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Peter Degadt

editoriaal

Hoe	 zorgen	 we	 ervoor	 dat	 we	 ook	 in	 de	
toekomst	 voldoende	 en	 goed	 opgeleide	
medewerkers	hebben	om	tegemoet	 te	ko-
men	 aan	 de	 stijgende	 en	 veranderende	
zorgnoden?	De	 uitdagingen	 zijn	 enorm.	
Maar	 waar	 een	 wil	 is,	 is	 een	 weg.	 Zorg-
net	 Vlaanderen	 bundelde	 zijn	 standpun-
ten	en	tal	van	concrete	voorstellen	in	het	
cahier	Zorg voor de zorgende. Tienpunten-
plan voor een toekomstig manpowerbeleid 
in de zorg.

De	 uitdagingen	 zijn	 inmiddels	 gemeen-
zaam	bekend.	Door	de	vergrijzing	neemt	
de	 vraag	 naar	 zorg	 exponentieel	 toe.	 De	
zorgvraag	wordt	 bovendien	 ook	 steeds	
complexer,	 onder	 meer	 door	 de	 snelle	
technologische	 evoluties.	 De	 vroegere	
aanbodgerichte	 zorg	 evolueert	 naar	 een	
vraaggestuurde	 zorg.	 Zorgverstrekkers	
moeten	zowel	binnen	de	eigen	instelling	
als	 buiten	 hun	 muren	 nauw	 in	 team	 sa-
menwerken.	Daarbij	wordt	ook	de	voort-
durende	 dialoog	 met	 de	 patiënt	 of	 de	
cliënt	alsmaar	belangrijker.	Tegelijk	kam-
pen	we	vandaag	al	met	een	schaarste	aan	
verpleegkundigen	 en	 verzorgenden.	 Va-
catures	blijven	open,	diensten	zijn	onder-
bemand,	her	en	der	is	er	nu	al	een	tekort	
aan	leidinggevenden.	De	diagnose	is	niet	
van	de	poes.

Gelukkig	 groeit	 er	 stilaan	 ook	 een	 con-
sensus	 over	 de	 mogelijke	 oplossingen.	
Zorgnet	 Vlaanderen	 neemt	 hierbij	 het	
voortouw.	 Maar	 ook	 aan	 de	 universitei-
ten,	 in	 verschillende	 beroepsfederaties	
van	 verpleegkundigen	 en	 verzorgenden	
en	 bij	 de	 overheden	 rijpen	 plannen	 die	
meer	en	meer	concreet	vorm	krijgen.	Het	
mooie	is	dat	al	deze	plannen	min	of	meer	
dezelfde	 sporen	 volgen,	 enkele	 details	
niet	te	na	gesproken.	Er	mag	dan	ook	ver-
hoopt	worden	dat	ze	in	de	politiek	op	bij-
val	kunnen	rekenen	en	snel	gerealiseerd	
zullen	 worden.	 Want	 ook	 daarover	 is	 ie-

Oplossingen
dereen	 het	 eens:	 er	 moet	 dringend	 werk	
van	gemaakt	worden.	Liever	vandaag	nog	
dan	morgen.

Wat	de	overheidsinitiatieven	betreft,	gaat	
het	 Meerjarenplan voor de aantrekkelijk-
heid van de verpleegkunde	 van	 minister	
Laurette	Onkelinx	alvast	in	de	goede	rich-
ting.	Zorgnet	Vlaanderen	legt	hier	en	daar	
andere	nuances	en	 is	het	op	een	beperkt	
aantal	punten	zelfs	grondig	oneens	met	de	
voorstellen	van	minister	Onkelinx.	Ik	denk	
dan	 vooral	 aan	 de	 suggestie	 om	 nieuwe		
niveaus	te	creëren	tussen	de	verpleegkun-
dige	 en	 de	 verzorgende.	 Dat	 zou	 alleen	
maar	 de	 verwarring	 in	 de	 hand	 werken.	
Maar	hierover	kan	het	debat	nog	gevoerd	
worden.	Belangrijker	is	dat	Zorgnet	Vlaan-
deren	en	de	andere	spelers	in	het	werkveld	
zich	 in	grote	 lijnen	achter	het	meerjaren-
plan	van	minister	Onkelinx	kunnen	scha-
ren.	 Dat	 blijkt	 ook	 uit	 de	 diverse	 artikels		
in	 deze	 verpleegkunde-special van	 Zorg-
wijzer.

Het	 onderwijs,	 de	 overheden	 en	 in	 de		
eerste	plaats	de	zorgsector	zelf	weten	wat	
hen	te	doen	staat	in	de	komende	maanden	
en	jaren.	De	diagnose	is	bekend	en	over	het	
behandelingstraject	 bestaat	 in	 hoge	 mate	
eensgezindheid.	Er	is	geen	reden	voor	ver-
der	uitstel,	wel	integendeel.	Zorgnet	Vlaan-
deren	neemt	alvast	de	handschoen	op.

Zijn	 daarmee	 alle	 problemen	 van	 de	
baan?	 Uiteraard	 niet.	 Want	 naast	 het		
tekort	 aan	 verpleegkundigen	 heeft	 de	
zorgsector	nog	andere	katten	 te	geselen.	
Denk	 aan	 de	 versplintering	 in	 bevoegd-
heden.	Of	aan	de	bouwperikelen	met	het	
VIPA.	 Allemaal	 zaken	 die	 uitvoerig	 aan	
bod	 kwamen	 in	 het	 Memorandum	 van	
Zorgnet	Vlaanderen	naar	aanleiding	van	
de	Vlaamse	verkiezingen.	Laat	het	duide-
lijk	zijn:	ook	op	zondag	7	juni	kiezen	we	
met	zorg,	kiezen	we	voor	zorg.

Peter Degadt
gedelegeerd bestuurder
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Onkelinx geeft startsein imagocampagne
Verpleegkundige ambassadeurs bezoeken scholen

Dank aan de zorgende!

Opvallend	initiatief	is	dat	minister	Onke-
linx	 180	 verpleegkundige	 ambassadeurs	
op	 pad	 stuurt.	 In	 mei	 gaan	 die	 ambas-
sadeurs	 op	 bezoek	 in	 scholen	 in	 de	 drie	
Gemeenschappen.	 Ze	 zullen	 er	 hun	 be-
roep	voorstellen	als	“een	moeilijk	beroep,	
maar	 met	 een	 grote	 sociale	 toegevoegde	
waarde.	 Het	 is	 ook	 een	 beroep	 dat	 heel	
wat	 doorgroeimogelijkheden	 biedt	 en	
waarvoor	 er	 echte	 werkzekerheid	 be-
staat.”
	
In	 haar	 persbericht	 wijst	 minister	 On-
kelinx	 op	 de	 zekere	 tewerkstelling	 in	 de	
sector:	“Er	worden	vandaag	heel	wat	ver-
pleegkundigen	gezocht:	er	 is	een	budget	
voorzien	voor	de	vervanging	van	de	ver-
pleegkundigen	die	aan	het	einde	komen	
van	 hun	 loopbaan,	 met	 moederschaps-
verlof	 zijn	 of	 halftijds	 werken,	 voor	 de	
aanwerving	 van	 1.061	 verpleegkundigen	
op	 1	 juli	 2009	 en	 van	 nog	 eens	 948	 op		
1	 januari	 2010.	 Die	 cijfers	 gelden	 enkel	
voor	 de	 ziekenhuizen	 en	 gaan	 niet	 over	
de	 bijkomende	 krachten	 die	 voorzien	

Naar aanleiding van de Interna

tionale dag van de Verpleegkunde 

op 12 mei wil Zorgnet Vlaanderen 

de verpleegkundigen en  

verzorgenden bedanken.

werden	 voor	 de	 rusthuizen	 of	 de	 sector	
van	de	thuiszorg.”

Bij	 de	 campagne	 hoort	 ook	 een	 folder	
en	 een	 website	 www.eenplusvoorjecarri-
ere.be.	In	de	folder	onderstreept	minister	
Onkelinx	nogmaals	de	initiatieven	die	ze	
neemt	 om	 het	 beroep	 van	 verpleegkun-
dige	aantrekkelijk	te	maken.	“Hoe?	Door	
werk	 te	 maken	 van	 een	 plan	 met	 vier	
doelstellingen:
1°	 verminderen	 van	 de	 werklast	 en	 de	

stress;
2°	opwaardering	van	de	 functie	van	ver-

pleegkundige;
3°	 een	 betere	 en	 aan	 de	 realiteit	 aange-

paste	verloning;
4°	sociale	erkenning	door	verpleegkundi-

gen	 actief	 te	 betrekken	 bij	 de	 besluit-
vorming.”

Meer over het meerjarenplan van minister 
Onkelinx en de aantrekkelijkheid van het 
beroep van verpleegkundige vindt u ver-
derop in dit magazine. 

Een centraal element in het Meerjarenplan voor de aantrekkelijkheid van de verpleegkunde van minister  

Laurette Onkelinx, is een groots opgezette promotiecampagne. Op maandag 11 mei stelde minister Onkelinx  

haar campagne Verpleegkunde, een plus voor je carrière aan de pers voor.

Een aantrekkelijke folder moet jongeren 
helpen overtuigen van de vele voordelen 
van een job als verpleegkundige.

Op		 12	 mei	 is	 het	 Internationale	 dag	 van	
de	 Verpleegkunde.	 Zorgnet	 Vlaanderen	
wil	 de	 gelegenheid	 aangrijpen	 om	 zijn	
dank	 en	 waardering	 uit	 te	 spreken	 voor	
de	 duizenden	 verpleegkundigen	 en	 ver-
zorgenden	 die	 dagdagelijks	 het	 beste	
van	 zichzelf	 geven.	Tegelijk	 roept	 Zorg-
net	 Vlaanderen	 ook	 op	 om	 zorg	 te	 dra-

gen	 voor	 onze	 zorgenden.	 Het	 is	 im-
mers	niet	vanzelfsprekend	dat	we	de	
kwaliteit	 van	 de	 zorg	 in	 de	 toekomst	
zullen	 kunnen	 handhaven.	 Zorgnet	
Vlaanderen	wil	er	alles	aan	doen	om	
samen	 met	 de	 verpleegkundigen	 en	
de	verzorgenden	de	 toekomst	van	de	
zorg	veilig	te	stellen.

kort



Zorgnet Vlaanderen steunt  
ontwikkelingsprojecten 

oproep projectVoorstellen
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Elk jaar reserveert Zorgnet Vlaanderen 
1% van zijn jaarlijkse inkomsten voor 
ontwikkelingsprojecten. Voorstellen 
kunnen vanaf nu worden ingediend.
Enkel leden van Zorgnet Vlaanderen 
of  oprichtende congregaties kunnen 
projecten indienen. De Raad van Be
stuur hanteert bij de evaluatie van de 
ingediende projecten de volgende cri
teria:

•	 De	 ingediende	 projecten	 moeten	 ex-
pliciet	 te	 maken	 hebben	 met	 gezond-
heidszorg.	 Projecten	 die	 op	 indirecte	
wijze	gelinkt	zijn	aan	gezondheidszorg	
(voedselveiligheid,	 huisvesting...)	
worden	 –	 hoe	 waardevol	 ook	 –	 niet	
weerhouden.

•	 2/3	 van	 de	 beschikbare	 middelen	
wordt	 besteed	 aan	 opleidingsprojec-

ten	 voor	 practici	 of	 trainers.	 Het	 res-
terende	 budget	 kan	 worden	 besteed	
aan	 materiële	 ondersteuning,	 gelinkt	
aan	gezondheidszorg	of	projecten	voor	
andere	doelgroepen,	bijvoorbeeld	sen-
sibiliseringscampagnes.

•	 Projectvoorstellen	 met	 een	 meer-
jarenbegroting	 krijgen	 een	 pluspunt,	
zonder	 dat	 Zorgnet	 Vlaanderen	 zich	
engageert	 tot	een	financiering	van	de	
volgende	jaren.

•	 Projecten	 met	 een	 rechtstreekse	 link	
naar	de	voorziening	of	de	congregatie,	
óf	 projecten	 die	 door	 henzelf	 worden	
uitgevoerd,	genieten	de	voorkeur.

