 3,4% 

Niet-patiëntgebonden administratie (4) 698 0,2 38 2,7 1.908,1 3,5% 

Beleid en management (o.m. beheer van de 
teams/ploegen) 

290 0,3 58 7,0 2.020,3 3,7% 

Verplaatsingen andere dan de woon-werk (5) 276 0,3 50 4,9 1.354,4 2,5% 

Onderzoek 7 2 19 13,5 96,4 0,2% 

Klaarzetten van geneesmiddelen 14 2 30 9,1 128,4 0,2% 

Secretariaat / administratie 17 0,5 38 9,1 144,5 0,3% 

Maaltijden voorbereiden en bezorgen 13 0,5 10 5,4 64,2 0,1% 

Onderwijs, vorming, stagiairbegeleiding 16 1 42,5 11,5 192,6 0,4% 

Andere (o.m. koffiepauze, sportgeneeskunde, 
ADL, vakbond, facturatie, ...) 

35 1 55 13,1 464,9 0,9% 

TOTAAL     54.017,3 100,0% 

(1) Met inbegrip van de activiteiten van preventie, gezondheidsvoorlichting en medisch dossier 
(2) Communicatie andere dan het bijhouden van het verpleegkundig dossier zoals overdracht van dienst, 

vergaderingen, overleg met de naaste familieleden, het team, de artsen en andere beroepsbeoefenaars in 
de gezondheidszorg, ...  

(3) Zoals de patiënten naar het onderzoek begeleiden, de badkamer, de röntgenfoto’s gaan ophalen, ... 
(4) Zoals stockbeheer, het beheer van de uurplanning en van het materieel 
(5) Bv. verplaatsingen tussen de werkplaatsen, verplaatsingen naar de thuispatiënten, .... 
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3.11 Tijdsbesteding onthaal, begeleiding en 
evaluatie van stagiairs 

 

In het kader van de respondent zijn/haar functie van verpleegkundige of VZA besteedt men 

gemiddeld 4,5 per week aan het onthaal, begeleiding en evaluatie van stagiairs (minimum 0 

uren, maximum 75 uren – N=1.275).  

De Franstalige verpleegkundigen besteden gemiddeld 1 uur meer aan de stagebeleiding 

dan hun Nederlandstalige collega’s (resp. 5,1 u/wk tegenover 4,1 u/wk).  

Uit onderstaande tabel blijkt dat 36% van de respondenten tussen 1 en 4 uren per week 

stagiairs begeleiden en 35% besteedt er minder dan 1 uur aan. 

 

Tabel 41 : Tijdsbesteding onthaal, begeleiding en evaluatie stagiairs per week – naar 

taalrol (voor de gehele ondervraagde groep) 

 Franstalig Nederlandstalig Totaal 

Per week N % N % N % 

< 1 uur 133 29,8 303 37,3 435 34,6 

1 – 4 uren 158 35,4 293 36,1 451 35,8 

5 – 9 uren 75 16,8 94 11,6 169 13,4 

10 – 14 uren 34 7,6 52 6,4 86 6,8 

15 – 19 uren 14 3,0 29 3,5 42 3,4 

20 – 24 uren 14 3,1 18 2,2 32 2,5 

25 – 29 uren 7 1,5 8 1,0 15 1,2 

> 30 uren 12 2,8 15 1,8 27 2,2 

Totaal 445 100,0 812 100,0 1.257 100,0 

 

 

Beschouwen we het gemiddeld aantal uren die door de gehele groep van ondervraagden 

per week besteed worden aan het onthaal, begeleiding en evaluatie van stagiairs naar de 

fuctie die men uitoefent, dan zien we dat alle functies gemiddeld een aantal uren per week 

besteden aan stagebegeleiding : het minst door de VZA’s (2,6 uren per week) en het meest 

door de adjunct hoofdverpleegkundigen (6,7 uren per week).  
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Tabel 42 : Gemiddelde tijdsbesteding onthaal, begeleiding en evaluatie stagiairs per week – 

naar functiebeoefening (voor de gehele ondervraagde groep) 

 Gemid. N Min. Max. Mediaan 

Totaal  4,5 1.243 0 75 2 

Verpleeg- of ziekenhuisassistent (VZA) 2,6 43 0 35 1 

Verpleegkundige 4,5 897 0 75 2 

Adjunct hoofdverpleegkundige 6,7 33 0 30 3 

Hoofdverpleegkundige 3,5 71 0 18 2 

Verpleegkundige-diensthoofd 4,4 42 0 32 1 

Hoofd van het verpleegkundig departement 5,4 11 0 40 1 

Gespecialiseerde verpleegkundige 4,6 191 0 75 1 

Andere (administratie, onderwijs, ....) 12,5 10 1 38 10 

 

 

32% van de ondervraagde beroepsactieve verpleegkundigen stelt zero uren te besteden 

aan stagiairs. Nemen we dan enkel de groep in beschouwing die effectief de tijd 

opgegeven hebben die zij per week besteden aan het onthaal, de begeleiding en evaluaties 

van stagiairs, dan zien we dat deze groep hieraan gemiddeld 6,6 uren per week besteedt. 

De hoofdverpleegkundigen nemen hier gemiddeld het minste tijd voor op (3,9 u/wk), de 

adjunct hoofverpleegkundigen het meeste (7,2 u/wk) 

 

Tabel 43 : Gemiddelde tijdsbesteding onthaal, begeleiding en evaluatie stagiairs per week – 

naar functiebeoefening – door zij die effectief stagiairs begeleiden 

 Gemid. N Min. Max. Mediaan 

Totaal  6,6 840 0,2 75 3 

Verpleeg- of ziekenhuisassistent (VZA) 5,0 22 1,0 35 2 

Verpleegkundige 6,9 586 0,2 75 4 

Adjunct hoofdverpleegkundige 7,2 31 0,5 30 3 

Hoofdverpleegkundige 3,9 63 0,5 18 2 

Verpleegkundige-diensthoofd 5,6 32 0,5 32 2 

Hoofd van het verpleegkundig departement 6,6 9 0,5 40 2 

Gespecialiseerde verpleegkundige 7,0 126 0,5 75 3 

Andere (administratie, onderwijs, ....) 12,5 10 0,5 38 10 
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3.12 Tijdsbesteding bijscholing 
 

Gemiddeld volgt de ondervraagde beroepsactieve verpleegkundige of VZA 26,2 uren 

bijscholing per jaar (N=1.475 – minimum 0 uren, maximum 840 uren).  

Het gemiddeld jaarlijks aantal uren bijscholing ligt hoger bij de Nederlandstaligen (27,3 

uren/jaar) in vergelijking met de Franstaligen (23,9 uren/jaar).  

Uit onderstaande tabel blijkt dat bijna 3 op 10 respondenten (29%) 9 tot 16 uren per jaar 

bijscholing volgen en telkens 18% 17 tot 24 uren en 25 tot 40 uren. 16% doet dit 1 tot 8 

uren en 9% schoolt zich tussen de 41 en 80 uren per jaar bij. 3% volgt meer dan 80 uren 

bijscholing op jaarbasis.   

 

Tabel 44 : Tijdsbesteding bijscholing per jaar – naar taalrol 

 Franstalig Nederlandstalig Totaal 

 N % N % N % 

< 1 uur 56 11,3 34 3,5 90 6,1 

1 – 8 uren 86 17,2 144 14,7 229 15,5 

9 – 16 uren 130 26,0 302 30,9 432 29,3 

17 – 24 uren 88 17,8 181 18,5 269 18,2 

25 – 40 uren 83 16,6 191 19,6 274 18,6 

41 – 80 uren 38 7,5 97 10,0 135 9,1 

> 80 uren 18 3,5  28 2,81 45 3,1 

Totaal 498 100,0 977 100,0 1.475 100,0 

 

 

Beschouwen we het gemiddeld aantal uren die jaarlijks door de gehele groep van 

ondervraagden besteed worden aan bijscholing naar de fuctie die men uitoefent, dan zien 

we dat alle functies gemiddeld een aantal uren per jaar bijscholen : het minst door de VZA’s 

(16,7 uren per jaar) en het meest door de verpleegkundige-diensthoofden (51,0 uren per 

jaar).  
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Tabel 45 : Gemiddelde tijdsbesteding bijscholing per jaar – naar functie (voor de gehele 

groep van ondervraagden) 

 Gemid. N Min. Max. Mediaan 

Totaal  26,3 1.455 0 840 16 

Verpleeg- of ziekenhuisassistent (VZA) 16,7 58 0 80 10 

Verpleegkundige 25,2 1.042 0 840 16 

Adjunct hoofdverpleegkundige 22,3 39 0 100 20 

Hoofdverpleegkundige 34,2 85 0 300 25 

Verpleegkundige-diensthoofd 51,0 44 8 300 30 

Hoofd van het verpleegkundig departement 33,6 13 1 120 25 

Gespecialiseerde verpleegkundige 27,1 229 0 540 20 

Andere (administratie, onderwijs, ....) 26,8 10 12 50 30 

 

 

6% van de ondervraagde beroepsactieve verpleegkundigen stelt zero uren bijscholing 

gevolgd te hebben. Nemen we dan enkel de groep in beschouwing die effectief de tijd 

opgegeven hebben die zij jaarlijks besteden aan bijscholing, dan zien we dat deze groep 

hieraan gemiddeld 28 uren per jaar besteedt. Het verpleegkundige-diensthoofd laat het 

hoogste gemiddeld aantal uren noteren (51 u/jaar) en de VZA het minste gemiddeld aantal 

uren (18,6 u/jaar).  

 

 

Tabel 46 : Gemiddelde tijdsbesteding bijscholing per jaar – naar functie – door zij die 

effectief bijscholing volgen 

 Gemid. N Min. Max. Mediaan 

Totaal  28,0 1.366 0,1 840 20 

Verpleeg- of ziekenhuisassistent (VZA) 18,6 52 1,5 80 15 

Verpleegkundige 27,1 969 0,1 840 16 

Adjunct hoofdverpleegkundige 23,5 37 3,0 100 20 

Hoofdverpleegkundige 35,4 82 6,0 300 30 

Verpleegkundige-diensthoofd 51,0 44 8,0 300 30 

Hoofd van het verpleegkundig departement 33,6 13 1,0 120 25 

Gespecialiseerde verpleegkundige 27,7 224 1,0 540 20 

Andere (administratie, onderwijs, ...) 26,8 10 12,0 50 30 
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3.13 Inschatting evolutie tijdsbesteding  

 

Niet enkel werd aan de beroepsactieve verpleegkundigen gevraagd een inschatting te 

maken van het aantal uren die zij thans per week presteren in het kader van de uitoefening 

van hun functie van verpleegkundige of VZA in België; zij werden eveneens gevraagd of 

men een toename, een afname of status quo in de tijdsbesteding voorziet.  

