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Verpleegkundigen schrijven op een juiste manier medicijnen voor en op een 

vergelijkbare manier als artsen. Echter, de wettelijke, educatieve en 

organisatorische voorwaarden waaronder verpleegkundigen voorschrijven 

verschillen aanzienlijk tussen landen, variërend van landen waar 

verpleegkundigen geheel onafhankelijk medicijnen voorschrijven tot landen 

waar voorschrijven door verpleegkundigen enkel is toegestaan onder strenge 

voorwaarde en strikte supervisie door artsen. In Nederland hebben 

categorieën gespecialiseerde verpleegkundigen een beperkte voorschrijf-

bevoegdheid terwijl verpleegkundig specialisten meer uitgebreide 

voorschrijfbevoegdheden hebben. Op de werkvloer bestaat er grote diversiteit 

in de mate van- en manier waarop de wettelijke voorschrijfbevoegdheid van 

verpleegkundig specialisten is geïmplementeerd. Als gevolg van de 

voorschrijfprotocollen en formele en informele afspraken die zijn gemaakt, is 

de jurisdictie die Nederlandse verpleegkundig specialisten op de werkvloer 

hebben aangaande het voorschrijven veel beperkter dan hun wettelijke 

voorschrijfbevoegdheid. Op de volgende pagina’s wordt elk hoofdstuk van dit 

proefschrift kort samengevat. 

 

Introductie 

De algemene introductie (Hoofdstuk 1) beschrijft de achtergrond en het doel 

van dit proefschrift. De afgelopen decennia hebben de gelijktijdige processen 

van taakverschuiving en professionalisering van de verpleegkunde erin 

geresulteerd dat verpleegkundigen nieuwe posities en taken opnemen. Eén 

van de meest prominente ontwikkelingen in dit opzicht is de gedeeltelijke 

verschuiving van de taak van het voorschrijven van medicijnen van artsen 

naar verpleegkundigen. Het aantal landen waar verpleegkundigen 

voorschrijfbevoegdheid hebben is aanzienlijk gegroeid de afgelopen jaren. 

Met het oog op deze ontwikkeling zijn belangrijke vragen gesteld over of 

voorschrijven door verpleegkundigen veilig is en of het voorschrijven op 

klinisch verantwoorde wijze gebeurd.  

Wanneer verpleegkundigen beginnen met het voorschrijven van medicijnen 

betreden ze een gebied dat traditiegetrouw uitsluitend aan de medische 

professie toebehoorde. Dit heeft gevolgen voor de relatie tussen de beide 

professies en voor de verdeling van jurisdictie of controle over de 

voorschrijftaak. Dit proefschrift benadert deze ontwikkelingen vanuit het 

perspectief van de sociologie van de professies, waarbij Andrew Abbott’s 

(1988) werk aangaande jurisdictie het uitgangspunt vormt.  



 

Abbott stelt dat professies bestaan in een wederzijds afhankelijk systeem 

waarbij zij met elkaar strijden om controle of jurisdictie over bepaalde taken, 

in dit geval het voorschrijven van medicijnen. Jurisdictie is belangrijk voor 

professies omdat het hun middel van professioneel levensonderhoud is. 

Jurisdictie geeft status en macht. Daarom strijden professies met elkaar om 

jurisdictie, zowel op wettelijk vlak als op de werkvloer, waarbij verschillende 

uitkomsten mogelijk zijn.  

Dit proefschrift handelt over de effecten van voorschrijven door 

verpleegkundigen, de krachten die hebben geleid tot de introductie van 

voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen en de voorwaarden waaronder 

het voorschrijven door verpleegkundigen is gerealiseerd in West-Europese en 

Angelsaksische landen. Daarnaast worden de percepties en verwachtingen van 

Nederlandse verpleegkundige en medische stakeholders, verpleegkundig 

specialisten, verpleegkundigen en artsen aangaande de voorschrijf-

bevoegdheid voor verpleegkundigen beschreven evenals de manier waarop 

verpleegkundig specialisten in de dagelijkse praktijk voorschrijven.  