•	 Vierde-wereldprojecten	 in	eigen	land,	
projecten	in	de	Europese	Unie	en	pro-
jecten	 in	 Noord-Amerika	 komen	 niet	
in	 aanmerking.	 Ook	 vragen	 naar	 tus-
senkomsten	in	kosten	(vluchten,	over-

nachtingen...)	van	westerse	medewer-
kers	komen	niet	in	aanmerking.

Bij	 de	 projectaanvraag	 moet	 een	 fiche	
worden	 ingediend	 met	 de	 begroting,	
met	 een	 duidelijke	 vermelding	 waaraan	
de	 financiële	 middelen	 worden	 besteed.	
Zorgnet	 Vlaanderen	 rekent	 erop	 dat	 alle	
toegewezen	 middelen	 integraal	 en	 netto	
ter	plaatse	komen	in	het	land	en	voor	het	
project	waarvoor	ze	ter	beschikking	wer-
den	gesteld.	De	aanvragende	voorziening	
staat	 garant	 voor	 een	 correcte	 besteding	
van	de	middelen.

De	 projecten	 kunnen	 ingediend	 worden	
tot	 uiterlijk	 7	 november	 2009	 bij	 Zorg-
net	 Vlaanderen.	 Contactpersoon	 is	 Kris		
De	 Koker,	 administratief	 coördinator	
(kdk@zorgnetvlaanderen.be).

Het	 Vlaams	 Geneeskundigenverbond	 or-
ganiseerde	in	2008	een	symposium	in	het	
Vlaams	Parlement.	Het	verslagboek	daar-
van	is	nu	gepubliceerd.
Op	 18	 oktober	 vorig	 jaar	 had	 in	 het	
Vlaams	Parlement	een	symposium	plaats	
met	als	thema	“Naar	een	blauwdruk	voor	
een	Vlaamse	Gezondheidszorg.	Leren	uit	
buitenlandse	ervaringen.”	De	organisatie	
was	 in	 handen	 van	 het	 Vlaams	 Genees-
kundigenverbond	 (VGV)	 in	 samenwer-
king	met	het	Doktersgild	Van	Helmont.
Twee	 gedecentraliseerde	 modellen	 van	
gezondheidszorg,	 met	 name	 in	 Dene-
marken	en	Canada,	kwamen	op	het	sym-
posium	 aan	 bod.	 Er	 werd	 onder	 meer	
aandacht	 besteed	 aan	 de	 integratie	 van	
preventieve	en	curatieve	geneeskunde	en	
grensoverschrijdende	zorg.
U	 vindt	 het	 integrale	 congresboek	 op	
de	 website	 www.zorgnetvlaanderen.be	
onder	het	item	Nieuws > Naar een blauw-
druk voor een Vlaamse Gezondheidszorg.

Beginnen de campagnes vruchten af  
te werpen? Feit is dat er nooit eerder 
zoveel eerstejaarsstudenten verpleeg
kunde waren in Vlaanderen.

Het	 bericht	 stond	 in	 De	 Standaard	 op	 12	
mei,	 dag	 van	 de	 verpleegkunde.	 De	 krant	
haalt	 cijfers	 van	 socioloog	 Jan	 Hertogen	
aan.	Dit	jaar	werden	er	in	Vlaanderen	5.073	
eerstejaarsstudenten	 verpleegkunde	 ge-
teld.	 Dat	 zijn	 er	 680	 meer	 dan	 vorig	 jaar,	
een	 stijging	 met	 15,5	 procent.	 Het	 aantal	
eerstejaars	 in	 de	 bacheloropleidingen	
steeg	met	16,5	procent.	 In	de	zogenaamde	
A2-opleidingen	 is	 sprake	 van	 14	 procent	
meer	nieuwe	studenten.
Het	 totaal	aantal	verpleegkundestudenten	
steeg	dit	jaar	met	bijna	11	procent.	Nog	vol-
gens	De	Standaard	zullen	er	dit	jaar	een	re-
cordaantal	verpleegkundigen	afstuderen.
Ook	 steeds	 meer	 werkzoekenden	 scholen	
zich	 om	 tot	 verpleegkundige.	 De	 beroeps-
opleiding	 verpleegkunde	 van	 de	 VDAB		
telt	 dit	 schooljaar	 1.742	 werkzoekende		
studenten.

Blauwdruk  
gezondheidszorg

Studies verpleegkunde  
in de lift



IntervIew met rIta Lagae,  
mIcheL van der Borght en Peter degadt

“We hebben nood aan specialisten op diverse terreinen. Welk diploma je als verpleegkundige 
ook hebt, er zijn tal van kansen voor wie een loopbaan in de zorg ambieert. ik zou het mijn eigen 
kinderen zeker aanraden”, aldus rita lagae. samen met michel Van der borght en peter degadt 
houdt zij het Tienpuntenplan voor een toekomstig manpowerbeleid in de zorg tegen het licht.

Peter Degadt, Rita Lagae en Michel Van der Borght: “Zorg is in hoge mate ook een kwestie van relaties 
aangaan, vertrouwen opbouwen, er zijn voor de mensen. En dat geldt zowel voor de ziekenhuizen als voor de 
geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Maar altijd is er die voorwaarde dat de verpleegkundige een 
skilled companion is: geschoold, goed opgeleid, ervaren en met de juiste competenties.”

zorgwijzer   |   0�
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Rita	Lagae	is	voorzitster	van	de	
intersectorale	 commissie	 ver-

pleegkundige	 en	 paramedische	
zorg	 van	 Zorgnet	 Vlaanderen. Tot	 voor	
kort	was	ze	verpleegkundig	directeur	van	
het	 UZ	 Leuven.	 Onze	 tweede	 gespreks-
partner	Michel	Van	der	Borght	is	voorzit-
ter	van	de	intersectorale	commissie	soci-
ale	verhoudingen	en	personeelsdirecteur	
van	 GasthuisZusters	 Antwerpen,	 een	
groepering	 van	 ziekenhuizen	 (in	 fusie)	
en	woon-	en	zorgcentra.	Gedelegeerd	be-
stuurder	Peter	Degadt	van	Zorgnet	Vlaan-
deren	vervolledigt	het	panel.

We	 openen	 het	 gesprek	 meteen	 met	 een	
van	 de	 meest	 terugkerende	 uitspraken	
over	verpleegkunde:	het	is	misschien	een	
mooi	 beroep,	 maar	 hopeloos	 onderbe-
taald.	Of	toch	niet?

Rita Lagae:	 In	 de	 voorbije	 jaren	 zijn	 er	
grote	inspanningen	gebeurd	wat	het	loon	
betreft.	 Met	 een	 basisloon	 en	 de	 toesla-
gen	 voor	 onregelmatige	 werkuren	 haalt	
een	 basisverpleegkundige	 vandaag	 een	
wedde	op	masterniveau.	Dat	 is	 toch	niet	
slecht?	 Uiteraard	 zijn	 er	 sectoren	 waar	
je	 meer	 kunt	 verdienen.	 Maar	 de	 lonen	
zijn	vandaag	wel	marktconform.	Ik	denk	
dat	we	nu	meer	moeten	investeren	in	vol-
doende competente	 mensen	 om	 veilige	
zorg	te	kunnen	bieden.

Michel Van der Borght:	 Alleen	 de	 se-
cundaire	 loonsvoorwaarden	 blijven	 nog	
wat	achter	op	de	profitsector.	Ik	denk	aan	
groepsverzekeringen,	 een	 volwaardige	
dertiende	 maand…	 Met	 het	 IF-IC	 (Insti-

Zorgnet Vlaanderen wil een grotere 
loonspanning tussen hoofdverpleeg
kundigen en verpleegkundigen?
Rita Lagae:	 Hoofdverpleegkundigen	
vervullen	een	ontzettend	belangrijke	op-
dracht,	zowel	in	de	algemene	ziekenhui-
zen	als	in	de	geestelijke	gezondheidszorg	
en	de	ouderenzorg.	Het	is	een	functie	met	
een	grote	verantwoordelijkheid,	zowel	te-
genover	de	patiënt,	zijn	familie,	de	mede-
werkers,	de	artsen	en	het	beleid	van	het	
ziekenhuis.	Die	functie	verdient	dan	ook	
respect.	En	die	appreciatie	moet	ook	blij-
ken	uit	het	 loon.	Als	een	hoofdverpleeg-
kundige	 met	 respect	 behandeld	 wordt,	
straalt	dat	ook	af	op	het	hele	team.

Peter Degadt:	 De	 ideale	 situatie	 is	 een	
loonspanning	 van	 30%	 gedurende	 de	
hele	loopbaan.	Vandaag	is	dat	niet	zo.	We	
moeten	durven	investeren	in	onze	leiding-
gevenden.	We	hebben	de	beste	krachten	
nodig,	zeker	in	deze	tijden	waarin	de	ge-
zondheidszorg	snel	evolueert.

Michel Van der Borght: Ook	hier	zal	de	
benchmarking	 met	 andere	 sectoren	 ons	
een	beter	inzicht	geven.

Tal van kansen

Eén van die belangrijke evoluties vol
trekt zich volgens het tienpuntenplan 
op het gebied van de organisatie in de 
zorginstellingen?
Rita Lagae:	 Dat	 is	 ontegensprekelijk	 zo.	
De	 kern	 van	 de	 zorgorganisatie	 blijft	 de	
individuele	 benadering	 van	 elke	 patiënt.	

Peter Degadt:	 Die	 coördinerende	 op-
dracht	 van	 verpleegkundigen	 beperkt	
zich	trouwens	niet	tot	de	eigen	instelling.	
Zowel	in	de	ziekenhuizen	als	in	de	oude-
renzorg	 groeit	 de	 samenwerking	 buiten	
de	eigen	muren.	Dat	heeft	alles	te	maken	
met	het	centraal	stellen	van	de	patiënt	of	
de	cliënt.	Verpleegkundigen	spelen	hierin	
een	cruciale	rol,	ook	in	de	contacten	met	
familie	en	mantelzorgers.

Rita Lagae:	Vandaar	ook	het	belang	van	
meer	 functiedifferentiatie	 voor	 verpleeg-
kundigen.	We	hebben	nood	aan	specialis-
ten	 op	 diverse	 terreinen.	 Verpleegkundi-
gen	krijgen	kansen	om	een	loopbaan	uit	
te	 bouwen	 op	 basis	 van	 hun	 eigen	 com-
petenties	 en	 interesses.	 Welk	 diploma	 je	
als	verpleegkundige	ook	hebt,	er	zijn	 tal	
van	kansen	voor	wie	een	loopbaan	in	de	
zorg	ambieert.	Verpleegkunde	wordt	als-
maar	complexer.	Om	maar	één	voorbeeld	
te	geven:	vroeger	was	kanker	vrijwel	altijd	
een	terminale	ziekte,	vandaag	is	het	een	
chronische	 ziekte.	 Dat	 betekent	 dat	 de	
zorg	voor	die	patiënten	intensiever	en	ge-
specialiseerder	wordt.

Michel Van der Borght:	Het	is	belangrijk	
dat	 ook	 het	 verpleegkundig	 onderwijs	
zich	op	die	functiedifferentiatie	gaat	rich-
ten.	 Laat	 ons	 duidelijk	 zijn:	 we	 hebben	
alle	 verpleegkundigen	 en	 verzorgenden	
nodig,	 om	 het	 even	 welke	 opleiding	 ze	
gevolgd	 hebben.	 Maar	 in	 dat	 geheel	 van	
zorg	 moet	 elk	 zijn	 duidelijke	 taak	 heb-
ben,	in	lijn	met	zijn	competenties	en	op-
leiding.	Het	is	aan	de	sector	om	hier	meer	
duidelijkheid	 te	 scheppen.	 En	 daarna	 is	

“We hebben de beste  
krachten nodig”

interview

tuut Functieclassificatie, nvdr)	 laten	 we	
hier	trouwens	een	onderzoek	naar	voeren	
door	 een	 onafhankelijk	 bureau.	 Aan	 de	
hand	 van	 diverse	 criteria	 willen	 we	 het	
inkomen	 van	 verpleegkundigen	 vergelij-
ken	 met	 gelijkwaardige	 functies	 uit	 an-
dere	sectoren.	Op	die	manier	kunnen	we	
het	debat	over	de	lonen	objectiveren.	En	
net	zoals	er	op	de	werkvloer	meer	en	meer	
differentiatie	is,	moeten	we	allicht	ook	in	
de	lonen	durven	diversifiëren.