Uit de analyse hiervan blijkt dat 69% van de ondervraagde beroepsactieve 

verpleegkundigen of VZA in de komende 5 jaar een status quo verwacht. Dit aandeel daalt 

evenwel naarmate men het gevraagde verder in de tijd dient te projecteren. Consequent 

hiermee nemen dan wel enerzijds de aandelen ‘afname’ en ‘volledig stoppen’ gradueel toe 

en neemt anderzijds het aandeel ‘toename’ af.  

Naar taalrol beschouwd worden er geen noemenswaardige verschillen genoteerd, 

uitgezonderd voor de laatste projectie in de tijd (21 tot 25 jaar). Proportioneel meer 

Nederlandstalige verpleegkundigen of VZA denken binnen 21 tot 25 jaar volledig te stopen 

met werken dan hun Franstalige collega’s (resp. 57% tegenover 23%). 

 

Figuur 48 : Inschatting van verloop van het aantal te presteren uren per week als 

beroepsactieve verpleegkundige of VZA – mate van afbouwen / uitbouwen / gelijk houden 

per tijdsperiodes van 5 jaar 
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Figuur 49 : Inschatting van verloop van het aantal te presteren uren per week als 

beroepsactieve verpleegkundige of VZA – mate van afbouwen / uitbouwen / gelijk houden 

per tijdsperiodes van 5 jaar – naar taalrol 
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3.14 Toekomstige projectie van het nog aantal 

jaren uitoefenen van functie van 

verpleegkundige of VZA 

 

19% van de thans beroepsactieve verpleegkundigen of VZA denkt resp. nog 11 tot 15 en 

16 tot 20 jaar de functie van verpleegkundige of VZA uit te oefenen in België, vooraleer er 

definitief mee te stoppen. 18% denkt nog 6 tot 10 jaren te werken.  

In veel gevallen komen de opgegeven aantal nog te werken jaren overeen met de 

pensioenleeftijd. Zo zien we dat meer dan de helft van diegenen die nog 11 tot 15 jaar 

denken beroepsactief te zijn als verpleegkundige of VZA (54%) 45 tot 49 jaar oud is en 

30% is tussen de 50 en 54 jaar.   

Globaal geeft 10% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA aan te willen stoppen 

binnen dit en 5 jaar. Dit is het geval voor alle respondenten die thans 65 jaar en ouder zijn 

en voor 93% van zij die 60 tot 64 jaar oud zijn. 

1% van de ondervraagden geeft aan te stoppen binnen 41 tot 45 jaar; het gaat hier 

uitsluitend om verpleegkundigen die thans 20 tot 24 jaar oud zijn en recent gestart zijn met 

werken. 
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Figuur 50 : Toekomstige projectie naar het aantal nog te werken jaren als beroepsactieve 

verpleegkundige of VZA – naar leeftijd (N=1.501) 
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In wat volgt, wordt aan de hand van een strooi- en spreidingsdiagram de samenhang 

beschouwd tussen de toekomstige projectie van het aantal nog te werken jaren als 

verpleegkundige of VZA in België en de leeftijd van de respondent, verdeeld naar taalrol, 

geslacht en tewerkstellingsstatuut. 
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Figuur 51 : Spreidingsdiagram (scatter plot) : Toekomstige projectie naar het nog aantal te 

werken jaren als verpleegkundige of VZA – naar taalrol (N=1.501) 
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Figuur 52 : Spreidingsdiagram (scatter plot) : Toekomstige projectie naar het nog aantal te 

werken jaren als verpleegkundige of VZA – naar geslacht (N=1.501) 
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Figuur 53 : Spreidingsdiagram (scatter plot) : Toekomstige projectie naar het nog aantal te 

werken jaren als verpleegkundige of VZA – naar tewerkstellingsstatuut (N=1.485) 
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Gemiddeld denken de ondervraagden nog 17,8 jaren werkzaam te zijn als verpleegkundige 

of VZA om dan definitief te stoppen. Het gemiddeld geprojecteerd aantal jaren is lager bij 

de vrouwen dan bij de mannen (resp. 17,8 jaren t.o. 18,2 jaren). Bij de Franstaligen noteren 

we ook een lager gemiddelde dan bij de Nederlandstaligen (resp. 17,2 jaren tegenover 18,1 

jaren).  

 

Tabel 47 : Gemiddeld aantal jaren nog te werken als verpleegkundige of VZA om dan 

definitief te stoppen – naar taalrol en geslacht 

 Nederlandstalig Franstalig Totaal 

 Gemid. N Gemid. N Gemid. N 

Totaal  18,14 974 17,23 527 17,82 1.501 

- Mannen 17,70 138 19,17 61 18,15 199 

- Vrouwen 18,21 836 16,97 466 17,77 1.302 
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Beschouwen we het gemiddeld geprojecteerd aantal jaren nog te werken naar de 

onderscheiden leeftijdsklassen dan zien we duidelijk een relatie tussen de huidige leeftijd 

en de pensioenleeftijd.  

 

Tabel 48 : Gemiddeld aantal jaren nog te werken als verpleegkundige of VZA om dan 

definitief te stoppen – naar leeftijd 

 Gemid. N Minimum Maximum 

Totaal  17,82 1.501 0 45 

20 – 24 jaar 32,78 57 2 45 

25 – 29 jaar 27,55 165 1 41 

30 – 34 jaar 25,01 206 1 38 

35 – 39 jaar 21,91 200 0 31 

40 – 44 jaar 18,00 237 1 26 

45 – 49 jaar 13,92 264 1 21 

50 – 54 jaar 9,98 219 1 18 

55 – 59 jaar 5,21 117 0 12 

60 - 64 jaar 2,39 35 0 8 

65 jaar en ouder 0,66 2 0 1 
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3.15 Beoefening andere professionele 

activiteiten naast functie van 

verpleegkundige of VZA 

 

95% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA oefent naast zijn/haar functie van 

verpleegkundige of VZA geen andere professionele activiteit uit. Naar taalrol en leeftijd is er 

globaal geen verschil op de tekenen. Wel zien we dat mannelijke verpleegkundigen of VZA 

vaker nog een andere professionele activiteit oefenen dan hun vrouwelijke collega’s (resp. 

11% t.o. 4%). Ook naar functie kunnen een aantal verschillen worden vastgesteld. Zo 

oefent 13% van zij die hoofd zijn van het verpleegkundig departement nog een andere 

professionele activiteit uit. Bij de verpleegkundige-diensthoofden bedraagt dit 9%, bij de 

(gespecialiseerde) verpleegkundigen 5% en bij de overige functies steeds minder dan 2%. 

Voor de 5% die naast zijn/haar functie van verpleegkundige of VZA wel nog een andere 

professionele activiteit uitoefent (N=72) betreft het voor één derde van hen een functie in de 

onderwijssector (31,5%). Hierna volgt de commerciële sector (13%), navorsing en overheid 

(telkens 8%). Bijna de helft van de resp. respondenten (N=34) gaf nog een ander antwoord, 

zoals zelfstandige (zonder meer info N=8), pedicure (N=7), schrijnwerker (N=4), horeca 

(N=2), animatie, beroepsvereniging, kinderopvang, landbouw, massage, relaxatie, 

podologie, priester (telkens N=1).  

 

3.16 Indien ook in buitenland beroepsactief, 

aanduiding land 

 

Van de 9 respondenten (op de 2.028 = 0,4%) die ook de functie van verpleegkundige of 

VZA in het buitenland beoefenen (dus België én buitenland) zijn er 5 die het land aangeduid 

hebben. Het betreft Frankrijk, India, Cameroen en Noord-Afrika. 
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3.17 Evaluatie beroepssituatie 

3.17.1 Algemeen 

 

Alle respondenten die momenteel de functie van verpleegkundige of VZA in België 

beoefenen werden tevens gevraagd een beoordeling te geven over hun huidig beroep als 

verpleegkundige of VZA en dit middels een aantal opgegeven ‘beroepsgerelateerde’ 

aspecten of items. 

Het item dat proportioneel het meest positief wordt beoordeeld is werkzekerheid (87%). 

Ook de items tevredenheid van de patiënten en jobvoldoening worden als één van de 

meest positieve beoordeeld (telkens 56%). Deze drie items kennen een significant hoger 

aandeel  dat positief is dan de overige items.  

Items die het meest negatief worden beoordeeld (en die een significant hoger aandeel 

kennen dat negatief is) zijn werklast, psychologische druk, stress (telkens 66%) en 

inkomen (55%). Andere aspecten waarvan het aandeel negatieve beoordeling hoger ligt 

dan de positieve, zijn : beroepsrisico’s (resp. 45% tegenover 11%), eisen van de patiënten 

(resp. 43% tegenover 16%) en evenwicht tussen privé en professioneel leven (resp. 40% 

tegenover 25%). 

 

Figuur 54 : Beoordeling beroep als verpleegkundige of VZA (N=1.606) 
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Naar taalrol beschouwd, blijkt uit volgende figuur dat de Franstalige beroepsactieve 

verpleegkundigen of VZA alle items beduidend negatiever en meer uitgesproken 

beoordelen dan hun Nederlandstalige collega’s, inzonderheid voor wat het item inkomen 

betreft (verschil van 20%), de items beroepsstatus (verschil van 17%), ‘evenwicht privé- en 

professioneel leven’ (verschil van 14%) en algemene evolutie beroep (verschil van 14%).  
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Figuur 55 : Beoordeling beroep als verpleegkundige of VZA in België – naar taalrol (N=1.606) 
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3.17.2 Principale Componentenanalyse 

 

Op deze vraag m.b.t. de evaluatie van de beroepssituatie van de verpleegkundigen of VZA 

werd een principale componentenanalyse (PCA) uitgevoerd. Het doel van deze analyse is 

het bekomen van coherenties van opinies en bijgevolg de verkregen informatie m.b.t. de 

onderscheiden elf variabelen
12

 te reduceren. 

