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ONDERZOEK ACTUEEL signalering

Hoe groeit emotionele intelligentie?
Internationale studies wijzen uit dat emotionele intelligentie (EI)
van invloed is op het werk en de relaties van verpleegkundigen
met patiënten. Studenten verpleegkunde scoren hoger op EI
dan studenten van andere studies, EI neemt toe met de leeftijd
en neigt naar hogere scores bij vrouwen. Het doel van deze
studie was inzicht te verkrijgen in de EI van studenten verpleegkunde in Slovenië en de invloed van eerdere praktijkervaring en
geslacht op EI. Ook werd onderzocht of er verschillen waren
met studenten techniek (ICT).
De auteurs formuleerden op basis van de literatuur drie hypothesen en voerden een beschrijvend dwarsdoorsnedeonderzoek uit
om deze te testen. Er werden 113 eerstejaarsstudenten verpleegkunde geïncludeerd en 104 studenten techniek van een hboopleiding (EFQM niveau 6), allen beginnend eerstejaars. Een deel
van de verpleegkundestudenten (86) had al enige ervaring in de
zorg. Zij stroomden in via een leertraject inclusief een praktijkperiode in een range van gezondheidszorgvoorzieningen. EI werd
online middels self-reports gemeten met twee meetinstrumenten
die voor dit doel vertaald waren.
De resultaten tonen dat de EI-scores met beide meetinstrumenten hoger waren bij de verpleegkundestudenten dan bij
de ICT-studenten. Alhoewel de vrouwelijke studenten hoger
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scoorden dan de mannelijke, bleek het verschil tussen de seksen
niet significant te zijn. Er werd geen verschil gevonden tussen
studenten met en zonder eerdere praktijkervaring in de zorg.
De onderzoekers concluderen dat de emotionele intelligentie
van studenten verpleegkunde hoger is dan die van studenten
techniek en enigszins hoger bij vrouwen dan bij mannen.
Emotionele intelligentie kon niet in verband worden gebracht
met eerdere praktijkervaring in de zorg.
Met name het inzicht dat emotionele intelligentie niet hoger
was bij studenten met eerdere praktijkervaring in de zorg is heel
interessant voor opleidingen verpleegkunde. De vraag rijst welke
specifieke interventies effectief zijn om de EI te verhogen. Om
daar meer inzicht in te krijgen, zullen de verpleegkundestudenten die participeerden in dit onderzoek komende jaren verder
worden onderzocht in een longitudinaal onderzoek.
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