Wat	 wijzigt,	 is	 dat	 de	 verpleegkundige	
vandaag	 wel	 nog	 die	 zorg	 organiseert,	
maar	 niet	 meer	 alles	 zelf	 doet.	 Een	 ver-
pleegkundige	wordt	meer	en	meer	de	ver-
antwoordelijke	 van	 een	 team	 waarin	 ook	
niet-verpleegkundigen	 (zorgkundigen,	 lo-
gistieke	medewerkers)	taken	opnemen.	De	
klemtoon	verschuift	naar	interdisciplinari-
teit,	waarbij	de	samenwerking	met	artsen,	
kinesisten,	 logopedisten,	 sociaal	 werkers	
en	anderen	sterker	benadrukt	wordt.

het	aan	het	onderwijs	om	de	jongeren	op	
de	juiste	manier	voor	te	bereiden,	elk	op	
zijn	niveau	en	elk	voor	zijn	opdracht.

Naast functiedifferentiatie is er ook 
nood aan taakuitzuivering. Heel wat 
taken van verpleegkundigen in zie
kenhuizen en in de ouderenzorg kun
nen door administratieve of logistieke 
medewerkers worden overgenomen. 
Minister Onkelinx wil die ondersteu
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ning ook bieden, alleen gebeurt dat 
alweer via de Sociale Maribel. Een ver
giftigd geschenk?
Rita Lagae:	 Een	 vergiftigd	 geschenk	 is	
misschien	iets	te	fel	uitgedrukt,	maar	het	
klopt	dat	de	Sociale	Maribel	een	nepsta-
tuut	 is	 waar	 geen	 volwaardige	 financie-
ring	tegenover	staat.

Michel Van der Borght:	 Doordat	 zorg-
instellingen	 zelf	 een	 deel	 moeten	 bijleg-
gen	 voor	 de	 tewerkstelling	 van	 mensen	
via	de	Sociale	Maribel,	verhoogt	dat	soort	
nepstatuten	 de	 structurele	 onderfinan-
ciering	van	de	gezondheidszorg.	Wij	wil-
len	 dat	 onze	 personeelsleden	 in	 echte		
statuten	 correct	 betaald	 worden;	 niet	
meer,	maar	ook	niet	minder.

Peter Degadt:	Hoe	je	het	draait	of	keert:	de	
Sociale	Maribel	is	een	tewerkstellingsmaat-
regel.	 Wij	 zijn	 daar	 uiteraard	 niet	 tegen,	
maar	voor	ons	primeert	de	beste	zorg.	Ver-
pleegkundigen	worden	te	veel	als	een	kost	
beschouwd.	 Terwijl	 een	 goede	 verpleeg-
kundige	 net	 een	 goede	 besparing	 kan	 be-
tekenen.	Een	goede	verpleegkundige	voor-
komt	 immers	 complicaties,	 wijst	 de	 juiste	
zorg	toe,	verhoogt	de	patiëntveiligheid…

Meer zelfvertrouwen

Verpleegkundigen hebben inderdaad 
een grote verantwoordelijkheid en ze 
krijgen ook meer en meer autonomie. 
Zij zijn niet langer “de verlengde arm 
van de artsen”, zoals vroeger?
Rita Lagae:	Er	is	een	duidelijke	evolutie	
merkbaar	 op	 dat	 gebied,	 verpleegkundi-
gen	 hebben	 hun	 eigen	 deskundigheids-
domein.	Alleen	durven	verpleegkundigen	
soms	nog	te	weinig	die	verantwoordelijk-
heid	op	zich	nemen.

Peter Degadt:	 Artsen	 staan	 daar	 noch-
tans	voor	open,	is	mijn	ervaring.	Als	art-
sen	het	gevoel	hebben	dat	ze	op	verpleeg-
kundigen	kunnen	vertrouwen,	dan	geven	
ze	 ook	 graag	 dat	 vertrouwen.	 Misschien	
moeten	verpleegkundigen	wat	meer	zelf-
vertrouwen	 tentoonspreiden.	 Ze	 zijn	 het	
waard,	 ze	 kunnen	 het,	 maar	 ze	 moeten	
het	ook	doen.

Rita Lagae:	 De	 voorwaarde	 is	 wel	 dat	
zorgtrajecten	 transparant	 gemaakt	 wor-
den	 door	 bijvoorbeeld	 klinische	 paden	
en	 goede	 procedures.	 Zowat	 80%	 van	
de	 zorg	 op	 een	 bepaalde	 afdeling	 komt	
geregeld	 terug.	 Als	 we	 die	 terugkerende	
zorgvragen	in	kaart	kunnen	brengen,	dan	
maken	 we	 ze	 voorspelbaar	 en	 dan	 kun-
nen	 verpleegkundigen	 perfect	 hun	 ver-
antwoordelijkheid	nemen.

In het tienpuntenplan lezen we dat 
de zorgverlening de komende jaren 
nog meer op maat van de patiënt en 
zijn mantelzorgers gesneden zal wor
den. De zorgverlening moet “onder
handeld” en “in overleg” aangeboden 
worden. Dat klinkt mooi, maar is het 
ook haalbaar in de praktijk? Leggen 
we de lat niet te hoog?
Rita Lagae:	Op	maat	van	de	patiënt	be-
tekent	ook	dat	er	bewuste	keuzes	moeten	
gemaakt	worden.	Het	zou	pas	onhaalbaar	
zijn	om	elke	patiënt	alle	mogelijke	zorgen	
aan	 te	 bieden.	 Maar	 in	 de	 praktijk	 heeft	
elke	patiënt	zijn	eigen	wensen	en	priori-
teiten.	 Hoe	 beter	 we	 daarop	 kunnen	 in-
spelen,	hoe	beter	de	zorg	die	we	bieden.

Peter Degadt:	De	verpleegkundige	is	als	
een	padvinder,	uitgerust	met	een	kompas	
en	 een	 stafkaart.	 Maar	 het	 is	 de	 patiënt	
die	 de	 weg	 moet	 afleggen.	 De	 verpleeg-
kundige	is	de	skilled companion,	zoals	dat	

heet.	De	verpleegkundige	luistert	naar	de	
behoeften	 van	 de	 patiënt,	 bespreekt	 de	
mogelijkheden	met	de	patiënt	en	samen	
gaan	ze	op	weg.

Michel Van der Borght:	Verpleegkunde	
gaat	 verder	 dan	 het	 louter	 somatische.	
Je	kunnen	inleven	in	de	belevingswereld	
van	 de	 individuele	 patiënt	 is	 ontzettend	
belangrijk.	Zorg	is	 in	hoge	mate	ook	een	
kwestie	 van	 relaties	 aangaan,	 vertrou-
wen	 opbouwen,	 er	 zijn	 voor	 de	 mensen.	
En	dat	geldt	zowel	voor	de	ziekenhuizen	
als	 voor	 de	 geestelijke	 gezondheidszorg	
of	 de	 ouderenzorg.	 Maar	 altijd	 is	 er	 die	
voorwaarde	 dat	 de	 verpleegkundige	 een	
skilled	 companion	 is:	 geschoold,	 goed	
opgeleid,	ervaren	en	met	de	juiste	compe-
tenties.	Dan	pas	kunnen	we	kwalitatieve	
zorg	aanbieden.

In zijn tienpuntenplan roept Zorgnet 
Vlaanderen op om het effect van de 
beleidsmaatregelen uit het verleden te 
meten. Is er scepsis over de efficiëntie 
van die maatregelen? En bestaat die 
scepsis ook tegenover de nieuw voor
gestelde maatregelen uit het plan On
kelinx?
Rita Lagae:	Elke	maatregel	heeft	op	zich	
wel	zijn	verdienste,	maar	de	vraag	is	of	de	
optelsom	van	die	maatregelen	de	gewens-
te	resultaten	oplevert.	Kijk,	we	zijn	uiter-
aard	vóór	goede	werkomstandigheden	en	
een	goed	evenwicht	tussen	werk	en	gezin.	
Maar	door	allerlei	maatregelen	is	het	aan-
deel	deeltijdse	medewerkers	zo	groot,	dat	
er	te	veel	gewicht	komt	op	de	schouders	
van	 wie	 nog	 voltijds	 werkt.	 Amper	 40%	
werkt	nog	voltijds	en	ook	die	mensen	krij-
gen	vanaf	hun	45ste	extra	vrije	dagen.	Dat	
betekent	 dat	 er	 op	 de	 duur	 onevenredig	
veel	druk	komt	op	de	jonge	verpleegkun-
digen	die	voltijds	werken.

Rita Lagae: “Hoofdverpleegkundigen 
vervullen een ontzettend belangrijke 
opdracht, zowel in algemene  
ziekenhuizen als in de geestelijke 
gezondheidszorg en de ouderenzorg.”

Peter Degadt: “Een goede verpleegkundi-
ge voorkomt complicaties, wijst de juiste 
zorg toe, verhoogt de patiëntveiligheid en 
is dus in feite kostenbesparend.”

Michel Van der Borght: “Weinig mensen 
weten hoe gedifferentieerd en boeiend 
het beroep van verpleegkundige wel is. 
Onbekend maakt onbemind.”
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Michel Van der Borght:	 Vroeger	 gaven	
vrij	veel	verpleegkundigen	er	na	hun	45ste	
de	 brui	 aan	 omdat	 het	 beroep	 te	 zwaar	
werd.	Heeft	de	CAO	45+	daar	iets	aan	ver-
holpen?	 Blijven	 deze	 mensen	 nu	 langer	
aan	 het	 werk?	 Zolang	 daar	 geen	 cijfers	
over	zijn,	kan	je	het	beleid	niet	evalueren	
en	werk	je	met	de	natte	vinger.

Peter Degadt:	Misschien	moeten	we	ook	
meer	out of the box	durven	denken.	Een	
maatregel	 als	 de	 CAO	 45+	 blijft	 hoe	 dan	
ook	 een	 negatieve	 maatregel:	 we	 laten	
toe	dat	mensen	minder	werken	omdat	het	
beroep	te	zwaar	is.	Als	dat	het	probleem	
is,	zouden	we	dan	niet	beter	proberen	om	
het	beroep	wat	minder	zwaar	 te	maken?	
Het	klinkt	misschien	revolutionair,	maar	
de	jongste	jaren	is	het	beleid	zo	gefocust	
op	kosten	besparen	en	de	ligduur	verkor-
ten	 dat	 we	 het	 uiteindelijke	 doel	 uit	 het	
oog	verloren	zijn.	Stel	dat	we	zouden	toe-
laten	 dat	 de	 gemiddelde	 ligduur	 in	 een	
ziekenhuis	 in	 plaats	 van	 5	 dagen	 op	 6	
dagen	wordt	gebracht.	Budgettair	scheelt	
dat	 niet	 zoveel,	 maar	 het	 zou	 misschien	
wel	 betekenen	 dat	 de	 zorg	 rustiger	 en	
beter	gepland	kan	verlopen,	dat	de	thuis-
zorg	 beter	 voorbereid	 is,	 dat	 er	 minder	
heropnames	 nodig	 zijn,	 kortom,	 dat	 we	
aan	 het	 eind	 van	 het	 verhaal	 misschien	
zelfs	nog	besparen	door	het	 iets	 rustiger	
te	organiseren.	Het	is	voorlopig	maar	een	
denkoefening,	maar	het	toont	wel	aan	dat	
we	dringend	nood	hebben	aan	objectieve	
cijfergegevens	over	de	effecten	van	de	be-
leidsmaatregelen.

In haar plan voor de verpleegkunde 
stelt minister Onkelinx aan het einde 
een pertinente vraag: we zijn het er al
lemaal over eens dat verpleegkunde 
een nuttig beroep is met een grote 
maatschappelijke waarde, maar zou u 
graag uw kinderen die richting willen 
zien uitgaan?
Rita Lagae:	 Ja!	 Zonder	 enige	 twijfel.	 De	
zingeving	is	zo	groot,	je	krijgt	zoveel	terug	
van	 de	 patiënten,	 dat	 is	 onvoorstelbaar.	
En	als	 ik	het	 iets	prozaïscher	mag	bekij-
ken:	het	is	ook	een	internationaal	beroep:	
je	kunt	er	altijd	en	overal	mee	terecht.	Je	
zult	nooit	zonder	werk	zitten.