De multivariate analysetechniek hergroepeert variabelen met een gelijkaardig profiel. De 

PCA zal toelaten het aantal dimensies te bepalen die achter de verscheidene evaluatie-

items schuilgaan, maar ook welke evaluatie-items achter iedere dimensie liggen. 

De PCA zal gebruikt worden om de latente structuur van de set van variabelen (evaluatie-

items) te achterhalen, waarbij aldus de set van variabelen gereduceerd wordt tot één of 

meerdere dimensies. 

Vervolgens wordt per dimensie (component) nagegaan hoe hoog de variabelen laden op 

die specifieke component, hetgeen een indicatie geeft van de belangrijkheid van die 

variabele voor die component. 

In onderstaande tabel wordt het geheel van de gevonden componenten alsmede hun 

initiële eigenwaarde vóór en na rotatie weergegeven. 

 

 Initiële eigenwaarde 
Extractie van de ladingen van de 

som van kwadraten 
Rotatie van de ladingen van de 

som van kwadraten 

Com-
ponent Totaal 

Variantie 
% 

Cumulatief 
% Totaal 

Variantie 
% 

Cumulatief 
% Totaal 

Variantie 
% 

Cumulatief 
% 

1 4,156 37,778 37,778 4,156 37,778 37,778 2,918 26,531 26,531 

2 1,126 10,235 48,013 1,126 10,235 48,013 2,278 20,712 47,244 

3 1,036 9,417 57,430 1,036 9,417 57,430 1,121 10,187 57,430 
4 ,899 8,172 65,602             

5 ,768 6,984 72,586             

6 ,668 6,071 78,657             

7 ,613 5,571 84,229             

8 ,550 4,999 89,227             

9 ,481 4,372 93,599             

10 ,429 3,899 97,498             

11 ,275 2,502 100,000             

Extractiemethode : Principale Componentenanalyse 

 
 

                                                      
12 Het betreft alle vernoemde beroepsgerelateerde aspecten / items uitgezonderd het item 

‘algemene evolutie van het beroep’; dit aspect is niet opgenomen in de PCA. 
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Op basis van de Keisercriteria worden vervolgens de componenten die tenminste evenveel 

informatie als de aanvankelijke variabelen overbrengen weerhouden.  

Enkel de drie eerste componenten zijn hier weerhouden, zijnde deze die samen 57,430% 

van de informatie overbrengen. 

 

De onderstaande Componentenmatrix geeft aan dat vóór rotatie, de meeste variabelen 

middelmatig tot sterk verbonden zijn aan meerdere componenten. 

 

Componentenmatrix - extractie van drie componenten 

 

 Componenten 

 1 2 3 

1. Inkomen ,532 -,078 ,307 

2. Werkzekerheid ,215 ,546 ,530 

3. Jobvoldoening ,672 ,309 -,091 

4. Eisen van patiënten ,621 ,136 -,508 

5. Werklast ,745 -,295 -,241 

6. Psychologische druk, stress ,734 -,310 -,132 

7. Uurrooster ,637 -,209 ,320 

8. Tevredenheid van patiënten ,563 ,538 -,295 

9. Beroepsstatus ,607 ,306 ,105 

10. Evenwicht privéleven - professioneel leven ,653 -,196 ,334 

11. Beroepsrisico's ,616 -,242 ,089 

Extractiemethode : Principale Componentenanalyse / a  3 components extracted. 
 

 

Na rotatie (middels Varimax met Kaisernormalisatie) is iedere variabele veel meer 

verbonden met één bepaalde component dan met de anderen. Het is dus veel 

gemakkelijker om de componenten te interpreteren : iedere component geeft ons 

informatie over het standpunt van de respondenten over een selectie van problemen (vb. 

over de variabelen die sterk verbonden zijn met de component). 
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Geroteerde componentenmatrix (a) 

 

  Component 

  1 2 3 

Inkomen ,565 ,112 ,227 

Werkzekerheid ,082 ,098 ,781 

Jobvoldoening ,326 ,631 ,226 

Eisen van patiënten ,220 ,758 -,197 

Werklast ,637 ,458 -,289 

Psychologische druk, stress ,677 ,379 -,223 

Uurrooster ,719 ,102 ,158 

Tevredenheid van patiënten ,048 ,800 ,226 

Beroepsstatus ,349 ,473 ,357 

Evenwicht privéleven - professioneel leven ,729 ,111 ,179 

Beroepsrisico's ,524 ,255 ,165 

Extractiemethode : Principale Componentenanalyse 
Rotatiemethode : Varimax met Kaisernormalisatie 
(a) Rotatie geconvergeerd in 6 iteraties 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de eerste component sterk verbonden is met de volgende 

variabelen: 

� Inkomen 

� Werklast  

� Psychologische druk, stress  

� Uurooster  

� Evenwicht privé-leven – professioneel leven 

� Beroepsrisico’s 

� deze wordt aangeduid als ‘werkdruk, werklast en inkomen” 

 

De tweede component hangt samen met volgende items : 

� Jobvoldoening 

� Eisen van de patiënten 

� Tevredenheid van de patiënten 

� Beroepsstatus 

� deze wordt aangeduid als ‘intrinsieke jobvoldoening’ 
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De derde component wordt opgemaakt uit slechts één variabele : 

� Werkzekerheid  

� deze wordt dan als dusdanig ook zo aangeduid : “werkzekerheid” 

 

 

Deze analyse toont aan dat de respondenten coherente opinies hebben m.b.t. een aantal 

items, met name deze die telkens verbonden zijn met een achterliggende component. De 

evaluatie van de eisen van patiënten is dus verbonden met deze van de tevredenheid van 

patiënten bijvoorbeeld. 
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4. Analyse verpleegkundigen en 

VZA die (momenteel) functie in 

België niet beoefenen 

 

19% van de ondervraagde verpleegkundigen of VZA beoefent (momenteel) niet de functie 

van verpleegkundige of VZA in België (N=391). Dit betreft zowel diegenen die niet (langer) 

beroepsactief zijn (N=193 of 9,5%) of zij die tegenwoordig een ander beroep uitoefenen 

dan verpleegkundige of VZA (N=179 of 9%) als zij die uitsluitend de functie van 

verpleegkundige of VZA beoefenen in het buitenland (N=15) of zij die werkzaam zijn als 

interimaris, tijdelijk zonder contract zijnde (N=5). 

 

Tabel 49 : Aandeel verpleegkundigen of VZA die (momenteel) de functie van verpleegkundige 

of VZA in België NIET beoefenen – naar taalrol 

 Franstalig Nederlandstalig Totaal 

 N % N % N % 

Niet (langer) beroepsactief 55 8,0% 137 10,2% 193 9,5% 

Interimaris, tijdelijk zonder contract 2 0,3% 2 0,1% 5 0,2% 

Beoefening functie andere dan deze 

van verpleegkundige of VZA 
42 6,1% 137 10,2% 179 8,8% 

Beoefening functie verpleegkundige of 

VZA uitsluitend in buitenland 
9 1,3% 5 0,4% 15 0,7% 

Totaal 
109 

(N=685) 

15,7% 

 

283 

(N=1.343) 

20,9% 

 

391 

(N=2.028) 

19,3% 

 

 

 

Van zij die tegenwoordig een functie uitoefenen andere dan deze van verpleegkundige of 

VZA, is 27% (N=47) actief in de onderwijssector, 22% (N=38) in de sociale sector en 14% 

(N=25) in de commerciële sector.  

 

De helft van diegenen die uitsluitend hun functie als verpleegkundige of VZA in het 

buitenland beoefenen, doet dit in Luxemburg (N=7). Daarna volgt Nederland (N=4), 

Engeland (N=2), Frankrijk en Duitsland (telkens N=1). 
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94% van de ondervraagden die thans niet (meer) de functie van verpleegkundige of VZA in 

België beoefenen, heeft vroeger de functie wel uitgeoefend in België (N=368).  

Naar taalrol zijn verhoudingsgewijs meer Nederlandstaligen vroeger beroepsactief geweest 

(resp. 95% tegenover 93% voor de Franstaligen). 

Logisch gezien zijn het proportioneel meer de ‘oudere leeftijdsklassen’ (60+, 55-59-jarigen) 

die in het verleden beroepsactief geweest zijn in België in vergelijking met de jongere 

leeftijdsklassen. 

 

Figuur 56 : Histogram : Aantal niet langer meer beroepsactieve verpleegkundigen of 

VZA die vroeger in België de functie van verpleegkundige of VZA hebben 

opgenomen – totaal (N=368) 
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Figuur 57 : Histogram : Aantal niet langer meer beroepsactieve verpleegkundigen of 

VZA die vroeger in België de functie van verpleegkundige of VZA hebben 

opgenomen – Franstaligen (N=100) 
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Figuur 58 : Histogram : Aantal niet langer meer beroepsactieve verpleegkundigen of 

VZA die vroeger in België de functie van verpleegkundige of VZA hebben 

opgenomen – Nederlandstaligen (N=268) 
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Beschouwen we, van zij die meer beroepsactief zijn, het jaar waarin gestart werd met de 

uitoefening van de functie van verpleegkundige of VZA versus het jaar waarin gestopt werd, 

dan zien we dat in het laatste decennia (2000-2009) 6% van de resp. respondenten gestart 

is in België met betreffende activiteiten tegenover 51% die gestopt zijn. Voor de periode 

1990-1999 zijn er eveneens meer verpleegkundigen gestopt met hun beroepsactiviteiten 

dan starters terzake (resp. 25% tegenover 17%). In de periode die hieraan voorafgaat 

(1970-1989), is de situatie omgekeerd : beduidend meer starters dan stoppers (resp. 34% 

tegenover 6%). 