 

De effecten van voorschrijven door verpleegkundigen in vergelijking met 

voorschrijven door artsen 

Hoofdstuk 2 presenteert een systematische internationale literatuurreview 

naar de effecten van voorschrijven door verpleegkundigen in vergelijking met 

voorschrijven door artsen op de hoeveelheid en het type voorgeschreven 

medicatie en op patiëntuitkomsten. Er werden vijfendertig relevante 

publicaties geïdentificeerd. De resultaten toonden aan dat verpleegkundigen 

op vergelijkbare wijze voorschrijven als artsen. Zij schrijven voor vergelijkbare 

aantallen patiënten voor en schrijven vergelijkbare types en doseringen 

medicijnen voor. Studies die de totale hoeveelheid voorgeschreven medicatie 

vergeleken tussen verpleegkundigen en artsen toonden gemengde resultaten. 

Klinische parameters waren hetzelfde of beter voor behandeling door 

verpleegkundigen in vergelijking met artsen, gepercipieerde kwaliteit van zorg 

was hetzelfde of beter en patiënten behandeld door verpleegkundigen waren 

net zo tevreden of meer tevreden dan patiënten behandeld door artsen. 

Conclusies moeten echter met de nodige voorzichtigheid benaderd worden 

gezien de methodologische zwakheden in deze tak van onderzoek. Dat gezegd 

hebbende geven de positieve bevindingen desalniettemin aan dat 

verpleegkundigen op vergelijkbare wijze voorschrijven als artsen. Zorgen 

aangaande de veiligheid en de klinische juistheid van het voorschrijven door 



 

verpleegkundigen lijken dan ook onnodig en er is geen reden, op klinische 

grond, om verpleegkundigen niet te laten voorschrijven.  

 

Krachten die hebben geleid tot de introductie van 

voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen en voorwaarden voor 

voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen 

Hoofdstuk 3 beschrijft een tweede systematische internationale review van 

de literatuur. Deze review brengt alle informatie samen over de krachten 

binnen en buiten de verpleegkundige professie die hebben geleid tot de 

introductie van voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen evenals de 

verschillende manieren waarop deze voorschrijfbevoegdheid is gerealiseerd in 

West-Europese en Angelsaksische landen. Zes literatuurdatabases en zeven 

websites werden uitgebreid doorzocht en dit leverde 124 relevante publicaties 

op. De resultaten toonden aan dat een diversiteit aan externe en interne 

krachten heeft geleid tot de introductie van voorschrijfbevoegdheid voor 

verpleegkundigen, waaronder het streven naar snellere en meer efficiënte 

toegang tot medicijnen en het voldoen aan de behoeften van patiënten in 

afgelegen gebieden die vaak lijden onder het tekort aan artsen. De review 

toonde ook aan dat de wettelijke, educatieve en organisatorische voorwaarden 

waaronder verpleegkundigen voorschrijven aanzienlijk variëren. In sommige 

landen delen verpleegkundigen jurisdictie over het voorschrijven met de 

medische professie, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, maar in de 

meeste landen blijft de jurisdictie voornamelijk in handen van de medische 

professie en schrijven verpleegkundigen in een ondergeschikte positie voor.  

 

Om de voorwaarden waaronder voorschrijven door verpleegkundigen 

internationaal gezien is geïmplementeerd verder te onderzoeken, als ook de 

krachten die hebben geleid tot de introductie van voorschrijfbevoegdheid 

voor verpleegkundigen, werd een internationale survey uitgevoerd onder 

vertegenwoordigers van verpleegkundige en medische beroepsverenigingen 

en overheidsinstanties. Deze studie wordt beschreven in Hoofdstuk 4. Een 

totaal aantal van 39 respondenten uit tien landen vulde de vragenlijst in, 

waarbij medische beroepsverenigingen een lagere respons hadden. 