Michel Van der Borght:	Weinig	mensen	
weten	 hoe	 gedifferentieerd	 en	 boeiend	
het	 beroep	 van	 verpleegkundige	 wel		
is.	 Onbekend	 maakt	 onbemind.	 Van-	
daar	 dat	 een	 goede	 promotie	 voor	 het	
beroep	echt	op	zijn	plaats	 is.	Het	 is	een	
prachtig	beroep,	met	tal	van	opportuni-
teiten,	 wat	 ook	 jouw	 competenties	 mo-
gen	zijn.

In	de	afgelopen	decennia	trad	het	pro-
bleem	van	de	schaarste	aan	verplegend	
en	verzorgend	personeel	 regelmatig	op	
de	voorgrond.	Er	werden	ook	al	tal	van	
maatregelen	genomen,	maar	de	meeste	
boden	vooral	oplossingen	op	korte	 ter-
mijn	 en	 kaderden	 in	 de	 politieke	 op-
portuniteit	van	het	moment.	Een	speci-
fieke,	brede	en	diepgaande	benadering	
met	 een	 meerjarenperspectief,	 gedra-
gen	 door	 het	 werkveld,	 de	 betrokken	
beroepsgroepen	en	de	overheden,	bleef	
vooralsnog	uit.
In	 2007	 al	 nam	 de	 intersectorale	 com-
missie	 verpleegkundige	 en	 paramedi-
sche	zorg	van	Zorgnet	Vlaanderen,	on-
der	voorzitterschap	van	Rita	Lagae,	het	
initiatief	 voor	 een	 denkgroep	 die	 zich	
boog	 over	 de	 nood	 aan	 verzorgend	 en	
verpleegkundige	 personeel.	 Centraal	
stond	de	vraag:	hoe	kunnen	we	op	een	
creatieve	en	toekomstgerichte	wijze	om-
gaan	 met	 uitdagingen	 als	 toenemende	
zorgvragen,	 een	 inkrimpende	 arbeids-
markt	 en	 een	 beperkte	 groei	 aan	 mid-
delen?

Uit	 de	 verschillende	 sectoren	 aange-
sloten	bij	Zorgnet	Vlaanderen	en	uit	de	
sector	 van	 de	 thuisverpleging	 werden	
bevoorrechte	getuigen	en	experts	uitge-
nodigd	 om	 de	 commissie	 hun	 visie	 op	
de	 problematiek	 toe	 te	 lichten.	 Op	 ba-
sis	van	deze	informatie	werd	een	eerste	
synthese	 gemaakt.	 In	 september	 2008	
werd	 het	 dossier	 aangevuld	 met	 een	
voorstel	van	plan	van	aanpak	voor	een	
toekomstig	manpowerbeleid	in	de	zorg.	
Deze	tekst	werd	nadien	nog	aangevuld	
en	 bijgeschaafd	 in	 diverse	 commissies	
en	organen	uit	alle	sectoren.

Zorgnet	Vlaanderen	staat	niet	alleen	met	
zijn	 bekommernis.	 Het	 Centrum	 voor	
Ziekenhuis-	 en	 Verplegingswetenschap	
van	 de	 K.U.Leuven	 stelde	 een	 nieuwe	
blauwdruk	 voor	 de	 verpleegkunde	 op	
en	 minister	 Onkelinx	 presenteerde	 in	
het	 parlement	 haar	 plan	 voor	 de	 aan-
trekkelijkheid	 van	 het	 verpleegkundig	
beroep.	Het	dossier	Zorg	voor	de	zorgen-
de	met	het	tienpuntenplan	van	Zorgnet	
Vlaanderen	bevat	vele	raakpunten	met	
deze	 voorstellen.	 Voor	 Zorgnet	 Vlaan-
deren	bestaat	de	opdracht	er	echter	niet	
alleen	 in	om	een	goede	analyse	 te	ma-

ken,	 maar	 ook	 zowel	 de	 eigen	 leden	 als	
de	betrokken	overheden	op	te	roepen	om	
werk	 te	 maken	 van	 de	 realisatie	 van	 de	
concrete	voorstellen.

Het	 plan	 van	 Zorgnet	 Vlaanderen	 bevat	
principiële	 en	 concrete	 maatregelen,	 ge-
clusterd	 rondom	 tien	 actiedomeinen.	 Al	
deze	 maatregelen	 kunnen	 vanzelfspre-
kend	 niet	 van	 vandaag	 op	 morgen	 gere-
aliseerd	 worden.	 Maar	 deze	 voorstellen	
kunnen	 een	 leidraad	 zijn	 bij	 het	 maken	
van	keuzes	in	de	zorg	en	de	besteding	van	
de	beschikbare	mensen	en	middelen.

Jef Van Holsbeke

(Samenvattende bewerking van de inleiding 
tot het cahier Zorg voor de zorgende.)

10 actiedomeinen
1.	 De	werkorganisatie:	focus	op	de	kern-

opdracht

2.	 Eenduidige	 beroepsprofielen	 met		
functiedifferentiatie

3.	 Een	 transparant	 en	 extern	 gevali-
deerd	 opleidings-	 en	 bijscholings-
aanbod

4.	 Valorisatie	van	leidinggevenden

5.	 Promotie	van	het	beroep

6.	 Beheersing	van	de	zorgvraag	en	zorg	
in	partnerschap

7.	 Bijsturing	van	de	randvoorwaarden

8.	 Arbeidsmobiliteit	en	arbeidsmigratie

9.	 Versterking	van	de	 interactie	 tussen	
praktijk,	opleiding	en	onderzoek

10.	 Monitoring	van	de	tewerkstelling	van	
verpleegkundigen	en	verzorgenden

Het	cahier	Zorg	voor	de	zorgende;	Tien
puntenplan voor een toekomstig man
powerbeleid in de zorg	 kunt	 u	 down-
loaden	op	www.zorgnetvlaanderen.be.
Het	cahier	bevat		
als	bijlage	ook	het		
Meerjarenplan voor  
de aantrekkelijkheid  
van het verpleeg 
kundig beroep	van		
minister	Laurette		
Onkelinkx.

Zorg voor de zorgende

tienpuntenplan Voor een toekomstig manpoWerbeleid in de zorg



We moeten de financiering van het personeel

structureel herbekijken
Woensdag 6 mei. We hebben een afspraak met laurette onkelinx, vicepremier en  

minister van Volksgezondheid. helaas kan het ook een minister van Volksgezondheid  
overkomen: mevrouw onkelinx is vandaag ziek. We zouden het met haar hebben  

over haar plan om het beroep van verpleegkundige weer aantrekkelijker te maken, maar ze  
moet zich dus noodgedwongen laten vervangen door haar kabinetschef laurence bovy.

Volgens diverse rapporten is er sprake 
van een echte “sense of urgency” om 
het beroep van verpleegkundige op 
te waarderen. Toch spreidt het plan 
de maatregelen over meerdere jaren. 
Dreigen we hierdoor niet te laat te ko
men?
Laurence Bovy:	 We	 mogen	 niet	 doen	
alsof	 we	 de	 problemen	 zomaar	 met	 één	
vingerknip	 kunnen	 oplossen.	 Minister	
Onkelinx	 is	 bevoegd	 voor	 Volksgezond-
heid	 sinds	 december	 2007.	 In	 een	 eerste	
fase	heeft	zij	een	aantal	lopende	zaken	af-
gewerkt.	In	maart	2008	volgde	een	eerste	
belangrijk	 initiatief	 met	 het	 Kankerplan.	
Dat	 loopt	 nu	 volop	 in	 de	 ziekenhuizen.		
Er	 is	 dus	 wel	 degelijk	 al	 een	 en	 ander		
gerealiseerd.	Ook	het	Meerjarenplan voor 
de aantrekkelijkheid van de  verpleegkunde 
is	heel	snel	aangepakt.	Minister	Onkelinx	
heeft	dit	dossier	grondig	voorbereid	door	
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IntervIew Laurence Bovy,  
kaBInetschef mInIster onkeLInx

Kabinetschef Laurence Bovy: “Met een verkozen Verpleegkundige 
Raad willen we de verpleegkundigen beter betrekken bij de organisatie-
processen in de ziekenhuizen.”

alle	actoren	binnen	de	verpleegkunde	te	
raadplegen.	 Alles	 in	 aanmerking	 geno-
men	is	dit	plan	heel	snel	in	het	parlement	
voorgesteld.	Het	 is	ook	de	bedoeling	om	
op	 hetzelfde	 elan	 door	 te	 gaan.	 Maar	 de	
indruk	 geven	 dat	 we	 alles	 in	 een	 klap	
kunnen	oplossen,	zou	verkeerd	zijn.

Om de aantrekkelijkheid van het be
roep te verhogen wordt onder meer 
een campagne gevoerd. Welke ele
menten van het beroep wilt u hierin 
beklemtonen?
De	 verpleegkundige	 staat	 heel	 dicht	 bij	
de	mensen,	hij	reikt	voortdurend	een	hel-
pende	hand.	Bovendien	omvat	het	beroep	
steeds	 meer	 gespecialiseerde	 taken.	 De	
tijd	 dat	 een	 verpleegkundige	 als	 hulpje	
van	de	arts	diende,	is	sinds	lang	voorbij.	
Toch	leeft	dat	voorbijgestreefde	beeld	nog	
bij	veel	jongeren.	Om	dat	imago	bij	te	stu-



ren,	startten	we	op	12	mei,	op	de	Wereld-
dag	van	de	Verpleegkundige,	een	sensibi-
liseringsactie.	Meer	dan	180	enthousiaste	
verpleegkundigen	bezoeken	als	ambassa-
deur	van	hun	beroep	middelbare	scholen	
en	leggen	daar	uit	wat	de	aantrekkelijke	
facetten	van	de	verpleegkunde	zijn.	Daar-
naast	werd	ook	een	wervende	mediacam-
pagne	gestart	en	wordt	informatiemateri-
aal	verspreid.

Verpleegkundigen dragen op de werk
vloer een grote verantwoordelijkheid. 
Minister Onkelinx wil die verant
woordelijkheid nu ook erkennen door  
verpleegkundigen op te nemen in een 
aantal federale adviesraden: het Ken
niscentrum, de Nationale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen, de multi
partitestructuur betreffende het  
ziekenhuisbeleid, het RIZIV. Dat is  
belangrijk als signaal?
Het	 is	 inderdaad	 een	 signaal,	 maar	 het	
is	 ook	 veel	 meer	 dan	 dat.	 We	 zijn	 ervan	
overtuigd	 dat	 de	 inbreng	 van	 verpleeg-
kundigen	 voor	 deze	 adviesraden	 een	
inhoudelijke	 verrijking	 zal	 betekenen.	
Bovendien	wordt	het	draagvlak	van	deze	
adviesraden	 daarmee	 nog	 groter,	 ze	 zul-
len	dus	versterkt	naar	buiten	kunnen	tre-
den.	 Ook	 het	 multidisciplinaire	 karakter	
van	 de	 gezondheidszorg	 wordt	 er	 beter	
door	weerspiegeld.	Er	zijn	dus	tal	van	re-
denen	 om	 de	 verpleegkundigen	 nauwer	
bij	de	beleidsorganen	te	betrekken	en	dat	
houdt	uiteraard	ook	impliciet	een	erken-
ning	 in	 van	 het	 belang	 van	 de	 verpleeg-
kunde.

Minister Onkelinx denkt er ook aan 
om in de ziekenhuizen een verkozen 
Verpleegkundige Raad te installeren, 
met wettelijk bepaalde opdrachten. 
Aan welke opdrachten denkt u dan? 
Met welke beslissingsbevoegdheid?
Het	gaat	niet	over	een	beslissingsorgaan,	
maar	over	een	advies-	en	overlegorgaan.	
Het	 is	 de	 bedoeling	 de	 verpleegkundi-
gen	beter	te	betrekken	bij	de	organisatie-
processen	 in	 het	 ziekenhuis.	 Want	 die	
processen	 hebben	 uiteraard	 een	 invloed	
op	de	zorgverstrekking.	