 

Figuur 59 : Aandeel verpleegkundigen of VZA die in België gestart zijn met 

beoefening van hun functie versus diegenen die gestopt zijn – totaal (N=376) 
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Het gemiddeld aantal jaren dat men beroepsactief geweest is als verpleegkundige of VZA 

in België bedraagt bijna 16 jaren. Dit gemiddelde ligt hoger bij de Franstaligen dan bij de 

Nederlandstaligen (resp. 16,4 jaren tegenover 15,8 jaren). Naar geslacht beschouwd, 

bedraagt het gemiddeld aantal jaren beroepsactiviteit bij de mannen 9,8 jaren; bij de 

vrouwen is dit beduidend hoger nl. 16,8 jaren. Het gemiddeld aantal gewerkte jaren als 

verpleegkundige of VZA in België ligt uiteraard ook hoger in de leeftijdsklasse > 60 jaar dan 

zij die jonger zijn. 
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Tabel 50 : Gemiddeld aantal jaren dat men beroepsactief geweest is als 

verpleegkundige of VZA in België – totaal, naar geslacht, naar taalrol en naar leeftijd 

(N=368) 

 
Gemiddeld aantal jaren beroepsactief 

geweest als verpleegkundige of VZA 
N 

Totaal 15,95 368 

Man 9,78 45 

Vrouw 16,82 322 

Franstaligen 16,38 100 

Nederlandstaligen 15,79 268 

20 – 24 jaar 0,82 3 

25 – 29 jaar 2,83 7 

30 – 34 jaar 5,55 16 

35 – 39 jaar 6,85 37 

40 – 44 jaar 8,20 30 

45 – 49 jaar 11,06 66 

50 – 54 jaar 12,28 60 

55 – 59 jaar 18,20 60 

60 - 64 jaar 29,92 75 

65 jaar en plus 31,63 15 

 

 

Op de vraag of men al dan niet de intentie heeft om in de toekomst de functie van 

verpleegkundige of VZA (opnieuw) te beoefenen in België, antwoordt 9 op 10 van de 

betrokkenen hierop negatief (N=338). 

Het aandeel ja-antwoorden ligt bij de Franstaligen 10% hoger dan bij de Nederlandstaligen 

(resp. 17% tegenover 7%), hetgeen een significant verschil betreft. 
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5. Besluiten 

87% van de ondervraagde verpleegkundigen of verpleeg- of ziekenhuisassistenten (VZA) 

(al dan niet beroepsactief) zijn vrouwen (N=2.028), 97,5% is Belg en 2% is een onderdaan 

van de Europese Unie van niet-Belgische nationaliteit. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten bedraagt 43,5 jaar (minimum 22 jaar – maximum 67 jaar). 68% van de 

bevraagden is woonachtig in het Vlaams Gewest, 28% in het Waals Gewest en 4% in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Naar behaald diploma beschouwd, blijkt 56% van alle ondervraagden A1-gediplomeerd te 

zijn, 42% heeft een A2-diploma behaald en 13,5% is gebreveteerd als verpleeg- of 

ziekenhuisassistent. 20% van de door de FOD erkende verpleegkundigen heeft nog een 

bijkomend (hoger) diploma behaald (zij het een banaba, een kaderopleiding in de 

verpleegkunde, een licentie of master enz.).  

Gehercodeerd naar hoogst behaald ‘verpleegkundig’ diploma (A1, A2 of brevet VZA) - dus 

ongeacht of men ook in het bezit is van een hoger of bijkomend diploma, zoals een 

banaba, licentie enz. –  geeft als resultaat dat 56% van de respondenten als hoogste 

verpleegkundig diploma een A1-diploma heeft, 37,5% heeft een A2 en 6% een brevet VZA. 

Van een 0,5% van de ondervraagden is niet gekend welk van de 3 vernoemde diploma’s zij 

al dan niet hebben behaald (bv. zij die enkel ‘banaba’ of ‘master’ hebben ingevuld). 

46% van de ondervraagden heeft in de voorbije 20 jaar zijn/haar eerste verpleegkundig 

diploma behaald. 32% heeft dit gedaan in de periode 1980-1989, 19% tussen 1970-1979 

en 3% tussen 1960 en 1969. 

 

80% van de door de FOD erkende verpleegkundigen of VZA (N=1.620) beoefent op het 

ogenblik van de bevraging (november-december 2009) de functie van verpleegkundige of 

van VZA : 79% uitsluitend in België (N=1.597), 0,4% in België én in het buitenland (N=9) en 

1% uitsluitend in het buitenland (N=14). 20% van de resp. respondenten is thans niet 

(meer) werkzaam als verpleegkundige of VZA (N=408); circa de helft hiervan is niet 

(langer) beroepsactief en circa de andere helft beoefent thans een ander beroep dan 

verpleegkundige uit. 27% van deze laatste groep (N=47) is actief in de onderwijssector, 

22% (N=38) in de sociale sector en 14% (N=25) in de commerciële sector 

 

57% van de verpleegkundigen of VZA die thans de verpleegkunde in België beoefenen, 

heeft als hoogste verpleegkundig diploma een A1, 39% heeft een A2 en 4% het brevet van 

VZA. 5% van de groep heeft haar/zijn verpleegkundige beroepsactiviteiten aangevangen 

met een ‘lager’ diploma en hebben later een hoger verpleegkundig diploma behaald (4% is 

gestart met een A2-diploma en heeft nadien een A1 behaald, 1% is gestart met een VZA-

brevet en hiervan heeft 0,2% nadien een A1-diploma behaald en 0,8% een A2). 
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17% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA beoefent reeds 21 tot 25 jaar 

zijn/haar functie van verpleegkundige of VZA in België, 16% is in de voorbije vijf jaar 

(periode 2009-2004) beginnen te werken en 15% is 6 tot 10 jaar beroepsactief. 4% is reeds 

langer dan 36 jaar werkzaam als verpleegkundige of VZA. Gemiddeld is men 17,9 jaren 

beroepsactief. 

82% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA is dadelijk na het behalen van het 

eerste verpleegkundig diploma beginnen te werken als verpleegkundige of VZA. Voor 14% 

was dit na één jaar. Het gemiddeld aantal jaren dat ligt tussen het behalen van het eerste 

verpleegkundig diploma en het uitoefenen van de functie van verpleegkundige of VZA 

bedraagt 0,4 jaar. 

7 op 10 van de beroepsactieve ondervraagden nemen de functie van ‘verpleegkundige’ op, 

15% is gespecialiseerde verpleegkundige
13

, 6% hoofdverpleegkundige en 4% verpleeg- of 

ziekenhuisassistent. Verder is telkens 3% adjunct hoofdverpleegkundige en 

verpleegkundig-diensthoofd. Bijna 1% is hoofd van het verpleegkundig departement en 

circa 1% geeft een ander antwoord (beroepsactief als lesgever, onderzoeker, in de 

administratie, ....). 

 

Per week werkt een beroepsactieve verpleegkundige of VZA gemiddeld 34,5 uren. De 

Franstalige verpleegkundigen presteren gemiddeld iets meer uren per week dan hun 

Nederlandstalige collega’s (resp. 35,9 uren tegenover 33,8 uren). De meeste uren worden 

gemiddeld door de jongste leeftijdsklassen gepresteerd (20-34-jarigen); de oudste 

leeftijdscategorieën (55 jaar en ouder) werken gemiddeld het minste aantal uren. 

Beschouwd naar het effectief aantal gepresteerde uren per week – gegroepeerd in 

categorieën -, werkt bijna 55% van de respondenten 31 tot 45 uren per week als 

verpleegkundige of VZA en 35% presteert 16 tot 30 uren per week. 2% werkt minder dan 

15 uren per week en 9% is meer dan 45 uren per week beroepsactief waarvan 3% meer 

dan 60 uren. 

Bij uitsplitsing van de gemiddelde gepresteerde uren per week naar de diverse 

beroepsactiviteiten gerelateerd aan de uitoefening van de functie van verpleegkundige of 

VZA, kan vastgesteld worden dat gemiddeld de meeste tijd besteed wordt aan het ‘zorgen 

en toedienen van behandelingen’
14

, m.n. 18,5 uren per week. Gemiddeld 4,5 uren per week 

worden besteed aan schriftelijke en mondelinge communicatie
15

 en 3,4 uren aan het 

bijhouden van administratie en logistiek. Verder besteedt men gemiddeld 1,6 uren per week 

aan verplaatsingen in de werkplaats gerelateerd aan de patiënten. 1,4 uren per week gaat 

naar niet-patiëntgebonden administratie enerzijds en beleid en management anderzijds en 

1,3 uren naar het schoonmaken (en opmaak) van de bedden en nachttafeltjes.  

                                                      
13 Voor het aandeel van deze groep dient opgemerkt te worden dat uit de 

antwoorden blijkt dat dit aandeel niet enkel betrekking heeft op de door de FOD 
erkende specialisaties maar ook op wat de respondent aangeeft als zijnde een 
‘verworven’ specialisatie zonder dat deze als dus danig erkend is specialisatie. 

14 Met inbegrip van de activiteiten van preventie, gezondheidsvoorlichting en 
medisch dossier. 

15
 Communicatie andere danhet bijhouden van het verpleegkundig dossier zoals 
overdracht van dienst, vergaderingen, overleg met de naaste familieleden, het 
team, de artsen en andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, ...  
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Gemiddeld wordt ook nog 1 u besteed aan verplaatsingen andere dan de woon-werk (bv. 

verplaatsingen tussen de werkplaatsen, verplaatsingen naar de thuispatiënten, ...). 

Op basis van het gemiddeld aantal gepresteerde uren per week door de gehele groep van 

beroepsactieve verpleegkundigen (inclusief zij bepaalde activiteiten niet opnemen), kan 

gesteld worden dat 48% van de tijd van de verpleegkundigen en VZA besteed wordt aan 

‘zorgen en toedienen van behandelingen’, 11,5% aan schriftelijke en mondelinge 

communicatie en 9% aan het bijhouden van het verpleegkundig dossier. 4% van de tijd 

gaat naar patiëntgerelateerde verplaatsingen op de werkplaats alsook aan beleid en 

management. 3,5% van de uren van alle respondenten wordt besteed aan niet-

patiëntgebonden administratie en nog eens 3% aan het schoonmaken (en opmaak) van 

bedden en nachttafeltjes.  

 

92% van de ondervraagden die momenteel hun functie van verpleegkundige of VZA 

beoefenen, werkt in een uitsluitend bediendenstatuut. Zij presteren onder dit statuut 

gemiddeld 33,4 uren per week. 5% van de respondenten is enkel beroepsactief als 

zelfstandige, deze groep presteert gemiddeld per week 50,4 uren. 3% combineert beide 

statuten en werkt gemiddeld in totaliteit 45,2 uren per week. 

 

93% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA (exclusief zij die uitsluitend als 

thuisverpleegkundigen werken) werkt op één werkplaats, 5% werkt op 2 plaatsen en 

telkens 1% is actief op resp. 3 en 4 plaatsen. 