Respondenten van verpleegkundige en medische beroepsorganisaties 

noemden andere krachten als zijnde belangrijk voor de introductie van 

voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen. Respondenten van medische 

organisaties noemden bijna uitsluitend krachten die het voorschrijven door 

verpleegkundigen een noodzakelijkheid maakten, zoals personeelstekorten in 



 

de gezondheidszorg, terwijl respondenten van verpleegkundige organisaties 

juist vaak minder urgente redenen aanhaalden, zoals de mogelijkheid om 

beter gebruik te maken van de vaardigheden van verpleegkundigen. Dit kan 

opgevat worden als professionele ‘probleem constructie’, vaak gebruikt voor 

het behouden of verkrijgen van jurisdictie over taken. Door bijvoorbeeld enkel 

de aandacht te vestigen op krachten die het voorschrijven door 

verpleegkundigen een onvermijdelijke noodzakelijkheid maken, kan de 

medische professie op strategische wijze getracht hebben zoveel mogelijk 

jurisdictionele controle te behouden. De studie toonde ook aan dat de 

voorwaarden waaronder verpleegkundigen medicijnen voorschrijven sterk 

uiteenlopen. Aanzienlijke variatie tussen landen werd bijvoorbeeld gevonden 

omtrent het niveau, de duur en de plaats van voorschrijftraining binnen de 

verschillende onderwijssystemen. Tot slot werd er veel onzekerheid 

gerapporteerd door respondenten over de financiële organisatie van het 

voorschrijven door verpleegkundigen. Dit is opvallend, gezien 

voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen vaak wordt geïntroduceerd om 

de kosten-efficiëntie binnen de gezondheidszorg te verhogen. 

 

Professionele kennisclaims 

Terwijl Hoofdstukken 1 tot en met 4 een internationale focus hebben, richten 

Hoofdstukken 5 tot en met 9 zich op het voorschrijven door verpleegkundigen 

in Nederland. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van semigestructureerde 

interviews met dertien vertegenwoordigers van verpleegkundige en medische 

beroepsverenigingen en andere relevante partijen op het gebied van 

voorschrijven door verpleegkundigen in Nederland. Alle geïnterviewde 

partijen waren het erover eens dat het feit dat verpleegkundigen soms al 

medicijnen voorschreven zonder dat zij daarvoor wettelijk bevoegd waren, 

een situatie die bekend staat als ‘gedoogsituatie’, de belangrijkste reden 

vormde voor het starten van een introductieproces voor 

voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen. Dit week af van de resultaten 

die we internationaal vonden en is opvallend in het licht van ons theoretisch 

kader dat voorspelt dat professies de redenen voor de introductie van 

voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen zouden gebruiken en zodanig 

‘construeren’ dat deze in hun voordeel uitwerken. Het feit dat alle betrokken 

partijen zo openlijk spraken over de gedoogsituatie is mogelijk een typisch 

Nederlands fenomeen en kan ook op andere beleidsterreinen gevonden 

worden.  



 

De interviews toonden ook aan dat vertegenwoordigers van medische 

verenigingen ietwat minder positief tegenover de voorschrijfbevoegdheid voor 

verpleegkundigen stonden dan vertegenwoordigers van verpleegkundige 

verenigingen, en dat zij verschilden in hun kijk op de voorwaarden waaronder 

verpleegkundigen zouden moeten voorschrijven. Vertegenwoordigers van 

medische verenigingen gaven er bijvoorbeeld de voorkeur aan dat 

verpleegkundigen zouden voorschrijven in een verplicht 

samenwerkingsverband, met daarin op zijn minst één arts, terwijl 

vertegenwoordigers van verpleegkundige organisaties juist pleitten voor 

onafhankelijke voorschrijfrechten. Dit toont aan dat de medische professie 

zoveel mogelijk controle over het voorschrijven wilde behouden als mogelijk, 

terwijl de verpleegkundige professie probeerde iets van deze controle of 

jurisdictie over voorschrijven te verkrijgen.  