Veel zorginstellingen hebben moeite 
om nog voldoende leidinggevend per
soneel te vinden. De loonspanning 
tussen hoofdverpleegkundigen en ver
pleegkundigen is te klein.
We	 zijn	 ons	 daar	 terdege	 van	 bewust.	
Eerder	 dit	 voorjaar	 hebben	 we	 al	 maat-
regelen	 genomen	 om	 de	 kaderfuncties	
beter	 te	 honoreren,	 meer	 bepaald	 in	 de	
ziekenhuizen	en	in	de	ouderenzorg.	Maar	
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Het meerjarenplan van minister  
Onkelinx wordt vrij goed onthaald in 
de zorgsector. Er lijken (voorlopig) 
maar twee grote punten van discus
sie. Met name over de opleiding die 
recht geeft op de titel van verpleeg
kundige en het al dan niet (terug) 
invoeren van een nieuw kwalificatie
niveau tussen verzorgende/zorgkun
dige en verpleegkundige. Maar ook 
die discussiepunten kunnen allicht 
uitgeklaard worden.

Wat	 het	 nieuwe	 tussenniveau	 betreft,	
is	 Zorgnet	 Vlaanderen	 duidelijk:	 de	
verwarring	 is	 zo	al	groot	genoeg	en	dit	
lijkt	eerder	een	terugkeer	naar	vroegere	
situaties	 dan	 een	 vooruitgang.	 In	 het	
meerjarenplan	van	minister	Onkelinx	is	
overigens	 alleen	 sprake	 van	 “de	 vraag	
stellen	 over	 de	 opportuniteit	 van	 een	
kwalificatie	 tussen	 die	 van	 verpleeg-
kundige	en	zorgkundige”.	Er	is	dus	nog	
ruimte	voor	overleg.

Het	tweede	discussiepunt	gaat	over	wie	
de	 titel	 van	 verpleegkundige	 mag	 dra-
gen.	 In	 haar	 meerjarenplan	 suggereert	
minister	Onkelinx	om	de	titel	verpleeg-
kundige	 voortaan	 alleen	 toe	 te	 kennen	
op	 bachelorniveau	 of	 hoger.	 In	 Vlaan-
deren	stoot	dat	op	heel	wat	protest.	Hier	
hebben,	in	tegenstelling	tot	in	Wallonië,	
heel	 wat	 verpleegkundigen	 de	 vierde	
graad	 beroepsonderwijs	 gevolgd.	 Zorg-
net	 Vlaanderen	 vindt	 het	 niet	 kunnen	
dat	deze	mensen	voortaan	geen	titel	van	

verpleegkundige	 meer	 zouden	 mogen	
dragen.	

Vlaams	 minister	 van	 Onderwijs	 Frank	
Vandenbroucke	 heeft	 plannen	 voor	 een	
grondige	 hervorming	 van	 het	 hoger	 on-
derwijs	 en	 van	 het	 secundair	 onderwijs.	
Maar	aan	het	statuut	van	de	verpleegkun-
digen	wil	hij	niet	of	nauwelijks	raken.	“Ik	
pleit	voor	het	behoud	van	de	opleiding	in	
de	huidige	vierde	graad	BSO	en	binnen-
kort	in	hoger	beroepsonderwijs”,	schrijft	
hij	in	een	opiniebijdrage	in	De	Standaard.	
En	nog:	“Vandaag	wordt	40	procent	van	
de	verpleegkundigen	opgeleid	in	het	ho-
ger	 beroepsonderwijs.	 Die	 mensen	 kun-
nen	we	niet	missen,	morgen	nog	minder	
dan	vandaag.”	Voor	Zorgnet	Vlaanderen	
moeten	deze	verpleegkundigen	minstens	
in	staat	zijn	om	te	functioneren	op	niveau	
5	van	de	Europese	kwalificatieschaal.

Ook	Zorgnet	Vlaanderen	pleit	ervoor	om	
alle	 bestaande	 opleidingen	 verpleeg-
kunde	 te	 behouden.	 Wel	 moeten	 deze	
opleidingen	kwalitatief	versterkt	worden.		
Bovendien	 moet	 ook	 in	 het	 onderwijs	
meer	differentiatie	naar	specialismen	ko-
men.	 Ten	 slotte	 wil	 Zorgnet	 Vlaanderen	
ook	een	rechtstreekse	toegang	vanuit	het	
secundair	onderwijs	naar	een	universitai-
re	studie	tot	master	in	de	verpleegkunde.
Waar	iedereen	het	onderhand	over	eens	lijkt	
te	zijn,	is	dat	a	nurse	niet	langer	a nurse	is.	
Differentiatie	en	specialisering	zijn	sleutel-
woorden,	zowel	in	het	werkveld	als	tijdens	
de	opleiding	en	de	vervolgopleidingen.

Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil de huidige vierdegraadsopleiding tot 
verpleegkundige behouden, zij het in een nieuwe vorm als hoger beroepsonderwijs.

A nurse is not a nurse  
is not a nurse
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deze	 verbetering	 zal	 ook	 in	 de	 toekomst	
moeten	 worden	 voortgezet	 om	 de	 ver-
pleegkundigen	ertoe	aan	te	zetten	zich	te	
engageren	 in	 deze	 sleutelfunctie	 van	 de	
zorgorganisatie.

Minister Onkelinx belooft bijkomende 
ondersteuning voor verpleegkundigen 
met de inzet van administratieve en 
logistieke medewerkers. Maar die bij
komende krachten vallen wel onder 
de Sociale Maribel. Niet alle zorginstel
lingen zijn daar gelukkig mee, want ze 
moeten alweer zelf een flink deel van 
de kosten dragen. En er is al een grote 
structurele onderfinanciering.
Het	is	juist	dat	we	de	financiering	van	het	
personeel	 structureel	 moeten	 herbekij-
ken.	Dat	is	ook	gepland,	maar	is	uiteraard	
afhankelijk	van	de	budgettaire	mogelijk-
heden.

Als we het plan in zijn geheel beschou
wen, gaat er relatief weinig aandacht 
naar de geestelijke gezondheidszorg 
en de ouderenzorg. Toch zijn ook in 
deze sectoren belangrijke evoluties op 
til.
Misschien	 kwam	 het	 bij	 de	 voorstelling	
van	elke	maatregel	niet	expliciet	naar	vo-

ren,	maar	het	is	de	bedoeling	de	sectoren	
van	 de	 geestelijke	 gezondheidszorg	 en	
de	 ouderenzorg	 systematisch	 mee	 op	 te	
nemen.	We	moeten	de	toepassingsmoda-
liteiten	aanpassen	aan	de	bijzondere	ken-
merken	van	deze	sectoren.	

De verpleegkunde wordt alsmaar com
plexer en evolueert razendsnel. Voort
durende bijscholing is een must. Maar 
vaak ontbreken hiervoor de middelen.
Voor	 de	 permanente	 opleiding	 en	 vor-
ming	 budgetteerden	 we	 in	 het	 kader	
van	 de	 begroting	 2009	 een	 bedrag	 van		
1	miljoen	euro.	Dat	komt	neer	op	een	toe-
name	van	iets	meer	dan	14	euro	per	jaar	
per	bed.	Dat	is	een	aanzienlijke	groei	van		
7,5	 procent.	 Nogmaals,	 meer	 zou	 beter	
zijn,	maar	met	de	beschikbare	middelen	
is	dit	toch	een	mooie	stap	voorwaarts.

De sector pleit ervoor om de opleiding 
tot verpleegkundige bij te sturen, on
der meer door hogere en meer gespe
cialiseerde opleidingen te stimuleren. 
Hoe ondersteunt u dit?
De	 minister	 creëerde	 in	 functie	 hiervan	
voor	verpleegkundigen	die	al	actief	zijn,		
drie	 	 bijzondere,	 gespecialiseerde	 titels:	
een	voor	intensieve	zorgen,	een	voor	ge-

riatrie	en,	recent,	een	voor	oncologie.	Een		
extra	 remuneratie	 voor	 deze	 verpleeg-
kundigen	 moet	 nog	 worden	 geconcreti-
seerd.	Dit	is	een	duidelijke	vorm	van	ap-
preciatie.	 We	 werken	 momenteel	 aan	 de	
Titel	 in	pediatrie	en	de	Bekwaamheid	 in	
diabetologie.

Onlangs pakte minister Onkelinx uit 
met de campagne “Hou het hoofd 
koel” om de agressie in zorginstellin
gen tegen te gaan. Hoe staat het daar
mee?
Vooraleer	we	meer	concrete	maatregelen	
kunnen	 nemen,	 moeten	 we	 werken	 aan	
een	goede	registratie	van	de	klachten.	We	
hebben	op	dit	moment	geen	nauwkeurig	
beeld	 van	 de	 problematiek.	 Belangrijk		
in	 deze	 context	 is	 ook	 dat	 mevrouw		
Onkelinx,	toen	ze	nog	bevoegd	was	voor	
justitie,	 een	 wet	 liet	 goedkeuren	 die	
agressie	 tegen	 personen	 die	 publieke	
diensten	verlenen,	dus	ook	verpleegkun-
digen,	 strenger	 laat	 bestraffen.	 Met	 de	
campagne	 “Hou	 het	 hoofd	 koel”	 wilden	
we	sensibiliseren	en	concrete	tips	aanrei-
ken	om	conflict-	en	stresssituaties	 te	be-
heersen	en	zo	de	agressie	terug	te	dringen	
of	te	voorkomen.

FvB

Het meerjarenplan van minister Onkelinx voorziet een extra   
remuneratie voor gespecialiseerde verpleegkundigen.
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“Ik	werk	al	twaalf	jaar	in	de	ouderenzorg.	
Een	bewuste	keuze,	ja.	In	een	ziekenhuis	
zijn	patiënten	het	liefst	van	al	zo	vlug	mo-
gelijk	 weer	 thuis.	 In	 een	 woon-	 en	 zorg-
centrum	kan	je	meer	een	band	opbouwen	
en	meeleven	met	de	mensen.	Achter	elke	
deur	 zit	 er	 een	 heel	 leven	 verborgen.	 Ik	
vind	dat	fascinerend.
Omdat	er	hier	niet	voortdurend	een	dok-
ter	rondloopt	en	oudere	mensen	meestal	
meerdere	 kwalen	 tegelijk	 hebben,	 dra-
gen	 wij	 best	 wat	 verantwoordelijkheid.		
Observatie	 is	 daarom	 zeer	 belangrijk	 tij-

dens	de	verzorging.	Als	de	arts	komt,	ver-
wacht	hij	van	ons	bijvoorbeeld	feedback	
over	de	medicatie:	werkt	die,	hoe	reageert	
de	 patiënt?	 Soms,	 en	 zeker	 in	 het	 week-
end,	 moeten	 we	 zelf	 inschatten	 of	 het	
nodig	 is	 om	 er	 een	 dokter	 bij	 te	 roepen.	
Extra	stress	geeft	dat	niet.	Je	staat	er	nooit	
alleen	voor.	En	wat	de	ene	niet	ziet,	merkt	
de	andere	wel	op.

Wij	doen	dus	veel	meer	dan	mensen	was-
sen	en	luiers	verversen.	Ik	werk	ook	met	
kinesisten	en	ergotherapeuten	en	ik	krijg	

zeer	 veel	 opleiding:	 over	 geneesmidde-
len,	wondzorg,	diabetes,	het	gebruik	van	
computers…	Onlangs	kregen	we	nog	een	
bijscholing	over	hoe	we	het	best	omgaan	
met	zorg	voor	het	levenseinde.	Zeer	inte-
ressant.
Het	moeilijkst	heb	ik	het	met	de	eenzaam-
heid	die	sommige	mensen	overvalt.	Zeker	
tijdens	de	late	dienst,	als	ik	de	deur	van	
een	 kamer	 achter	 me	 dichttrek,	 denk	 ik	
weleens:	Ik	kan	nu	naar	mijn	gezin,	maar	
de	 persoon	 aan	 de	 andere	 kant	 van	 de	
deur	…	Dat	raakt	me.”
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Wat de ene niet ziet, merkt de andere opWat de ene niet ziet, merkt de andere op



zorgwijzer   |   1�

“Verpleegkundigen 
zijn echte experten”

de verpleegkundige van de toekomst is een hoogopgeleide expert die respect afdwingt.  
bovendien heeft zij, maar het mag ook eens wat vaker een hij zijn, carrièreperspectieven en  

een loon dat spoort met zijn of haar kunde en kennis. dat is, in essentie, het pleidooi van  
het kersverse tienpuntenplan van zorgnet Vlaanderen. zorgwijzer nodigde zeven deskundigen  

uit en vroeg hen welke daden er tussen droom en werkelijkheid staan.