 

58% van de respondenten werkt in een ziekenhuis, 17% in een rusthuis en/of rust- en 

verzorgingstehuis, 7% in de psychiatrie (ziekenhuis én Geestelijk Gezondheidscentrum) en 

15% in de thuisverpleegkunde. Alle andere mogelijke settings (zoals bv. een instelling, een 

MPI, het onderwijs, Kind en Gezin, een bedrijfsgeneeskundige dienst, ...) werden 

gegroepeerd in de categorie ‘andere’ : 9% van de ondervraagden beoefent hier de functie 

van verpleegkundige. 
16

 

Gemiddeld presteren de verpleegkundigen die in de psychiatrie werken de meeste uren per 

week (35 u/wk), gevolgd door de ziekenhuisverpleegkundigen (32,9 u/wk) en zij die 

tewerkgesteld zijn in een rusthuis of RVT (32,2 u/wk). De verpleegkundigen gegroepeerd in 

de categorie ‘andere settings’ werken er gemiddeld 27,5 uren per week. De 

verpleegkundigen tewerkgesteld in de thuisverpleging presteren gemiddeld 31,8 uren per 

week. 

Op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per week door de gehele groep van de 

ondervraagde beroepsactieve verpleegkundigen blijkt dat 56% van de uren gepresteerd 

wordt in een ziekenhuis, 16% in een rusthuis of RVT, 12,5% in de thuisverpleging, 7% in 

een psychiatrische setting en 7% in de overige settings. 

 

                                                      
16 Indachtig dat een verpleegkundige binnen meerdere settings beroepsactief kan 

zijn of is. 
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Bij beschouwing van het gemiddeld aantal uren per week die exclusief in de onderscheiden 

settings (dus zonder combinatie met andere settings) worden gepresteerd, kan vastgesteld 

worden dat een verpleegkundige of VZA die enkel en alleen in een ziekenhuissetting 

haar/zijn functie opneemt er gemiddeld 33 uren per week werkt – 99% van hen is hier 

tewerkgesteld in een uitsluitend bediendenstatuut. De verpleegkundige of VZA die enkel en 

alleen in een rusthuis of RVT werkzaam is – eveneens praktisch allen als bedienden 

(99%)-, presteert er gemiddeld 32 uren per week. De verpleegkundigen die enkel in de 

thuisverpleging actief zijn, werken gemiddeld 37,5 uren per week. 62% van hen werkt in 

een uitsluitend bediendenstatuut met een werkweek van gemiddeld 30 uren; 35% is 

uitsluitend actief als zelfstandige thuisverpleegkundige – zij presteren gemiddeld bijna 50 

uren per week. 3% combineert beide statuten en werken gemiddeld 53,3 uren per week. Zij 

die exclusief in een psychiatrie-setting beroepsactief zijn – allen in een uitsluitend 

bediendenstatuut -, werken er gemiddeld 35,5 uren per week.  

 

Gemiddeld wordt er door de gehele groep van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA 

4,5 uren per week besteed aan het onthaal, begeleiding en evaluatie van stagiairs. De 

adjunct hoofdverpleegkundigen besteden hier gemiddeld de meeste uren (7,2 u/wk), de 

VZA het minste (2,6 u/wk). 

32% van de respondenten levert geen prestatietijd aangaande stagebegeleiding. Wordt 

dan enkel de groep van verpleegkundigen of VZA beschouwd die effectief wel hierbij 

betrokken is, dan blijkt dat gemiddeld 6,6 uren per week door deze groep besteed wordt 

aan stagebegeleiding. De adjunct hoofdverpleegkundigen presteren gemiddeld hieraan de 

meeste uren (7,2 u/wk) en de hoofdverpleegkundigen het minste (3,9 u/wk). 

 

Gemiddeld volgen de ondervraagde beroepsactieve verpleegkundigen of VZA 26,2 uren 

bijscholing per jaar. De verpleegkundige-diensthoofden nemen gemiddeld de meeste uren 

bijscholing op per jaar (51 uren per jaar), de VZA het minste (16,7 uren per jaar). 

Voor 6% van de respondenten wordt er zero uren bijscholing genoteerd. Wordt dan enkel 

de groep van verpleegkundigen of VZA beschouwd die effectief het aantal uren dat zij 

bijscholing volgen op jaarbasis, dan blijkt dat deze groep hieraan gemiddeld 28 uren per 

jaar besteedt. Ook hier laten de verpleegkundige-diensthoofden het hoogste gemiddeld 

aantal uren noteren (51 uren per jaar) en de VZA het minste (18,6 uren per jaar).  

 

97,5% van de in het BHG wonende verpleegkundigen of VZA werkt ook in dit gewest. Voor 

zij die woonachtig zijn in het Waals Gewest bedraagt het aandeel werken én wonen in 

hetzelfde gewest 94%. De in het Vlaams Gewest wonende beroepsactieve 

verpleegkundigen of VZA migreren proportioneel het meest : 91,5% woont en werkt in het 

Vlaams Gewest, 7% gaat werken in het BHG en 1% in het Waals Gewest. 

 

Op de vraag hoe men het verloop van de verdere carrière ziet in termen het aantal te 

presteren uren per week (toename, status quo, afname), geeft 69% van de ondervraagde 

beroepsactieve verpleegkundigen of VZA aan de eerst komende 5 jaar hieromtrent een 

status quo te verwachten. 10% voorziet in deze periode een toename van het aantal uren, 

16% een afname en 5% denkt er aan tussen 2009 en 2014 volledig te stoppen met 

werken.  
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Het status-quo aandeel daalt evenwel naarmate men het gevraagde verder in de tijd dient 

te projecteren. Consequent hiermee nemen dan wel enerzijds de aandelen ‘afname van 

het aantal te werken uren’ en ‘volledig stoppen’ gradueel toe en neemt anderzijds het 

aandeel ‘toename te werken uren’ af.  

19% van de thans beroepsactieve verpleegkundigen of VZA denkt resp. nog 11 tot 15 en 

16 tot 20 jaar de functie van verpleegkundige of VZA uit te oefenen in België vooraleer er 

definitief mee te stoppen. 18% denkt nog 6 tot 10 jaren te werken.  

In veel gevallen komen de opgegeven aantal nog te werken jaren overeen met de 

pensioenleeftijd. Zo wordt vastgesteld dat meer dan de helft van diegenen die nog 11 tot 15 

jaar denken beroepsactief te zijn als verpleegkundige of VZA (54%) 45 tot 49 jaar oud is en 

30% is tussen de 50 en 54 jaar.   

Globaal geeft 10% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA aan te willen stoppen 

binnen dit en 5 jaar. Dit is het geval voor het merendeel van de respondenten die thans 60 

jaar en ouder zijn. 1% van de ondervraagden geeft aan te stoppen binnen 41 tot 45 jaar; 

het gaat hier uitsluitend om verpleegkundigen die thans 20 tot 24 jaar oud zijn en recent 

gestart zijn met werken. 

Gemiddeld raamt de ondervraagde groep nog 17,8 jaren werkzaam te zijn als 

verpleegkundige of VZA om er dan definitief mee te stoppen. 

 

95% van de beroepsactieve verpleegkundigen of VZA oefent naast zijn/haar functie van 

verpleegkundige of VZA géén andere professionele activiteit uit. Hoe hoger de functie, hoe 

hoger het aandeel beoefening van een nog andere professionele activiteit.  

Voor de 5% die naast zijn/haar functie van verpleegkundige of VZA wel nog een andere 

professionele activiteit uitoefent (N=72) betreft het voor één derde van hen een functie in de 

onderwijssector (31,5%). Hierna volgt de commerciële sector (13%), navorsing en overheid 

(telkens 8%). Bijna de helft van de resp. respondenten (N=34) gaf nog een ander antwoord, 

zoals zelfstandige, pedicure, schrijnwerker, horeca, animatie, ... .  

 

Uit de vraag hoe men het huidig beroep van verpleegkundige of VZA beoordeelt en dit 

middels een 12-tal items, blijkt dat het item ‘werkzekerheid’ door de gehele groep van de 

beroepsactieve verpleegkundigen proportioneel het meest positief wordt beoordeeld (87%). 

Ook de items tevredenheid van de patiënten en jobvoldoening worden als één van de 

meest positieve beoordeeld (telkens 56%).  

Items die het meest negatief worden beoordeeld zijn werklast, psychologische druk, stress 

(telkens 66%) en inkomen (55%). Andere aspecten waarvan het aandeel negatieve 

beoordeling hoger ligt dan de positieve, zijn : beroepsrisico’s (resp. 45% tegenover 11%), 

eisen van de patiënten (resp. 43% tegenover 16%) en evenwicht tussen privé en 

professioneel leven (resp. 40% tegenover 25%). 
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19% van de ondervraagde verpleegkundigen of VZA beoefent (momenteel) niet de functie 

van verpleegkundige of VZA in België (N=391). Dit betreft zowel diegenen die niet (langer) 

beroepsactief zijn (N=193 of 9,5%) of zij die tegenwoordig een ander beroep uitoefenen 

dan verpleegkundige of VZA (N=179 of 9%) als zij die uitsluitend de functie van 

verpleegkundige of VZA beoefenen in het buitenland (N=15) of zij die werkzaam zijn als 

interimaris, tijdelijk zonder contract zijnde (N=5). 

94% van de ondervraagden die thans niet (meer) de functie van verpleegkundige of VZA in 

België beoefenen, heeft vroeger de functie wel uitgeoefend in België (N=368).  

Logisch gezien zijn het proportioneel meer de ‘oudere leeftijdsklassen’ (60+, 55-59-jarigen) 

die in het verleden beroepsactief geweest zijn in België in vergelijking met de jongere 

leeftijdsklassen. 

Het gemiddeld aantal jaren dat men beroepsactief geweest is als verpleegkundige of VZA 

in België bedraagt bijna 16 jaren. Het gemiddeld aantal gewerkte jaren als verpleegkundige 

of VZA in België ligt uiteraard ook hoger in de leeftijdsklasse > 60 jaar dan zij die jonger 

zijn. 