 

We voltooiden onze semigestructureerde interviews met diepgaande 

documentanalyse. Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de 

daaropvolgende thematische analyse. Hieruit bleek dat de medische en 

verpleegkundige professies verschillende zogenaamde ‘kennisclaims’ – claims 

unieke kennis en/of expertise te bezitten – gebruikten wanneer het om het 

voorschrijven ging. De verpleegkundige professie legde in haar kennisclaims 

sterk de nadruk op het routinematige en ‘elke dag’- aspect van de kennis die 

wordt gebruikt bij de taak van het voorschrijven door te stellen dat 

verpleegkundigen al medicijnen voorschreven, maar op niet-legale basis. Hun 

tweede claim luidde dat de introductie van voorschrijfbevoegdheid voor 

verpleegkundigen recht zou doen aan de vaardigheden en expertise waarover 

verpleegkundigen beschikken. Dit wordt gezien als een sterke claim in een 

zoektocht naar hogere professionele status. 

De resultaten toonden ook aan dat de medische professie aanvankelijk stelde 

dat voorschrijven voorbehouden moest blijven aan artsen omdat het een taak 

is die om medische kennis vraagt. Geleidelijk echter paste de medische 

professie haar claims aan en probeerde ze het voorschrijven door 

verpleegkundigen te reduceren tot een taak die welhaast exclusief gebaseerd is 

op routinematige kennis, onder andere door te stellen dat verpleegkundigen 

enkel zouden kunnen voorschrijven voor routine patiënten, wat weinig 

professionele status zou opleveren. Daarnaast benadrukte de medische 

professie in toenemende mate dat voorschrijven door verpleegkundigen 

gebaseerd zou moeten zijn op protocollen en richtlijnen die deels door artsen 

ontwikkeld zouden moeten worden. In plaats van zich te verzetten tegen de 



 

introductie van voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen probeerde de 

medische professie deze introductie op een adequate manier te reguleren en 

probeerde zij haar intellectuele jurisdictie over voorschrijven te behouden.  

 

Percepties en verwachtingen ten aanzien van voorschrijven door 

verpleegkundigen 

Hoofdstuk 7 is gebaseerd op surveyonderzoek dat in 2006 en in 2012 werd 

uitgevoerd onder Nederlandse verpleegkundigen. De surveys kenden 386 

respectievelijk 644 respondenten. Het bleek dat de steun onder 

verpleegkundigen voor voorschrijven door verpleegkundigen stabiel doch 

tamelijk behoedzaam was. Het aantal verpleegkundigen dat zich onvoldoende 

toegerust voelde om voor te schrijven bleef hoog (rond de 88% in beide 

surveys), waarbij onvoldoende kennis om voor te schrijven in beide jaren de 

meest belangrijke reden hiervoor was. Daarnaast had twee derde van de 

Nederlandse verpleegkundigen in onze survey die de voorschrijfmodule reeds 

gevolgd hadden nog altijd het gevoel dat ze onvoldoende kennis hadden om 

voor te schrijven. Opvallend genoeg nam het aantal verpleegkundigen dat 

onvoldoende steun vanuit hun organisatie ondervond voor voorschrijven door 

verpleegkundigen toe tussen 2006 en 2012  (van 26% naar 40%). Over het 

algemeen echter veranderden de percepties van Nederlandse 

verpleegkundigen ten aanzien van voorschrijven door verpleegkundigen 

weinig tussen 2006 en 2012, ondanks verschillende interne en externe 

krachten die ze hadden kunnen veranderen. Dit suggereert dat de discussie 

binnen de verpleegkundige professie of voorschrijven tot het takenpakket van 

een verpleegkundige behoort nog altijd leeft, wat invloed kan hebben op het 

opnemen van de voorschrijftaak. 

 

Hoofdstuk 8 rapporteert de bevindingen van surveys onder nationale 

samples van Nederlandse verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en 

artsen die hun percepties ten aanzien van voorschrijven door 

verpleegkundigen onderzochten. Een totaal aantal van 617 verpleegkundigen, 

375 verpleegkundig specialisten en 265 artsen voltooide de vragenlijst. Hun 

percepties ten aanzien van voorschrijven door verpleegkundigen werden 

gemeten aan de hand van een veertien items tellende vijf-punt Likert schaal 

die liep van (1) “compleet mee oneens” tot (5) “compleet mee eens”. De 

resultaten toonden dat alle groepen het erover eens waren dat voorschrijven 

door verpleegkundigen goed is voor de dagelijkste praktijk van 

verpleegkundigen en de verpleegkundige professie. Er waren weinig zorgen 



 