Woensdag	6	mei	om	10	uur.	Zeven	exper-
ten	 blazen	 verzamelen	 in	 de	 Guimard-
straat	 in	 Brussel	 voor	 een	 stevig	 debat	
over	het	Tienpuntenplan voor een toekom-
stig manpowerbeleid in de zorg. Zitten	mee	
aan	 tafel:	 Bea	 Janssens,	 verpleegkundig	
directeur	 van	 het	 revalidatieziekenhuis	
Hof	 ter	Schelde	 in	Antwerpen;	Machteld	
Thiry,	verpleegkundig	directeur	van	psy-
chiatrisch	 ziekenhuis	 Sancta	 Maria	 in	
Sint-Truiden;	Axel	Daenekindt,	algemeen	
directeur	 RVT	 Sint-Monica	 in	 Oostende;	
Luc	 Van	 Gorp,	 voorzitter	 Wit-Gele	 Kruis	
Vlaanderen;	Jef	Van	Holsbeke,	Tarsi	Win-
dey	en	Klaartje	Theunis,	stafmedewerkers	
Zorgnet	Vlaanderen.

Wie	doet	wat?	Een	simpele	vraag	waar	in	
de	zorgsector	nog	te	vaak	een	onduidelijk	
antwoord	op	volgt.	De	nood	aan	duidelijk	
afgelijnde	 beroepsprofielen	 is	 dan	 ook	
hoog.	 Maar	 dat	 iedereen	 het	 daarover	

eens	 is,	 betekent	 niet	 dat	 de	 oplossing	
voor	het	grijpen	ligt.	“Het	lijkt	inderdaad	
allemaal	zeer	evident”,	zegt	Jef	Van	Hols-
beke.	 “Toch	 zijn	 er	 de	 voorbije	 twintig	
jaar	 heel	 wat	 tussenprofielen	 geïntrodu-
ceerd	in	de	zorgsector,	zoals	verpleeg-	of	
ziekenhuisassistente.	 Dat	 is	 bijzonder	
verwarrend.	 De	 ene	 keer	 mogen	 ze	 iets	
doen,	de	andere	keer	niet.”
Het	meerjarenplan	van	minister	Onkelinx,	
dat	eveneens	voor	vereenvoudiging	pleit,	
laat	echter	ook	nog	ruimte	voor	zo’n	tus-
senprofielen.	Het	is	een	piste	die	Zorgnet	
Vlaanderen	liever	niet	bewandelt.	“Liever	
goed	 gekwalificeerde	 verpleegkundigen	
enerzijds	 en	 volwaardige	 verzorgenden	
anderzijds”,	klinkt	het	eenstemmig	rond	
de	 tafel.	 Zowel	 voor	 de	 organisatie	 van	
het	werk	als	voor	de	beroepsopleiding	zou	
dat	een	stap	in	de	goede	richting	zijn.
Die	 duidelijkheid	 ook	 op	 de	 werkvloer	
realiseren,	 is	 volgens	 Bea	 Janssens	 een	

noodzakelijke	maar	geen	eenvoudige	op-
dracht.	 “We	 moeten	 heel	 duidelijk	 zijn	
over	welke	bevoegdheden	bij	wie	liggen.	
Daarover	 bestaat	 nogal	 eens	 verwarring	
bij	het	personeel.”
Volgens	Luc	Van	Gorp	zijn	er	momenteel	
dan	 ook	 te	 veel	 soorten	 verpleegkundi-
gen.	“Er	bestaan,	zeker	voor	de	buitenwe-
reld,	te	veel	verschillende	profielen	in	de	
zorg.	 Op	 de	 duur	 weet	 je	 inderdaad	 niet	
meer	wie	precies	welke	verantwoordelijk-
heid	 draagt.	 Wat	 we	 nodig	 hebben,	 zijn	
minimumcompetenties	die	de	rol	van	de	
verpleegkundige	 in	 kaart	 brengen:	 coör-
dineren,	zorgplannen	uitschrijven,	obser-
veren…	Het	is	ook	aan	de	verpleegkundi-
gen	om	hun	rol	op	te	eisen.	En	het	zou	ook	
helpen	moest	er	een	gemeenschappelijke	
lat	 zijn	 waar	 iedereen	 die	 zich	 verpleeg-
kundige	wil	noemen,	over	moet	springen.	
Zo	weet	ook	de	patiënt	op	welke	zorg	hij	
kan	rekenen.”
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Luc	Van	Gorp Machteld	Thiry Tarsi	Windey Klaartje	Theunis
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Meer	 duidelijkheid	 over	 het	 verschil	
tussen	 een	 verpleegkundige	 en	 een	 ver-
zorgende	zal	niet	alleen	 tot	een	efficiën-
tere	 zorg	 leiden,	 het	 zal	 het	 beroep	 ook	
aantrekkelijker	maken	en	voor	meer	job-
tevredenheid	zorgen,	meent	Bea	Janssens.	
“Helemaal	 uitsluiten	 dat	 verpleegkun-
digen	 ook	 andere	 taken	 moeten	 opne-
men,	lijkt	me	echter	moeilijk.	Tijdens	de	
nachtdienst	in	een	ziekenhuis	kan	je	dat	
bijvoorbeeld	bijna	niet	vermijden.”
“De	 mate	 waarin	 je	 kunt	 differentiëren	
hangt	ook	af	van	de	grootte	van	de	orga-
nisatie”,	zegt	Tarsi	Windey.	“In	een	grote	
instelling	als	Gasthuisberg	is	dat	een	heel	
ander	verhaal	dan	in	een	woon-	en	zorg-
centrum	met	20	personeelsleden.	Toch	is	
de	essentie	overal	gelijk:	hoeveel	tijd	per	
dag	kan	een	verpleegkundige	spenderen	
aan	 directe	 contactzorg?	 In	 Nederland	
drukt	 men	 die	 rechtstreekse	 zorg	 uit	 in	
zorgminuten.	In	sommige	studies	ligt	die	
zorgtijd	 ontstellend	 laag:	 tot	 niet	 meer	
dan	veertien	minuten	per	dag.”

Een beroep apart
Logistieke	en	administratieve	ondersteu-
ning	kunnen	de	verpleegkundige	ontlas-
ten.	“Maar	daar	zijn	mensen	en	middelen	
voor	nodig”,	merkt	Jef	Van	Holsbeke	op.	
“Het	 toenemend	 aantal	 zorgbehoevende	
ouderen	 plaatst	 ons	 voor	 een	 uitdaging	
die	we	met	het	aantal	jongeren	en	volwas-
senen	dat	momenteel	voor	de	zorg	kiest,	
onmogelijk	het	hoofd	kunnen	bieden.	In	
de	toekomst	moeten	we	niet	alleen	zuini-
ger	en	efficiënter	handelen,	we	moeten	de	
taken	 ook	 meer	 toewijzen	 aan	 het	 juiste	
niveau.	Ook	om	die	reden	zijn	duidelijke	
beroepsprofielen,	taakuitzuivering	en	ge-
differentieerde	functies	een	noodzaak.”
“Bovendien	moet	het	niveau	van	het	per-

soneel	aangepast	zijn	aan	de	zorg	die	pa-
tiënten	 nodig	 hebben”,	 werpt	 Machteld	
Thiry	op.	“Dat	is	vandaag	niet	altijd	zo.”
Om	 dezelfde	 reden	 gelooft	 niet	 iedereen	
aan	 tafel	 in	 het	 voorstel	 van	 minister		
Onkelinx	om	laaggeschoolde	werknemers	
in	te	zetten	als	ondersteunende	krachten	
via	startbanen.	“Op	zich	is	dat	goed,	maar	
je	 moet	 ook	 kwaliteit	 kunnen	 leveren”,	
vindt	Machteld	Thiry.
“Lang	niet	 iedereen	die	zonder	werk	zit,	
is	geschikt	voor	de	zorg”,	vindt	ook	Tarsi	
Windey.	 “Elke	 persoon	 die	 onvoldoende	
gekwalificeerd	 is	 om	 in	 deze	 sector	 te	
werken,	 verhoogt	 de	 werkdruk	 van	 de		
anderen.”
“Anno	 2009	 is	 bijna	 elke	 patiënt	 com-
plex”,	zegt	Luc	Van	Gorp.	“Hij	is	mondig,	
stelt	eisen,	wil	keuzes	maken,	enzovoort.	
Maar	dat	betekent	niet	dat	elke	vorm	van	
zorg	complex	is.	Sommige	taken	kunnen	
perfect	uitgevoerd	worden	door	een	lager	
of	 korter	 geschoolde.	 Maar	 de	 centrale	
rol	 van	 de	 verpleegkundige,	 zeker	 in	 de	
thuiszorg,	 is	 cruciaal.	 Een	 patiënt	 moet	
ten	volle	patiënt	kunnen	zijn,	en	dat	kan	
niet	zonder	verpleegkundige	in	de	buurt.	
Uit	 onderzoek	 blijkt	 trouwens	 dat	 je	 in	
de	 thuiszorg	 maar	 tien	 procent	 van	 het		
takenpakket	van	de	verpleegkundige	kan	
uitzuiveren,	wat	eigenlijk	niet	zo	veel	is.”
Toch	loopt	er	sinds	kort	een	project	bij	het	
Wit-Gele	Kruis	dat	zorgkundigen	inscha-
kelt	 ter	 ondersteuning	 van	 de	 verpleeg-
kundigen.	 Een	 mooi	 initiatief	 dat	 het	
personeel	ontlast,	maar	de	verpleegkun-
dige	 ook	 nieuwe	 verantwoordelijkheden	
bezorgt,	 zoals	 het	 organiseren	 van	 de	
zorg.	“En	dat	moet	 je	dan	natuurlijk	wel	
kunnen”,	vindt	Machteld	Thiry.	“Daarom	
vind	ik	de	oproep	aan	ASO-studenten	om	
te	kiezen	voor	een	zorgcarrière	zo	belang-

rijk.	Verpleegkunde	is	meer	dan	een	ver-
zameling	van	technische	handelingen.	Je	
moet	ook	kunnen	inschatten	welk	lid	uit	
je	team	welk	deel	van	de	zorg	het	best	op	
zich	neemt.	Dat	 is	een	taak	die	toch	een	
zeker	niveau	vergt.”

Beter	geschoolde	verpleegkundigen	zou-
den	dus	extra	verantwoordelijkheden	op	
zich	 kunnen	 nemen.	 Welke	 dat	 kunnen	
zijn,	wordt	volgens	Tarsi	Windey	mee	be-
paald	door	andere	beroepssectoren,	zoals	
de	 geneeskunde.	 “Toch	 blijft	 verpleeg-
kunde	een	beroep	apart.	Zelfs	bij	termina-
le	patiënten,	als	artsen	niets	meer	kunnen	
doen,	heeft	de	verpleegkundige	zorg	een	
belangrijke	 opdracht.	 Verpleegkundigen	
zijn	experts	op	het	zorgterrein.”
“De	identiteit	van	het	verpleegkundig	be-
roep	zal	er	inderdaad	niet	op	vooruitgaan	
door	 verpleegkundigen	 meer	 medicatie	
te	 laten	 voorschrijven”,	 vervolgt	 Jef	 Van	
Holsbeke.	 “Dat	 zorgt	 alleen	 maar	 voor	
territoriaal	gedrag	en	dat	helpt	niemand	
vooruit.	 In	 de	 praktijk	 leveren	 verpleeg-
kundigen	trouwens	al	geneesmiddelen	in	
het	kader	van	standaardprocedures,	afge-
sproken	met	de	behandelende	arts.	Maar	
dat	is	niet	de	kern	van	ons	beroep.	Zorg	is	
en	blijft	de	essentie.”