Op de vraag of men al dan niet de intentie heeft om in de toekomst de functie van 

verpleegkundige of VZA (opnieuw) te beoefenen in België, antwoordt 9 op 10 van de 

betrokkenen hierop negatief (N=338). 
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6. Bijlagen 

6.1 Bijlage 1 : Nederlandstalige vragenlijst  
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6.2 Bijlage 2 : Franstalige vragenlijst 
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6.3 Bijlage 3 : Wegingscoëfficiënten 

    

Ongewogen 

steekproef 
 Populatie  

Gewogen 

steekproef  Wegings-

coëfficiënt
17

 
Taalrol Geslacht Diploma 

Leeftijds-

categorie 
N %  N %  N % 

 

Frans Man Bachelor (A1) 20-24 4 0,20  147 0,11  2 0,11  0,54 

Frans Man Bachelor (A1) 25-29 3 0,15  472 0,34  7 0,34  2,29 

Frans Man Bachelor (A1) 30-34 13 0,64  665 0,48  10 0,48  0,75 

Frans Man Bachelor (A1) 35-39 9 0,44  611 0,44  9 0,44  0,99 

Frans Man Bachelor (A1) 40-44 11 0,54  521 0,37  8 0,37  0,69 

Frans Man Bachelor (A1) 45-49 18 0,89  546 0,39  8 0,39  0,44 

Frans Man Bachelor (A1) 50-54 11 0,54  486 0,35  7 0,35  0,64 

Frans Man Bachelor (A1) 55-59 8 0,39  197 0,14  3 0,14  0,36 

Frans Man Bachelor (A1) 60-64 4 0,20  94 0,07  1 0,07  0,34 

Frans Man Bachelor (A1) 65+ 2 0,10  10 0,01  0 0,01  0,07 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 20-24 0 0,00  29 0,02  -- --  -- 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 25-29 1 0,05  163 0,12  2 0,12  2,37 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 30-34 7 0,35  247 0,18  4 0,18  0,51 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 35-39 7 0,35  206 0,15  3 0,15  0,43 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 40-44 2 0,10  158 0,11  2 0,11  1,15 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 45-49 2 0,10  214 0,15  3 0,15  1,56 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 50-54 3 0,15  138 0,10  2 0,10  0,67 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 55-59 2 0,10  61 0,04  1 0,04  0,44 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 60-64 1 0,05  31 0,02  0 0,02  0,45 

Frans Man Brevet / Diploma (A2) 65+ 0 0,00  5 0,00  -- --  -- 

Frans Man Ziekenhuisassistent 20-24 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Frans Man Ziekenhuisassistent 25-29 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

                                                      
17 Voor categoriën die niet in de populatie voorkomen, maar wel in de steekproef aanwezig zijn, kan geen wegingscoëfficiënt berekend 

worden. Deze respondenten krijgen aldus systematisch wegingscoëfficiënt 1. 
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Ongewogen 

steekproef 
 Populatie  

Gewogen 

steekproef  Wegings-

coëfficiënt
17

 
Taalrol Geslacht Diploma 

Leeftijds-

categorie 
N %  N %  N % 

 

Frans Man Ziekenhuisassistent 30-34 0 0,00  1 0,00  -- --  -- 

Frans Man Ziekenhuisassistent 35-39 0 0,00  8 0,01  -- --  -- 

Frans Man Ziekenhuisassistent 40-44 1 0,05  24 0,02  0 0,02  0,35 

Frans Man Ziekenhuisassistent 45-49 0 0,00  17 0,01  -- --  -- 

Frans Man Ziekenhuisassistent 50-54 1 0,05  14 0,01  0 0,01  0,20 

Frans Man Ziekenhuisassistent 55-59 0 0,00  11 0,01  -- --  -- 

Frans Man Ziekenhuisassistent 60-64 1 0,05  8 0,01  0 0,01  0,12 

Frans Man Ziekenhuisassistent 65+ 0 0,00  3 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 20-24 0 0,00  1 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 25-29 0 0,00  1 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 30-34 1 0,05  2 0,00  0 0,00  0,03 

Frans Man Onbekend 35-39 0 0,00  2 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 40-44 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 45-49 0 0,00  1 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 50-54 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 55-59 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 60-64 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Frans Man Onbekend 65+ 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 20-24 13 0,64  1109 0,80  16 0,80  1,24 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 25-29 55 2,71  2783 2,00  41 2,00  0,74 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 30-34 57 2,81  3179 2,28  46 2,28  0,81 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 35-39 65 3,21  3313 2,38  48 2,38  0,74 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 40-44 78 3,85  3618 2,60  53 2,60  0,68 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 45-49 89 4,39  3921 2,82  57 2,82  0,64 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 50-54 94 4,64  3659 2,63  53 2,63  0,57 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 55-59 52 2,57  2435 1,75  35 1,75  0,68 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 60-64 43 2,12  1443 1,04  21 1,04  0,49 

Frans Vrouw Bachelor (A1) 65+ 8 0,39  187 0,13  3 0,13  0,34 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 20-24 1 0,05  260 0,19  4 0,19  3,79 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 25-29 16 0,79  1100 0,79  16 0,79  1,00 
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Ongewogen 

steekproef 
 Populatie  

Gewogen 

steekproef  Wegings-

coëfficiënt
17

 
Taalrol Geslacht Diploma 

Leeftijds-

categorie 
N %  N %  N % 

 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 30-34 31 1,53  1522 1,09  22 1,09  0,72 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 35-39 25 1,23  1685 1,21  25 1,21  0,98 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 40-44 38 1,87  1979 1,42  29 1,42  0,76 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 45-49 62 3,06  2655 1,91  39 1,91  0,62 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 50-54 56 2,76  2070 1,49  30 1,49  0,54 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 55-59 22 1,09  1597 1,15  23 1,15  1,06 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 60-64 28 1,38  1121 0,81  16 0,81  0,58 

Frans Vrouw Brevet / Diploma (A2) 65+ 6 0,30  181 0,13  3 0,13  0,44 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 20-24 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 25-29 1 0,05  0 0,00  1 0,05  0,00 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 30-34 0 0,00  1 0,00  -- --  -- 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 35-39 5 0,25  110 0,08  2 0,08  0,32 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 40-44 4 0,20  232 0,17  3 0,17  0,84 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 45-49 8 0,39  400 0,29  6 0,29  0,73 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 50-54 9 0,44  415 0,30  6 0,30  0,67 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 55-59 4 0,20  383 0,28  6 0,28  1,39 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 60-64 5 0,25  322 0,23  5 0,23  0,94 

Frans Vrouw Ziekenhuisassistent 65+ 3 0,15  66 0,05  1 0,05  0,32 

Frans Vrouw Onbekend 20-24 0 0,00  16 0,01  -- --  -- 

Frans Vrouw Onbekend 25-29 1 0,05  9 0,01  0 0,01  0,13 

Frans Vrouw Onbekend 30-34 1 0,05  15 0,01  0 0,01  0,22 

Frans Vrouw Onbekend 35-39 1 0,05  13 0,01  0 0,01  0,19 

Frans Vrouw Onbekend 40-44 0 0,00  2 0,00  -- --  -- 

Frans Vrouw Onbekend 45-49 1 0,05  5 0,00  0 0,00  0,07 

Frans Vrouw Onbekend 50-54 5 0,25  1 0,00  0 0,00  0,00 

Frans Vrouw Onbekend 55-59 1 0,05  2 0,00  0 0,00  0,03 

Frans Vrouw Onbekend 60-64 1 0,05  2 0,00  0 0,00  0,03 

Frans Vrouw Onbekend 65+ 2 0,10  0 0,00  2 0,10  0,00 

Nederlands Man Bachelor (A1) 20-24 3 0,15  220 0,16  3 0,16  1,07 

Nederlands Man Bachelor (A1) 25-29 5 0,25  703 0,51  10 0,51  2,05 
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Ongewogen 

steekproef 
 Populatie  

Gewogen 

steekproef  Wegings-

coëfficiënt
17

 
Taalrol Geslacht Diploma 

Leeftijds-

categorie 
N %  N %  N % 

 

Nederlands Man Bachelor (A1) 30-34 9 0,44  1116 0,80  16 0,80  1,81 

Nederlands Man Bachelor (A1) 35-39 13 0,64  1187 0,85  17 0,85  1,33 

Nederlands Man Bachelor (A1) 40-44 20 0,99  1394 1,00  20 1,00  1,02 

Nederlands Man Bachelor (A1) 45-49 20 0,99  1829 1,31  27 1,31  1,33 

Nederlands Man Bachelor (A1) 50-54 10 0,49  1742 1,25  25 1,25  2,54 

Nederlands Man Bachelor (A1) 55-59 13 0,64  890 0,64  13 0,64  1,00 

Nederlands Man Bachelor (A1) 60-64 8 0,39  562 0,40  8 0,40  1,02 

Nederlands Man Bachelor (A1) 65+ 1 0,05  44 0,03  1 0,03  0,64 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 20-24 1 0,05  125 0,09  2 0,09  1,82 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 25-29 7 0,35  408 0,29  6 0,29  0,85 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 30-34 2 0,10  442 0,32  6 0,32  3,22 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 35-39 9 0,44  390 0,28  6 0,28  0,63 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 40-44 0 0,00  468 0,34  -- --  -- 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 45-49 3 0,15  534 0,38  8 0,38  2,59 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 50-54 6 0,30  471 0,34  7 0,34  1,14 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 55-59 3 0,15  289 0,21  4 0,21  1,40 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 60-64 2 0,10  141 0,10  2 0,10  1,03 

Nederlands Man Brevet / Diploma (A2) 65+ 1 0,05  26 0,02  0 0,02  0,38 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 20-24 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 25-29 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 30-34 0 0,00  3 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 35-39 0 0,00  21 0,02  -- --  -- 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 40-44 0 0,00  27 0,02  -- --  -- 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 45-49 0 0,00  35 0,03  -- --  -- 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 50-54 2 0,10  50 0,04  1 0,04  0,36 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 55-59 1 0,05  35 0,03  1 0,03  0,51 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 60-64 1 0,05  23 0,02  0 0,02  0,34 

Nederlands Man Ziekenhuisassistent 65+ 0 0,00  3 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Onbekend 20-24 0 0,00  2 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Onbekend 25-29 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 
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Ongewogen 

steekproef 
 Populatie  

Gewogen 

steekproef  Wegings-

coëfficiënt
17

 
Taalrol Geslacht Diploma 

Leeftijds-

categorie 
N %  N %  N % 

 

Nederlands Man Onbekend 30-34 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Onbekend 35-39 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Onbekend 40-44 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Onbekend 45-49 1 0,05  0 0,00  1 0,05  0,00 

