
 Panel Verpleging & Verzorging 

 

Wat is het Panel Verpleging & Verzorging? 

Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit een groep zorgverleners werkzaam in verschillende 

sectoren. Samen vertegenwoordigen ze de grootste groep zorgverleners in de zorg. De Paneldeelnemers 

beantwoorden op vrijwillige basis enkele keren per jaar vragen over hun werk. De vragen worden over 

het algemeen via internet gesteld.  

Onderstaand team van het onderzoeksinstituut NIVEL coördineert het Panel en voert het onderzoek uit, 

met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoek zetten we op in 

samenspraak met het ministerie en de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. 

 

                                                                      
           Doortje Saya               Anke de Veer               Kim de Groot 

           (secretariaat)                    (onderzoeker)                 (onderzoeker en wijkverpleegkundige)  

   

Wat is het doel van het Panel Verpleging & Verzorging? 

Het doel van het Panel is onderzoek doen naar hoe zorgverleners hun werk ervaren. Bij de keuze van de 

onderwerpen kijken we naar wat voor de beroepsgroep belangrijk en actueel is. De ene keer gaan de 

vragen over arbeidsomstandigheden, zoals werkdruk en loopbaanmogelijkheden. Een andere keer gaan 

de vragen over de inhoud van het werk, zoals zorg rondom het levenseinde en ondersteuning van 

zelfmanagement. 
 

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek? 

We proberen de resultaten zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van zorgverleners, via de 

website van het Panel (www.nivel.nl/panelvenv) en artikelen in vakbladen. De uitkomsten van het 

onderzoek gebruiken we ook om bij beleidsmakers en landelijke koepelorganisaties in de zorg aan te 

geven hoe het werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt kan worden.  

 

Wie kunnen deelnemer worden?  

 verpleegkundigen in ziekenhuizen;  

 verpleegkundigen in de GGZ;  

 begeleiders in de gehandicaptenzorg met een verpleegkundige opleiding of agogische opleiding 

(niveau 4 of 5);  

 verzorgenden en verpleegkundigen in thuiszorgorganisaties;  

 verzorgenden en verpleegkundigen in de intramurale ouderenzorg 

(verpleeghuis/verzorgingshuis/zorgcentrum/kleinschalige woonvoorziening) 

 praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken of gezondheidscentra  

 

Vrijwilligheid en privacy 

Deelname aan het Panel is op basis van vrijwilligheid. Deelnemers zijn altijd vrij tussentijds hun 

medewerking op te zeggen. Uw persoonlijke gegevens behandelen we vertrouwelijk en zijn niet voor 

derden ter inzage. Over de onderzoeksbevindingen wordt anoniem gerapporteerd. Antwoorden op 

onderzoeksvragen over werken in de zorg bewaren we apart van persoonlijke gegevens van 

Paneldeelnemers. Hiermee waarborgen we uw privacy. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over het Panel Verpleging & Verzorging, neem dan contact op met het  

secretariaat van het Panel: mevrouw Doortje Saya, telefoon: 030-27 29 749, e-mail: secr3@nivel.nl. 

http://www.nivel.nl/panelvenv
mailto:secr3@nivel.nl