over de negatieve consequenties voor de praktijk van artsen en de medische 

professie. Enkel daar waar het zaken betrof die te maken hebben met kwaliteit 

van zorg en patiëntveiligheid toonden artsen meer zorgen, hoewel nog altijd 

relatief weinig, dan verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Deze 

resultaten suggereren dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en 

artsen over het algemeen neutrale tot matig positieve percepties hebben ten 

aanzien van voorschrijven door verpleegkundigen, wat goed is voor de 

implementatie en het potentiele succes van voorschrijven door 

verpleegkundigen in de praktijk. Tegelijkertijd bleven zorgen over de 

consequenties van voorschrijven door verpleegkundigen voor de kwaliteit van 

zorg en patiëntveiligheid een punt van aandacht, vooral onder artsen. 

 

Verdeling van jurisdictionele controle over voorschrijven op de 

werkvloer 

Hoofdstuk 9 rapporteert de bevindingen van een meervoudig casestudie 

onderzoek  dat onderzocht hoe voorschrijven door verpleegkundigen in 

Nederland in de alledaagse praktijk gestalte krijgt en hoe de jurisdictionele 

controle over voorschrijven op de werkvloer is verdeeld tussen verpleegkundig 

specialisten (met een masterdiploma Advanced Nursing Practice) en artsen. 

Het onderzoek bestond uit diepgaande interviews met vijftien verpleegkundig 

specialisten en veertien medisch specialisten, niet-participerende observaties 

van consulten van verpleegkundig specialisten en documentanalyse. Er werd 

grote variëteit gevonden in de mate waarin en de manier waarop de wettelijke 

voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundig specialisten is geïmplementeerd. 

Er was aanzienlijke variatie in de hoeveelheid en range van medicijnen die 

verpleegkundig specialisten mochten voorschrijven. Daarnaast gebruikten 

verpleegkundig specialisten een brede waaier aan ondersteunende 

documenten terwijl zij voorschreven, uiteenlopend van richtlijnen opgesteld 

door internationale professionele verenigingen tot individuele formularia 

ontwikkeld door de verpleegkundig specialist zelf. Onze studie toonde ook 

aan dat de financieringsstructuur van voorschriften van verpleegkundig 

specialisten ondoorzichtig en verwarrend was voor de meeste verpleegkundig 

specialisten en medisch specialisten. De manier waarop het voorschrijfproces 

plaatsvond was grotendeels overeenkomend voor alle voorschrijvende 

verpleegkundig specialisten: ze hadden regelmatig overleg met medisch 

specialisten over hun voorschrijfbesluiten, bijna altijd op informele wijze. 

Deze bevindingen suggereren dat er een aanzienlijke discrepantie bestaat 

tussen de verdeling van jurisdictionele controle over voorschrijven op het 



 

wettelijk niveau en op het niveau van de werkvloer. Volgens de Nederlandse 

wet is het verpleegkundig specialisten toegestaan elk medicijn voor te 

schrijven dat binnen hun specialisme en bekwaamheid valt. De additionele 

regels en formele en informele afspraken met medisch specialisten op de 

werkvloer beperken deze wettelijke voorschrijfbevoegdheid aanzienlijk. 

Tegelijkertijd moet hierbij opgemerkt worden dat voorschrijven een relatief 

nieuwe taak is voor Nederlandse verpleegkundig specialisten. Het is mogelijke 

dat de variabiliteit die zich op dit moment, kort na introductie van de 

voorschrijfbevoegdheid, voordoet tussen ziekenhuizen en ziekenhuis-

afdelingen met de tijd zal afnemen en dat zich een meer ‘gemeenschappelijke 

praktijk’ zal ontwikkelen. 