Nederlands Man Onbekend 50-54 1 0,05  0 0,00  1 0,05  0,00 

Nederlands Man Onbekend 55-59 0 0,00  1 0,00  -- --  -- 

Nederlands Man Onbekend 60-64 1 0,05  0 0,00  1 0,05  0,00 

Nederlands Man Onbekend 65+ 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 20-24 10 0,49  1294 0,93  19 0,93  1,89 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 25-29 32 1,58  3529 2,54  51 2,54  1,61 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 30-34 74 3,65  5281 3,80  77 3,79  1,04 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 35-39 67 3,31  5677 4,08  83 4,08  1,23 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 40-44 56 2,76  6218 4,47  91 4,47  1,62 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 45-49 70 3,45  6563 4,72  96 4,72  1,37 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 50-54 76 3,75  5224 3,75  76 3,75  1,00 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 55-59 39 1,92  3102 2,23  45 2,23  1,16 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 60-64 28 1,38  1807 1,30  26 1,30  0,94 

Nederlands Vrouw Bachelor (A1) 65+ 7 0,35  256 0,18  4 0,18  0,53 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 20-24 7 0,35  1139 0,82  17 0,82  2,37 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 25-29 31 1,53  3137 2,25  46 2,25  1,47 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 30-34 41 2,02  4033 2,90  59 2,90  1,43 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 35-39 42 2,07  4064 2,92  59 2,92  1,41 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 40-44 39 1,92  5062 3,64  74 3,64  1,89 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 45-49 66 3,26  6614 4,75  96 4,75  1,46 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 50-54 62 3,06  4870 3,50  71 3,50  1,14 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 55-59 44 2,17  3004 2,16  44 2,16  0,99 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 60-64 19 0,94  1898 1,36  28 1,36  1,46 

Nederlands Vrouw Brevet / Diploma (A2) 65+ 4 0,20  318 0,23  5 0,23  1,16 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 20-24 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 25-29 1 0,05  1 0,00  0 0,00  0,01 
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Ongewogen 

steekproef 
 Populatie  

Gewogen 

steekproef  Wegings-

coëfficiënt
17

 
Taalrol Geslacht Diploma 

Leeftijds-

categorie 
N %  N %  N % 

 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 30-34 3 0,15  57 0,04  1 0,04  0,28 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 35-39 3 0,15  271 0,19  4 0,19  1,32 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 40-44 6 0,30  394 0,28  6 0,28  0,96 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 45-49 7 0,35  945 0,68  14 0,68  1,97 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 50-54 11 0,54  1527 1,10  22 1,10  2,02 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 55-59 16 0,79  1473 1,06  21 1,06  1,34 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 60-64 10 0,49  1033 0,74  15 0,74  1,50 

Nederlands Vrouw Ziekenhuisassistent 65+ 2 0,10  187 0,13  3 0,13  1,36 

Nederlands Vrouw Onbekend 20-24 0 0,00  21 0,02  -- --  -- 

Nederlands Vrouw Onbekend 25-29 1 0,05  22 0,02  0 0,02  0,32 

Nederlands Vrouw Onbekend 30-34 0 0,00  19 0,01  -- --  -- 

Nederlands Vrouw Onbekend 35-39 5 0,25  0 0,00  5 0,25  0,00 

Nederlands Vrouw Onbekend 40-44 2 0,10  3 0,00  0 0,00  0,02 

Nederlands Vrouw Onbekend 45-49 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Nederlands Vrouw Onbekend 50-54 0 0,00  6 0,00  -- --  -- 

Nederlands Vrouw Onbekend 55-59 0 0,00  7 0,01  -- --  -- 

Nederlands Vrouw Onbekend 60-64 0 0,00  2 0,00  -- --  -- 

Nederlands Vrouw Onbekend 65+ 0 0,00  0 0,00  -- --  -- 

Totaal       2027 100,00  139144 100,00  2028 100,00    
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6.4 Bijlage 4 : Protocol behandeling gegevens 

 

I. Questions générales 

 

1 Sexe : - 

 

2 Nationalité : - 

 

3 Année de naissance  : 

Année codée en 4 chiffres 

 

4 Code postal de votre domicile : - 

 

 

II. Formation et informations professionnelles 

 

5 Parmi les diplômes repris ci-dessous, lequel ou lesquels avez-vous obtenus ? 

 

 Année codée en 4 chiffres 

 

 Problème : une ligne est remplie mais le pays n’est pas coché 

Hypothèse : le répondant est belge et a oublié de cocher la case Belgique. 

Correction : si la nationalité est belge (Q2) et que la langue des études (Q5-xt) est 
néerlandais ou français, recoder Q5-xl en Belgique. Si la nationalité est autre que belge 
(ou plusieurs nationalités) (Q2), alors laisser en missing value. 

 Problème : une ligne est remplie mais le pays n’est pas coché 

Hypothèse : le répondant est belge et a oublié de cocher la case Belgique. 

Correction : si la nationalité est belge (Q2) et que la langue des études (Q5-xt) est 
néerlandais ou français, recoder Q5-xl en Belgique. Si la nationalité est autre que belge 
(ou plusieurs nationalités) (Q2), alors laisser en missing value. 

 Problème : plusieurs années sont mises 

Hypothèse : le répondant a mentionné un laps de temps (années d’études) ou il ne sait 
plus 

Solution : lorsqu’il est mis « environ X ou plus ou moins X , ou 91,920’, alors prendre la 
première année. Lorsqu’il est indiqué une période d’étude (écartée de 2,3 ans), indiquer 
la dernière année du diplôme 
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6 Exercez-vous actuellement la fonction d’infirmièr(e), hospitalier(e) ou assistant(e) 
en soins hospitaliers ? 

 

 Problème : On indique que la fonction est ‘exercée actuellement’ mais ensuite on ne met 
pas d’année pour Q7. 

Hypothèse et correction : le répondant a oublié d’indiquer l’année où il a commencé à 
exercer.. On met alors Q7 en missing. Ou le répondant s’est trompé en Q6 (il ne travaille 
pas, ou pas comme infirmier(e). Si les Q >Q7 sont sans réponse, alors on recode Q6 = 
Non. Attention à vérifier que Q24 = pas rempli 

 Problème : On indique « non » ou «sans réponse » à Q6 mais ensuite à Q8 on précise le 
statut employé ou indépendant. 

Hypothèse : le répondant s’est trompé et a indiqué qu’il n’exerçait pas la fonction 
actuellement. 

Correction : on recode Q6 = oui. 

 

III. Questions aux répondants exerçant actuellement la fonction d’infirmier(e), 

hospitaliere ou assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique 

 

7 En Belgique, exercez-vous actuellement la fonction d’infirmier(e), hospitalier(e) ou 
assistant(e) en soins hospitaliers en tant que salarié(e) et/ou en tant 
qu’indépendant(e) (plusieurs rép.poss)  

 

 Si le répondant travaille à l’étranger ou exerce une autre fonction ou est retraité 
conserver les réponses aux parties I,II,II mais enlever la partie III 

 

8 En Belgique, exercez-vous la fonction d’infirmier(e), hospitalier(e) ou assistant(e) 

en soins hospitaliers en tant que salarie(e) et ou en tant qu’indépendant(e) ? 

- 

 

9 Dans quels cadres exercez-vous actuellement la fonction d’infirmier(e), 
hospitalier(e) ou assistant(e) en soins hospitaliers ?  En moyenne combien 
d’heures par semaine travaillez-vous sur chacun de ces lieux ? 

 

 1. Lorsqu’une marge est indiquée (ex : 50 à 60h), c’est sa moyenne qui est conservée 
(ici 55h). 

2. Lorsque quelqu’un indique ‘temps-plein’, ¾ temps, mi-temps = missing 
3. Le nombre d’heure doit être exprimé en chiffres décimaux (1h30 = 1,5), pas en 

lettres, et sans « h », « u » ou « /semaine ». Vérifier cas par cas. 
4. Quand un nombre d’heures est indiqué, la situation correspondante doit être cochée. 
5. Lorsqu’une situation est cochée mais qu’aucun nombre d’heures n’est indiqué : 

remplacer le nombre d’heures par un missing. 
6. Lorsqu’on n’a pas du tout répondu à cette question alors qu’on devait y répondre : 

tout recoder en missing. 
7. Vérifier dans la catégorie « autre » si la réponse ne correspond pas à une catégorie 

de Q9. Si oui, recoder dans la bonne catégorie. 

 Problème : les chiffres ne correspondent pas au total 
Hypothèse : les personnes ont mal calculé le total. Ce qui compte sont les données par 
lieu de travail 
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Solution : si le total ne correspond pas ou est vide, recalculer en sommant les Q9 B (sauf 
la 15

ème
). Si le total est vide : idem. 

- Tolérance jusqu’à une différence de 5h avec les chiffres indiqués à Q9. 
- Lorsque la différence est supérieure : vérification systématique des versions papier. 
- Lorsque les chiffres ne clopent pas du tout entre Q9 et le total on en fait des missing 

où cela semble nécessaire (éventuellement partout). 
- Confusion entre réponse 5 (maison de repos) et 6 (maison de repos et soins) : cas 

par cas vérification des copies pour attribuer à la bonne catégorie 
- Certains répondants ont utilisé la catégorie « autre » pour préciser (pas en tenir 

compte dans le total) 

 

 Problème : certains répondant indiquent une réponse théorique en Q9 (15 : total) mais 
dans les remarques, ils indiquent que leur réalité de travail est plus élevée et la détaillent. 

Hypothèse : ils ont déclaré leur horaire théorique ( ex : 38 heures, 40 heures) et non la 
réalité pratique qui est de 50 heures. 

Solution : Voir au cas par cas, et modifier le total en remplaçant le chiffre en question. Si 
trop de lieux et impossible de voir la réalité exacte, mettre en missing Le but est toujours 
de rester au plus près de la réalité et des heures prestées. 