Jongens en allochtonen
De	 opleiding	 verpleegkunde	 deels	 door-
schuiven	 naar	 het	 universitaire	 niveau	
zou	er	volgens	Jef	Van	Holsbeke	voor	kun-
nen	zorgen	dat	de	beroepskeuze	voor	heel	
wat	jongeren	aantrekkelijker	wordt.	“In	de	
perceptie	steekt	een	universitair	diploma	
er	toch	nog	altijd	bovenuit.	Jongeren	die	
geïnteresseerd	zijn	in	mensen	en	hulpver-
lening	 kiezen	 om	 die	 reden	 veeleer	 voor	
een	studie	pedagogie	of	psychologie	dan	

“Het grote struikelblok bij alle doelgroepen is dat verpleegkunde  
een relatief onbekend en bijgevolg onbemind beroep is.”

Debat
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verpleegkunde.	 Het	 is	 niet	 te	 begrijpen	
waarom	 je	 logopedie	 of	 kinesitherapie	
aan	 de	 universiteit	 kan	 studeren	 en	 ver-
pleegkunde	niet.”

Er	 is	 ook	 de	 kwestie	 van	 de	 verloning.	
Masters	 die	 nu	 in	 de	 verpleegkunde	
stappen,	 doen	 dat	 aan	 te	 lage	 barema’s.	
“Toch	zou	het	loon	niet	mogen	afhangen	
van	het	diploma”,	vindt	Klaartje	Theunis.	
“Uiteindelijk	verloon	je	kennis,	kunde	en	
verantwoordelijkheid.	 Het	 is	 niet	 omdat	
twee	 mensen	 hetzelfde	 diploma	 hebben	
dat	ze	dezelfde	kwaliteit	leveren.”
Volgens	 Alex	 Daenekindt	 heeft	 men	 te	
lang	financieel	misbruik	gemaakt	van	het	
adagio	dat	verpleegkunde	een	roeping	is.	
“Als	ik	zie	wat	onze	werknemers	moeten	
kennen	en	kunnen…	Wij	hebben	 tal	van	
specialisten	 in	 huis:	 pijndeskundigen,	
incontinentiedeskundigen,	 noem	 maar	
op.	Maar	ik	kan	die	alleen	maar	met	een	
schouderklopje	bedanken.”
Toch	 heeft	 de	 verpleegkunde	 niet	 enkel	
hoogopgeleid	personeel	nodig.	Alle	han-
den	 helpen.	 Vooral	 bij	 de	 jongens	 en	 de	
allochtone	jongeren	zit	nog	veel	potentie.	
“Afhankelijk	van	de	subsector	is	maar	tien	
tot	twintig	procent	van	de	verpleegkundi-
gen	mannelijk”,	weet	Klaartje	Theunis.
“Nochtans	 hebben	 wij	 echt	 mannen	 no-
dig	 in	 het	 beroep”,	 zegt	 Machteld	 Thiry.	
“En	 de	 mogelijkheden	 zijn	 heel	 divers:	
in	ziekenhuizen,	in	woon-	en	zorgcentra,	
maar	ook	in	de	psychiatrie.”
Ook	de	allochtone	gemeenschap	kan	een	
deel	 van	 de	 oplossing	 vormen.	 Het	 is	 in	
onze	samenleving	de	groep	met	het	hoog-
ste	 geboortecijfer;	 aan	 potentiële	 werk-
krachten	 geen	 gebrek	 dus.	 “Maar	 dan	
moeten	we	daar	ook	extra	aandacht	aan	
besteden”,	vindt	Tarsi	Windey.	“Verpleeg-

kunde	is	cultureel	heel	gevoelige	materie.	
Het	is	veel	meer	dan	louter	techniek.”
Zorgen	 de	 opleidingen	 er	 dan	 niet	 voor	
dat	alleen	wie	bekwaam	genoeg	is	uitein-
delijk	in	het	beroep	kan	stappen?	“Zonder	
twijfel”,	zegt	Luc	Van	Gorp.	“Al	merken	we	
wel	 dat	 allochtonen	 meer	 doorstromen	
naar	 de	 hardere	 opleidingen,	 zoals	 han-
delswetenschappen	en	bedrijfskunde,	en	
minder	naar	de	zorgsector.	Daarom	orga-
niseren	we	geregeld	infoavonden	waarop	
we	de	allochtone	gemeenschap	uitleggen	
wat	verpleegkunde	hier	inhoudt.”

Werken in het donker
Het	 grote	 struikelblok	 bij	 alle	 doelgroe-
pen	 is	 dat	 verpleegkunde	 ondanks	 de	
stereotype	 voorstelling	 een	 relatief	 on-
bekend	 en	 bijgevolg	 onbemind	 beroep	
is.	Volgens	Tarsi	Windey	komt	dat	omdat	
verpleegkundigen	 te	 vaak	 onzichtbaar	
zijn.	 “Voor	 de	 buitenwereld	 is	 het	 heel	
moeilijk	om	te	zien	wat	een	verpleegkun-
dige	 doet.	 En	 hoe	 komt	 dat?	 Omdat	 we	
de	 gewoonte	 hebben	 ziekte	 en	 lijden	 te	
verstoppen	en	binnenskamers	te	houden.		
Behalve	de	patiënt	en	de	zorgverstrekker	
is	er	vaak	niemand	in	de	buurt.	Hoe	wil	je	
dan	 dat	 jongeren	 een	 juist	 beeld	 krijgen	
van	wat	verpleegkundigen	doen?”
“Misschien	moeten	we	zelf	ook	krachtiger	
durven	formuleren	wat	 juist	het	verschil	
is	 tussen	 een	 verpleegkundige	 en	 een	
verzorgende”,	 meent	 Axel	 Daenekindt.	
“Die	verschillen	scherpstellen,	doet	niets	
af	 van	 hun	 respectieve	 verdiensten	 en	
het	geeft	de	buitenwereld	een	krachtiger	
beeld	van	wie	we	zijn	en	wat	we	doen.”
Ook	aan	het	carrièrepad	van	de	verpleeg-
kundige	mag	er	best	nog	wat	ruchtbaarheid	
gegeven	 worden,	 meent	 Machteld	 Thiry.	
“Er	 is	 meer	 dan	 de	 stap	 naar	 hoofdver-
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pleegkundige.	 Je	kunt	 je	bijvoorbeeld	ook	
specialiseren	en	als	referentieverpleegkun-
dige	voor	het	hele	ziekenhuis	optreden.”

Toch	 worden	 verpleegkundigen	 nog	 te	
weinig	 als	 expert	 erkend.	 “Bij	 een	 ramp	
zal	 men	 zelden	 of	 nooit	 de	 aanwezige	
verpleegkundigen	 interviewen	 over	 wat	
er	voor	de	slachtoffers	gebeurd	is.	De	bur-
gemeester,	de	brandweercommandant	of	
de	arts,	die	komen	aan	het	woord”,	geeft	
Jef	Van	Holsbeke	als	voorbeeld.	“Er	wordt	
gewoon	 te	 weinig	 getoond	 wat	 de	 meer-
waarde	van	dit	beroep	 is.	Telkens	als	de	
tewerkstelling	 in	 het	 slop	 zit,	 kijkt	 men	
naar	 de	 zachte	 sector.	 Omdat	 daar	 nog	
veel	mensen	aan	de	slag	kunnen.	Zo	cre-
eert	men	ongewild	en	heel	onterecht	het	
beeld	dat	je	niet	veel	moet	kunnen	om	in	
de	zorg	aan	de	slag	te	gaan.”
“Er		zijn	inderdaad	heel	wat	verpleegkun-
digen	met	specialismen	om	u	tegen	te	zeg-
gen”,	vindt	Luc	Van	Gorp.	“Een	specialist	
wondzorg	bijvoorbeeld,	zou	ik	wat	graag	
in	mijn	team	hebben.	En	zo	heeft	elke	ver-
pleegkundige	 wel	 een	 domein	 waar	 hij	
of	 zij	 iets	 gevoeliger	 voor	 is	 of	 wat	 meer	
affectie	mee	heeft.	Verpleegkunde	is	een	
mooi	en	gevarieerd	beroep.	Bij	mijn	eer-
ste	ervaring	als	verpleegkundige	keek	 ik	
op	 van	 het	 diepe	 vertrouwen	 dat	 ik	 van	
mijn	 patiënten	 kreeg.	 Ik	 leek	 wel	 een	
biechtstoel.	 Dat	 zal	 ik	 nooit	 vergeten.	 Ik	
zou	 het	 leuk	 vinden	 als	 mijn	 kinderen	
voor	verpleegkunde	kozen.”
Tarsi	Windey:	“Mijn	kinderen	zijn	andere	
wegen	 opgegaan.	 Maar	 mijn	 vrouw	 en	
ik	hebben	er	wel	voor	gezorgd	dat	ze	als	
jonge	mensen	met	zorg	in	aanraking	zijn	
gekomen.	Ik	vind	dat	heel	belangrijk.”

WV



“Economie-Moderne	 Talen.	 Die	 richting	
volgde	 ik	 in	 het	 middelbaar.	 Maar	 het	
was	niet	echt	mijn	ding.	De	sociale	sector,	
daar	wou	ik	naartoe.	Zo	kwam	ik	al	vlug	
uit	 op	 verpleegkunde.	 Ik	 ben	 nog	 altijd	
heel	blij	met	mijn	keuze,	al	merkte	ik	snel	
dat	er	een	groot	verschil	is	tussen	de	theo-
rie	en	de	praktijk	van	de	zorg.	Je	kunt	wel	
zeggen	 dat	 je	 sociaal	 bent	 en	 vlot	 in	 de	
omgang,	maar	als	iemand	net	een	zware	
operatie	achter	de	rug	heeft	of	erg	ziek	is,	
is	dat	toch	niet	altijd	zo	vanzelfsprekend.	
En	dat	leer	je	niet	op	school.

Een	verpleegkundige	moet	goed	met	men-
sen	kunnen	omgaan	en	heeft	ook	heel	wat	
wetenschappelijke	kennis	nodig.	Over	me-
dicatie	 bijvoorbeeld.	 Op	 school	 kreeg	 ik	
een	cursus	farmacologie,	zodat	ik	in	grote	
lijnen	 weet	 hoe	 geneesmiddelen	 werken.	
Ook	op	onze	dienst	 is	er	altijd	 informatie	
beschikbaar	als	ik	iets	moet	weten.	Of	dat	
moeilijke	 materie	 is?	 Als	 verpleegkunde	
je	 echt	 boeit	 niet.	 Zelf	 vond	 ik	 het	 eerste	
jaar	van	mijn	studie	het	zwaarst	omdat	dat	
redelijk	 theoretisch	 was.	 Daarna	 kreeg	 ik	
steeds	meer	praktijk.

Ook	 de	 eerste	 dagen	 in	 het	 ziekenhuis	
waren	niet	altijd	gemakkelijk.	Soms	twij-
felde	 ik	weleens.	Doe	 ik	het	goed?	Maak	
ik	 geen	 fouten?	 Dan	 vingen	 de	 collega’s	
mij	op.	Soms	heb	je	gewoon	wat	ervaring	
nodig.

En	wat	je	niet	weet,	kan	je	leren.	Ik	krijg	
hier	 regelmatig	 bijscholing:	 over	 het	 ge-
bruik	van	nieuw	materiaal,	bijvoorbeeld.	
En	 verder	 staat	 het	 me	 vrij	 om	 me	 in	 te	
schrijven	voor	elke	opleiding	die	me	inte-
resseert.”

