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Doelgroep
Dit boek nodigt verpleegkundigen uit om 
het thema verpleegkundig leiderschap te 
verkennen en zich eigen te maken. Het is 
bedoeld voor alle ambitieuze verpleegkun-
digen die zich in uiteenlopende rollen en 
functies bezighouden met de professionali-
sering van hun vak, of dat willen, en de 
functie van aanjager vervullen. De doel-
groep bestaat vooral uit verpleegkundig 
specialisten-in-opleiding, verpleegkunde-
studenten in de laatste fase van de 
bacheloropleiding, verpleegkundigen die 
een opleiding volgen tot verpleegkundig 
leider en leden van verpleegkundige advies-
raden. Voor praktijkondersteuners die lei-
dinggevende ambities hebben, kan dit boek 
echter ook interessant zijn.

Inhoud
Verpleegkundig leiderschap gaat over de 
invloed op de kwaliteit van zorg door leider-
schap. Het begint met leiderschap dichtbij 
de patiënt en jezelf als verpleegkundige en 
eindigt met voorbeelden van invloed en 
macht in een organisatie, beroepsvereni-
ging en de politiek. De auteurs zetten aan 
tot nadenken door opdrachten en vragen 
als ‘Welke invloed heb ik? Hoe kom ik aan 
die invloed? Waarvoor gebruik ik die? In 
welk stadium van leiderschapsontwikkeling 
ben ik nu? Hoe ziet mijn werkomgeving 
eruit? Wat kan ik doen om mijn werkomge-
ving te beïnvloeden?’

De auteurs zijn verpleegkundigen en 
wetenschappers die onderzoek doen naar 
leiderschap en daar elke dag weer op alle 
niveaus mee in aanraking komen. De ver-

schillende niveaus komen terug in de vijf 
hoofdstukken van het boek. De auteurs 
beschrijven theorieën en modellen over lei-
derschap, in het kader van kwaliteit en vei-
ligheid van de patiëntenzorg. 

In het laatste hoofdstuk staat de visie van 
verpleegkundige leiders in kaders en dat 
kan inspirererend zijn voor verpleegkundi-
gen. Je kunt de hoofdstukken los van elkaar 
lezen, afhankelijk van je interesse. 

Oordeel
Ik vind het boek met name geschikt voor 
het onderwijs, studenten verpleegkunde en 
verpleegkundigen die met dit onderwerp 
bezig zijn in de dagelijkse praktijk. De ver-
schillende modellen en theorieën kunnen 
daarbij ondersteuning bieden.

Marieke Schuurmans schrijft in haar 
voorwoord dat leiderschap niet alleen 
begint bij grote transities, maar ook bij de 
zorg van elke dag. De zorg waarvoor je je 
verantwoordelijk voelt om het steeds beter 
te doen, door goed te kijken en te begrijpen 
hoe het gaat en je vandaaruit stap voor stap 
te verbeteren.

In dit kader is het boek ook geschikt voor 
ambitieuze praktijkondersteuners die bij-
voorbeeld in een gezondheidscentrum wer-
ken. Dan is het wel van belang dat je echt 
feeling met het onderwerp hebt, want dit is 
een onderwijsboek. 

Voor het onderwijs geef ik het boek 4 
sterren, voor de geïnteresseerde praktijkon-
dersteuner 3 sterren, omdat het toch rede-
lijk theoretisch is.

Petra Dijkstra
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