 

 Problème : certains répondant ont inclut les heures supplémentaires dans le total 

Hypothèse : ils ont voulu sommer aussi sur cette base 

Solution : laisser le total tel quel, vérifier au cas par cas 

 

 Problème : les mêmes catégories reviennent dans la catégorie « autres » 

Solution : nous avons regroupé en nouvelles catégories : 

1. ONE-Kind en Gezin 
2. Institution – Instellingen 
3. Cabinet – Dokterspraktijj prive 
4. Ecole-School (s’occupent des élèves) 
5. Enseignement-Onderwijs  (enseignent) 
6. Crèche-Kribbe 
7. Entreprise-Bedrijfgeneeskunde 
8. Prison-Gevangenis 
9. Autres-Andere : ce qui ne rentre pas dans les autres catégories 
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10 Au final, en combien de lieux de travail différents exercez-vous la fonction 
d’infirmier(e), hospitalier(e) ou assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique (sans 

prendre en compte les soins à domicile) ? 

 

 - Le nombre doit être un nombre, pas des lettres. Recoder en chiffres. 
- Enlever les remarques et juger au cas par cas ce qui doit être traduit en chiffres ou 

missing 

 

 Problème : Plus de lieux que la somme des Q9 sont indiqués.  

Hypothèse : la personne s’est trompée dans une des deux réponses. Ou elle a oublié de 
mentionner un lieu.  

Solution : Ce qui prime est le total. Les gens se trompant moins sur le total effectué que 
le détail des lieux. 

 Problème : Le répondant a indiqué 0 lieu alors qu’il indique 1 ou plusieurs codes postaux.  

Hypothèse : la personne s’est trompée dans le nombre de lieux.  

Solution : recoder Q 10 en fonction du nombre de codes postaux entrés Q 11(jusque 4) 

 Problème : des nombres extrêmement élevés sont présents (60, 30 etc.) 

Hypothèse : il s’agit de personnes faisant des soins à domicile 

Solution : si au-dessus de 60, effacer toutes les réponses de la partie III de Q9-Q11. 

 

11 Où ces lieux de travail sont-ils situés ? Indiquez le code postal des communes et 
ce, par ordre d’importance (lieu 1 = lieu où vous passez le plus de temps) 

 

 Problème : il y a moins de codes postaux que de lieux cités en Q 10 

Hypothèse : les gens ne connaissent pas le code postal, ou bien c’est le même code 
postal pour les différents lieux. 

Solution : garder le premier code postal et mettre les autres en missing 

 Problème : il y a plus de codes postaux que de lieux cités 

Hypothèse : les gens ont oublié de citer un lieu 

Solution : ajuster le nombre de codes postaux aux lieux (Q 10 =si en-dessous de 4) 
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12 En moyenne, combien d’heures par semaine consacrez-vous aux activités 
professionnelles reprises ci-dessous dans le cadre de votre fonction d’infirmier(e), 

hospitalier(e) ou assistant(e) soins hospitaliers en Belgique. (si une activité ne 
vous concerne pas, notez 0) 

 

 - Le nombre doit être un nombre, pas des lettres. Recoder en chiffres. 
- Enlever les remarques et juger au cas par cas ce qui doit être traduit en chiffres ou 

missing (Pas d « h », uren) 
- Chiffres en décimales (1h30=1,5) 
- Enlever « pauses » et réductions du temps de travail, recalculer en fonction au cas 

par cas et adapter à Q.9  
- Lorsque quelqu’un indique ‘temps-plein’, ¾ temps, mi-temps = missing 
- Différencier « 0 » de missing car 0 = ne fait pas cette tâche, missing = on ne sait pas 

combien de temps la tâche est faite ou pas. 
- Lorsqu’une marge est indiquée (ex : 50 à 60h), c’est sa moyenne qui est conservée 

(ici 55h). 
- Vérifier dans la catégorie « autre » si la réponse ne correspond pas à une catégorie 

de Q9. Si oui, recoder dans la bonne catégorie. 
- Nous avons ajouté les catégories suivantes : 

 

1. Préparation de médicaments/Geneesmidelen 
2. Préparation, service des repas/Maaltijden Dienen 
3. Secrétariat-administratif/Administratief 
4. Enseignement-formation-stagiaire/Onderwijs,vorming, stagiair 
5. Divers-autres/ Andere : lorsque plusieurs choses sont indiquées, inclassables ou 

heures non-précisées. 

 

 Problème : le total est différent de la somme des Q12 en Q12-10. 

Hypothèse : erreurs dans le calcul. 

Solution : si le total ne correspond pas ou est vide, recalculer en sommant les Q12  (sauf 
la 10

ème
). Si le total est vide : idem. 

- Tolérance jusqu’à une différence de 5h avec les chiffres indiqués à Q12. 
- Lorsque la différence est supérieure : vérification systématique des versions papier. 
- Lorsque les chiffres ne clopent pas du tout entre Q12 et le total on en fait des missing 

où cela semble nécessaire (éventuellement partout). 

 

13 Quelle fonction occupez-vous actuellement en tant qu’infirmier(e), hospitalier(e) 
ou assistant(e) en Belgique ? 

 

 - ATTENTION on a décidé de supprimer les sage-femmes du fichier de répondants, 

même quand elles se sont déclarées infirmières car l’étude ne portait pas sur le 

statut de sage-femme mais d’infirmière et qu’à la base les sage-femmes n’étaient 

pas contactées, donc cela fausserait les résultats. (10 personnes enlevées) 
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14 Quel moment de la journée décrit le mieux votre dernière prestation de travail ? 

 

 - 

 

15 De combien de patients étiez-vous directement responsables lors de cette dernière 
prestation de travail ? 

 

 - Chiffres exclusivement, enlever les remarques 
- Si une marge est indiquée, faire la moyenne et arrondir au nombre supérieur 
- Quand les gens parlent en terme de « familles » 1 famille = 1 patient car 1 

consultation 
- Différencier les « 0 » de missing  

 

16 En moyenne, combien d’heures par semaine consacrez-vous à l’accueil, 
l’accompagnement et l’évaluation de stagiaires dans le cadre de votre fonction 

d’infirmier(e), hospitalier(e) ou assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique ? 

 

 - Chiffres exclusivement, enlever les remarques 
- Si une marge est indiquée, faire la moyenne  
- Différencier les « 0 » de   missing 

 

17 En moyenne, combien d’heures par semaine consacrez-vous à des formations 
continues (déplacements non-compris) ? 

 

 - Chiffres exclusivement, enlever les remarques 
- Si une marge est indiquée, faire la moyenne  
- Différencier les « 0 » de   missing  

 

18 Comment envisagez-vous votre carrière en ce qui concerne le nombre 

d’heures/semaine que vous prestez en tant qu’infirmier(e), hospitalier(e) ou 
assistant(e) en soins hopsitaliers en Belgique ? Avez-vous l’intention d’augmenter 
cette activité, de la diminuer ou de la maintenir à son niveau actuel ? 

 

 -  
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19 Combien de temps pensez-vous encore exercer la fonction d’infirmier(e), 
hospitalier(e) ou assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique avant d’arrêter 

définitivement (réponse en nombre d’années) 

 

 - Chiffres uniquement, enlever les remarques 
- Si uniquement remarques = mettre en missing 

- Si tranche indiquée, faire la moyenne 

 

 Problème : certains déclarent déjà avoir arrêté. 

Hypothèse : le répondant n’a pas compris qu’il s’agissait d’un questionnaire sur l’exercice 
actuel de la fonction (partie III). 

Solution : recoder toutes les réponses en missing et garder uniquement les réponses à 
Q-1-Q6 (partie I) et Q24-28 (partie IV). Corriger réponse à la Q6  = non. 

 

20 Comment évaluez-vous votre travail actuel comme infirmier(e), hospitalier(e) ou 
assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique ? 

 

 - 

 

21 A côté de votre travail d’infirmier(e), hospitalier(e) ou assistant(e) en soins 
hospitaliers, menez-vous également d’autres activités professionnelles ? 

 

 Problème : Certains répondent « non » ou missing mais répondent quand même à la 
question 22. Ou disent une activité mais n’ont pas coché la case autre.». 

Hypothèse : erreur dans la réponse à la Q 21 

Solution : recoder Q 21 = oui et Recoder en « geselecteerd » lorsqu’une réponse à 
« autre » est donnée. 

 

22 Si vous exercez également la fonction d’infirmier(e), hospitalier(e) ou assistant(e) 
en soins hospitaliers à l’étranger, dans quel pays le faites-vous ? 

Si oui dans quel secteur ? Combien d’heures par semaine consacrez-vous en 

moyenne à ces activités  

 

 - Chiffres uniquement, enlever les remarques, les « u », « h » 
- Si uniquement remarques = mettre en missing 

 

23 Si vous exercez également la fonction d’infirmier(e), hospitalier(e) ou assistant(e) 

en soins hospitaliers à l’étranger, dans quel pays le faites-vous ? 

 

 - 
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IV.  Questions aux répondants n’exerçant actuellement pas la fonction 

d’infirmier(e), hospitalier(e) ou assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique 

 

24 Parmi les situations reprises ci-dessous, laquelle ou lesquelles correspondent à 

votre statut actuel ? 

 

 - Attention les gens en congé maladie sont considérés comme travailleurs. Ils ont 
souvent coché n’exerce pas actuellement » => recoder en « missing » Q 24. Compléter 
les autres réponses si besoin et Q6=1 ;  

 

25 Avez-vous par le passé exercé la fonction d’infirmier(e), hospitalier(e) ou 
assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique ? 

 

 Problème : certains répondent « non » à mais ensuite donnent des dates en Q 26-27 

Hypothèse : ils se sont trompés et voulaient dire oui 

Solution : recoder Q 25 = oui. 

 

26 Si oui, en quelle année avez-vous commencé à exercer après l’obtention de votre 
diplôme ? 

 

 - Année codée en 4 chiffres 
- Garder la première année citée si période. Lorsque plusieurs arrêts et reprises mettre 

en missing. 

 

27 Et en quelle année avez-vous arrêté d’exercer la fonction d’infirmier(e), 
hospitalier(e) ou assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique ? 

 

 - Année codée en 4 chiffres 
- Lorsque situation trop complexe :plusieurs arrêts et reprises, mettre en missing 

 

28 Avez-vous l’intention d’exercer à nouveau la fonction d’infirmier(e), hospitalier(e) 
ou assistant(e) en soins hospitaliers en Belgique dans le futur ? Dans combien de 

temps ? 

 

 - Chiffres uniquement 
- Enlever les remarques. Si uniquement remarque = missing 

- Recoder « nu » = 0 

29 Si vous avez des remarques, questions et suggestions concernant ce 

questionnaire, vous pouvez nous en faire part ici. 

 

 -  

 


