Ligt de toekomst van de
SPH’er in de zorg?
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Een verwacht overschot aan afgestudeerde SPH’ers tegenover een tekort aan
verpleegkundigen en verzorgenden in de nabije toekomst. Dat kan de opleidingen verleiden tot een eenvoudige conclusie: het profiel van de SPH’er moet omgebogen worden naar het profiel van een zorgprofessional. Sozio-SPH gaat in op
de valkuilen en de kansen die dit biedt.
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