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Magneetziekenhuis trekt 

verpleegkundige aan 
Een magneetziekenhuis geeft verpleegkundigen veel autonomie, betrekt ze bij het bestuur en 
investeert in de professionaliteit van verpleegkundigen. Maar een magneet-erkenning behalen kost 
ruim tien jaar. ‘Het is niet een snelle oplossing voor het tekort aan verpleegkundigen’, zegt Ankie 
van Rossum, bestuursvoorzitter van VieCuri, dat overweegt de erkenning te halen. 
 

 
Bestuursvoorzitter-VieCuri Ankie van Rossum: 'Magneet-erkenning is geen quick-fix voor 
tekort verpleegkundigen.' 
 

Magneetziekenhuizen trekken verpleegkundigen aan als een magneet. Het werkklimaat is in een 
magneetziekenhuis zo aantrekkelijk voor verpleegkundigen, dat ze er graag willen 
werken. Magneetziekenhuizen geven verpleegkundigen veel autonomie, betrekken ze bij het 
bestuur en investeren in de professionaliteit van verpleegkundigen. Het Amerikaanse concept stak 
circa tien jaar geleden de oceaan over, maar heeft in Nederland nooit echt wortel geschoten. Door 
de huidige schaarste op de arbeidsmarkt lijkt het concept van het magneetziekenhuis een 
herkansing te krijgen. Het woord zoemt rond in de ziekenhuiswereld. 

Magneet-erkenning is geen quick-fix 
Maar zo werkt het niet, stelt Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van VieCuri in Venlo en Venray. 
‘Het concept-magneetziekenhuis is geen quick-fix om het tekort aan personeel op te lossen. Het 

vereist een cultuurverandering. Met zo’n een traject ben je jaren bezig. Het enige ziekenhuis in 
Europa dat de erkenning heeft behaald, is het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA). Dat 
heeft er tien jaar over gedaan.’ 

Magneetziekenhuis: meer tijd aan het bed 
VieCuri hakt begin 2019 de knoop door of het echt een magneetziekenhuis wil worden. Het 
ziekenhuis in Venlo en Venray bevindt zich al enkele jaren in het voorstadium. Het is circa vier jaar 
geleden gestart met Productive Ward, een van de bouwstenen voor een magneet-erkenning. Dat is 
een op Lean gebaseerde verbeterprogramma om werkprocessen te verbeteren, vertelt Nastasja 
Cornelissen, Chief Nursing Officer. ‘Verpleegkundigen kunnen door de toegenomen efficiency 10 
procent meer tijd aan het contact met patiënten besteden. Dat is nu 50 á 60 procent van hun tijd.’ 
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Nastasja Cornelissen, Chief Nursing Officer. ‘Verpleegkundigen kunnen door de 
toegenomen efficiency 10 procent meer tijd aan het contact met patiënten besteden.  

VieCuri naar Antwerpen en Denver 
Het afgelopen jaar was een delegatie van VieCuri op bezoek bij het Amerikaanse voorbeeld, 
het Porter Adventist Hospital in Denver (Colorado) en bij het Vlaamse UZA in Antwerpen. Het 
VieCuri-bestuur ziet na deze studiereizen kansen voor de magneet-erkenning. Van Rossum: ‘Het 
traject sluit goed aan bij waar we al mee bezig zijn. We willen de professionaliteit en autonomie 

van verpleegkundigen vergroten. Artsen hebben al veel autonomie. Bij verpleegkundigen schort 
het daaraan, alhoewel zij het meeste contact hebben met patiënten.’ Het bestuur beslist 
binnenkort. Daarna moeten de Ondernemingsraad, de medische staf en het verpleegkundig 
stafbestuur nog instemmen met het voornemen. 

Magneet-erkenning behalen kost ruim tien jaar 
Het behalen van de erkenning is een kwestie van lange adem. Gemiddeld doen ziekenhuizen er 
twaalf jaar over. VieCuri denkt het sneller te kunnen doen, omdat het via Productive Ward al bijna 
vijf jaar op de juiste route zit. Ziekenhuizen die de erkenning willen behalen, moeten gedurende 48 
maanden elk kwartaal metingen doen. Het gaat om peilingen naar de tevredenheid van patiënten 
en medewerkers. Daarnaast moeten medische uitkomsten van zorg worden gemeten waarop het 
verpleegkundig handelen van grote invloed is: het percentage patiënten met decubitus, pijn, 

valincidenten en lijn-scepsis, ofwel infecties na het inbrengen van een infuus. Ziekenhuizen die de 
erkenning willen halen, moeten in die 48 maanden beter scoren dan het gemiddelde van de 
magneetziekenhuizen. De lat ligt dus hoog. Cornelissen: ‘Het UZA heeft het percentage lijn-scepsis 
over lange periodes teruggebracht naar nul. Dat is echt bijzonder. Ze proberen dat zo lang 
mogelijk op nul te houden en monitoren dat op een bord heel transparant voor zowel de 
zorgmedewerkers als patiënten en bezoekers.’ 

Geen kleine dokters, maar grote verpleegkundigen 

Zijn de vrijgevestigde medisch specialisten ook meegenomen in het besluit? ‘Specialisten en 
verpleegkundigen zijn ontzettend afhankelijk van elkaar voor het realiseren van kwaliteit van zorg’, 
zegt Van Rossum. ‘Het MSB-bestuur is mee geweest naar Antwerpen. We willen af van het silo-

denken. We maken geen kleine dokters van de verpleegkundigen, maar grote verpleegkundigen. 
Of VieCuri de erkenning nu haalt of niet, de reis is het belangrijkste’, zegt Van Rossum. 
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