 

Algemene discussie 

 

Tot slot biedt Hoofdstuk 10 een discussie van de belangrijkste bevindingen 

van dit proefschrift, methodologische overwegingen en implicaties voor 

beleid, praktijk en toekomstig onderzoek. Er wordt gepleit voor meer 

beleidsaandacht voor de financiële aspecten van het voorschrijven door 

verpleegkundigen, gezien deze vaak ondoorzichtig en verwarrend zijn. Het 

wordt ook aanbevolen dat beleidsverwachtingen ten aanzien van de effecten 

van voorschrijven door verpleegkundigen meer realistisch gemaakt moeten 

worden en moeten worden aangepast aan de huidige situatie op de werkvloer, 

waarbij het voorschrijven door verpleegkundigen zich langzaam ontwikkelt en 

op een meer beperkte manier wordt geïntroduceerd dan de wet toestaat. 

Gezien de aanzienlijke variatie die werd gevonden in het niveau en de duur 

van de training voor voorschrijven door verpleegkundigen, en gezien 

verpleegkundigen aangaven zich onzeker te voelen over hun 

voorschrijfkennis, wordt geopperd dat trainingsprogramma’s meer aandacht 

besteden aan hoe goed hun curricula aansluiten bij de behoeften van 

verpleegkundigen wanneer zij in de dagelijkse praktijk moeten voorschrijven. 

Omdat het aantal voorschrijvende verpleegkundigen vermoedelijk zal groeien 

de komende jaren wordt er ook voor gepleit de begeleiding en supervisie door 

artsen meer te structureren en formaliseren. Met het oog op de huidige 

beperkte organisatorische gereedheid voor het voorschrijven door 

verpleegkundigen moeten checklists ontwikkeld worden die de implementatie 

van de voorschrijfbevoegdheid kunnen faciliteren. Tot slot wordt aanbevolen 

meer onderzoek te verrichten naar de kosten-efficiëntie van het voorschrijven 

door verpleegkundigen en meer lange termijn studies uit te voeren om zo de 



 

ontwikkeling en effecten van voorschrijven door verpleegkundigen goed te 

blijven monitoren.  

 

Conclusie 

Verpleegkundigen schrijven op een juiste manier voor en op vergelijkbare 

wijze als artsen. De voorwaarden waaronder verpleegkundigen voorschrijven 

verschillen echter aanzienlijk tussen landen, uiteenlopend van landen waar 

verpleegkundigen onafhankelijk voorschrijven tot landen waar voorschrijven 

door verpleegkundigen enkel is toegestaan onder strikte voorwaarden en 

supervisie door artsen. Dit betekent dat in sommige landen, zoals 

bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, verpleegkundigen (volle) wettelijke 

jurisdictie over voorschrijven delen met de medische professie, maar dat in de 

meeste andere West-Europese en Angelsaksische landen de wettelijke 

jurisdictie over voorschrijven voornamelijk bij de medische professie blijft. In 

Nederland hebben categorieën gespecialiseerd verpleegkundigen (met een 

Bachelor degree) beperkte voorschrijfrechten terwijl verpleegkundig 

specialisten (met een Master degree Advanced Nursing Practice) vrij 

uitgebreide voorschrijfrechten hebben. Nederlandse verpleegkundig 

specialisten kunnen elk medicijn dat binnen hun specialisme en bekwaamheid 

valt voorschrijven. Er bestaat echter grote diversiteit in de mate waarin en 

manier waarop de wettelijke voorschrijfbevoegdheid van verpleegkundig 

specialisten is geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. Verpleegkundig 

specialisten schrijven vaak voor volgens afgebakende protocollen of in overleg 

met medisch specialisten. De wettelijke bevoegdheid die verpleegkundig 

specialisten over voorschrijven hebben is dus veel breder dan de 

jurisdictionele controle die zij op de werkvloer over voorschrijven hebben. 

Gezien voorschrijven door verpleegkundigen in Nederland nog steeds in 

ontwikkeling is, zal de voorschrijfbevoegdheid op de werkvloer vermoedelijk 

veranderen en zich de komende jaren uitkristalliseren. Gezien is aangetoond 

dat voorschrijven door verpleegkundigen veilig is en patiënten over het 

algemeen tevreden zijn met het voorschrijven door verpleegkundigen, kunnen 

verbeteringen in de educatie, financiering en implementatie van voorschrijven 

door verpleegkundigen in de dagelijkse praktijk verdere verbeteringen 

brengen in de komende jaren. 
  



 

 

 