Als verpleegkunde je boeit, is het geen 
moeilijk beroep
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moeilijk beroep

LIndsay decoster (25), verPLeegkundIge sInt-marIa, haLLe



nationaal Verbond Van katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en VroedVrouWenNVKVV

”Verpleegkundigen	 doen	 al	 lang	 veel	
meer	 dan	 de	 bedden	 opmaken	 en	 de	
maaltijden	 bedelen.	 Over	 de	 jaren	 heen	
is	 het	 beroep	 veel	 complexer	 geworden	
en	 de	 patiënt	 een	 stuk	 veeleisender.	 Er	
is	 een	 duidelijke	 intensifiëring	 van	 de	
zorg	 en	 een	 verhoogde	 prestatiedruk	 bij	
de	 verpleegkundigen;	 men	 moet	 altijd	
maar	 meer	 presteren,	 meer	 rollen	 op-
nemen	 en	 dit	 binnen	 een	 kortere	 tijds-
spanne	 en	 in	 alsmaar	 complexere	 situa-
ties.	Tegelijk	 legt	de	overheid	de	nadruk	
op	 kwaliteitszorg	 en	 patiëntveiligheid.	
Om	 die	 te	 kunnen	 garanderen,	 zijn	 ech-
ter	 een	 aantal	 structurele	 maatregelen	
nodig	 en	 daarvoor	 blijven	 we	 opkomen.	
Een	 correct	 manpowerbeleid	 is	 essenti-
eel	 voor	 de	 verpleegkunde.	 We	 ijveren	
dan	ook	al	jaren	voor	de	uitbouw	van	een	
kadaster.	 De	 aanzet	 hiertoe	 werd	 jaren	
geleden	gegeven,	maar	tot	op	heden	is	de	
registratie	en	herregistratie	onvolledig	en	
incorrect.”
	
Samen	met	de	Algemene	Unie	van	de	Ver-
pleegkundigen	van	België	(AUVB)	pleit	het	
NVKVV	er	ook	voor	om	de	omkaderings-
normen,	 die	 hopeloos	 achterhaald	 zijn,	
te	 herbekijken.	 “Zo	 is	 het	 bijvoorbeeld	
onverantwoord	 dat	 een	 verpleegkundige	
tijdens	de	nacht	de	zorgen	moet	coördine-
ren	voor	30	patiënten	en	dit	zonder	enige	
ondersteuning.	 Omdat	 verpleegkundi-
gen	het	overdag	zo	druk	hebben,	is	er	te	
weinig	tijd	voor	een	goed	gesprek	met	de	
patiënt.	 Soms	 denkt	 de	 patiënt	 dan:	 ik	
wacht	 wel	 tot	 de	 nachtverpleegkundige	
er	is	om	mijn	vragen	te	stellen,	maar	dan	
blijkt	dat	die	ook	onvoldoende	tijd	heeft…	
Uiteraard	 moeten	 verpleegkundigen	
ook	 overdag	 meer	 ondersteuning	 krij-
gen.	 Het	 hoeven	 niet	 altijd	 extra	 ver-
pleegkundigen	 te	 zijn.	 Meer	 logistieke	
hulp	 en	 administratieve	 ondersteuning	

zijn	 absoluut	 nodig.	 Ook	 extra	 zorgkun-
digen	 kunnen	 worden	 ingeschakeld.		
Om	 de	 differentiatie,	 de	 taakherschik-
king	en	-uitzuiving	op	een	goede	manier	
te	laten	verlopen,	is	het	noodzakelijk	om	
ons	te	bezinnen	over	hoe	verpleegkunde	
in	de	toekomst	gedefinieerd	moet	worden	
en	 hoe	 de	 werkorganisatie	 kan	 worden	
aangepast.”

Mediacampagne
Een	nationale	mediacampagne	moet	jon-
geren,	 ook	 uit	 het	 ASO,	 overtuigen	 om	
voor	 het	 beroep	 van	 verpleegkundige	 te	
kiezen.	 “Collega’s	 uit	 de	 praktijk	 kun-
nen	worden	ingeschakeld	om	jongeren	te	
overtuigen.	We	zien	dat	dit	werkt	en	dat	
dergelijke	 campagnes	 goed	 aanslaan	 bij	
de	 doelgroep.	 	 Belangrijk	 is	 dat	 aan	 de	
bevolking	 de	 boodschap	 gegeven	 wordt	
dat	 verpleegkunde	 een	 boeiend	 en	 uit-
dagend	 beroep	 is	 met	 diverse	 ontwikke-
lingsmogelijkheden,	 zowel	 wat	 betreft	
specialisatie	als	hiërarchische	doorgroei-
mogelijkheden.	Uiteraard	moet	men	con-
sequent	 zijn	 in	 het	 financieel	 honoreren	
van	 deze	 doorgroeimogelijkheden.	 Een	
hoofdverpleegkundige	staat	eigenlijk	aan	
het	hoofd	van	een	kleine	KMO,	wordt	wel-
eens	gezegd.	Alleen	staat		tegenover	deze	
grote	verantwoordelijkheid	geen	correcte	
verloning.	Ervaring,	bijscholing	en	extra	
verantwoordelijkheid	 worden	 vaak	 on-
voldoende	 gehonoreerd.	 Daarom	 raken	
veel	 vacatures	 voor	 hoofdverpleegkun-
digen	 niet	 meer	 ingevuld,”	 zegt	 Magda	
Vermeulen.

Michel	Foulon	ziet	twee	kanten	aan	zo’n	
campagne.	 “Enerzijds	 is	 er	 het	 voordeel	
dat	 het	 beroep	 van	 verpleegkundige	 in	
het	 daglicht	 geplaatst	 wordt.	 Anderzijds	
kost	zo’n	campagne	 relatief	veel	geld	en	
heeft	 het	 verleden	 aangetoond	 dat	 dat	

niet	 zoveel	 effect	 heeft.	 Uit	 het	 verleden	
hebben	we	geleerd	dat	plaatselijke	initia-
tieven	waarbij	jongeren	ervaring	kunnen	
opdoen	op	de	werkvloer	het	meeste	effect	
sorteren.”

Faciliteren van expertiseopbouw
Magda	Vermeulen	beklemtoont	dat	cam-
pagnes	in	de	media	niet	volstaan	om	het	
beroep	 van	 verpleegkundige	 opnieuw	
aantrekkelijk	 te	 maken.	 “De	 overheid	
moet	 ook	 andere	 stimuli	 integreren	 in	
haar	 attractiviteitsplan.	 In	 een	 recent	
door	het	NVKVV	uitgevoerde	enquête	bij	
studenten	 verpleegkunde/vroedkunde	
bleek	 onder	 meer	 dat	 ze	 de	 combinatie	
van	het	beroep	met	een	goed	sociaal	leven	
als	knelpunt	zien.	Heel	wat	verpleegkun-
digen	 werken	 deeltijds	 omdat	 de	 werk-
druk	 te	 hoog	 ligt	 en	 de	 combinatie	 met	
een	 sociaal	 leven	 moeilijk	 is.	 Dit	 is	 heel	
begrijpelijk,	maar	het	is	soms	nefast	voor	
de	organisatie	op	een	dienst.	Vroeger	was	
het	bijna	ondenkbaar	dat	iemand	binnen	
verpleegkunde	 niet	 voltijds	 werkte,	 nu	
werkt	bijna	zestig	procent	deeltijds.	Maat-
regelen	zoals	het	beter	honoreren	van	ex-
tra	prestaties,	het	voorzien	van	kinderop-
vang	 met	 flexibele	 openingsuren	 en	 een	
premie	voor	voltijds	werkenden	zijn	dan	
ook	geen	overbodige	acties.”	

“Gezien	 de	 snelle	 evoluties	 is	 het	 voor	
verpleegkundigen,	 zeker	 voor	 deeltijds	
werkenden,	 niet	 eenvoudig	 om	 bij	 te		
blijven	 en	 op	 de	 hoogte	 te	 zijn	 van	 alle	
nieuwe	 ontwikkelingen	 en	 evidence		
based	richtlijnen.	Nochtans	wordt	dit	ver-
wacht	door	zowel	de	overheid	als	de	werk-
gever.	Ook	hier	zien	we	als	beroepsorga-
nisatie	 mogelijkheden	 en	 uitdagingen.	
Verpleegkundigen	 zouden	 meer	 en	 op	
eenvoudige	wijze	toegang	moeten	krijgen	
tot	 informatie.	 Een	 gratis	 abonnement	

“Krachten bundelen voor de toekomst”

“als beroepsvereniging is het een van onze hoofdbekommernissen dat verpleegkundigen en  
vroedvrouwen kunnen blijven doen waar ze goed in zijn en dit binnen een alsmaar complexer  
wordende zorgcontext. Vijftig jaar lang al proberen we hiertoe via alle mogelijke kanalen een  
wezenlijke bijdrage te leveren. ook de overheid moet hiervoor zorg dragen door aangepaste  

maatregelen.” dat beklemtonen michel Foulon en magda Vermeulen van het nationaal  
Verbond van katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (nVkVV). 
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op	 een	 vaktijdschrift	 of	 een	 nationaal	
opgezet	 en	 evidence	 based	 onderbouwd		
e-learningpakket	 waarmee	 verpleegkun-
digen	 zich	 tijdens	 ingeplande	 werktijd	
kunnen	bijscholen,	daar	pleiten	we	voor	
zowel	bij	de	overheid	als	de	werkgevers.	
In	het	Verenigd	Koninkrijk	werkt	een	na-
tionale	 raad	 binnen	 de	 National	 Health	
Service	 voortdurend	 aan	 de	 bewaking	
van	 kwalitatieve	 zorgverlening.	 Deze	
dienst	 krijgt	 van	 overheidswege	 de	 no-
dige	budgetten	en	kan	hierdoor	degelijke	
nationale	programma’s	en	richtlijnen	uit-
werken.	 De	 raad	 heeft	 ook	 bewezen	 dat	
dergelijke	 programma’s	 en	 goed	 onder-
steunde	 opleidingen	 kostenbesparend	
kunnen	werken.”

“Soms	 zijn	 deze	 vormen	 van	 bijscholing	
zelfs	niet	voldoende	om	kwaliteitszorg	te	
garanderen.	 	 De	 verpleging	 van	 patiën-
ten	is	veel	complexer	geworden,	verloopt	
vlugger	 door	 de	 kortere	 hospitalisatie-
duur	en	vraagt	vaak	meer	specifieke	ken-
nis.	 Daarom	 volgen	 verpleegkundigen	
vaak	spontaan	of	op	vraag	van	de	werk-

gever	een	doorgedreven	specialisatie.	Het	
NVKVV	steunt	dit	volop	en	organiseert	se-
dert	1962	in	haar	Vervolmakingscentrum	
zelf	ook	navomingsprogramma’s.	Maar	de	
overheid	mag	niet	vergeten	dat	bijkomen-
de	vorming	ook	beloond	moet	worden.	Je	
kunt	niet	van	iemand	verwachten	dat	die	
zich	inzet	om	een	hoger	niveau	te	halen,	
als	 hij	 of	 zij	 daarvoor	 niet	 gehonoreerd	
wordt.	 Werken	 aan	 de	 aantrekkelijkheid	
van	het	beroep	veronderstelt	dat	men	ook	
deze	anomalie	opheft.”

Om	huidige	en	toekomstige	verpleegkun-
digen	 zoveel	 mogelijk	 te	 ondersteunen,	
biedt	ook	het	NVKVV	een	aantal	opleidin-
gen	 aan.	 “We	 volgen	 de	 nieuwe	 tenden-
sen	op	de	voet	met	ons	vormingsaanbod.	
Om	specifieke	knelpunten	aan	te	pakken,	
werken	 we	 specifieke	 opleidingen	 uit,	
zoals	juridisch	expert	in	de	verpleegkun-
de/vroedkunde	of	ethisch	procesbegelei-
der	 in	 de	 zorg”,	 legt	 Michel	 Foulon	 uit.	
“Het	NVKVV	organiseert	jaarlijks	een	col-
loquium	over	automatisering	en	zorgver-
lening,	studiedagen	en	avondsessies	in	de	

plaatselijke	 afdelingen	 en	 onlangs	 voor	
de	35ste	keer	de	Congresweek	in	Oostende.	
Hierop	 nodigen	 we	 de	 meest	 gerenom-
meerde	 sprekers	 uit.	 Ook	 op	 die	 manier	
proberen	 we	 ons	 steentje	 bij	 te	 dragen	
tot	de	voortdurende	bijscholing	van	onze	
verpleegkundigen	 en	 vroedvrouwen.	 Tot	
ons	opleidingspakket	hoort	ook	de	kader-
opleiding	 voor	 hoofdverpleegkundigen	
en	-vroedvrouwen.”

“Voor	 de	 toekomst	 is	 het	 belangrijk	 dat	
we	de	krachten	bundelen	met	het	werk-
veld,	 de	 overheid	 en	 het	 onderwijs.	 Sa-
men	moeten	we	verder	uitklaren	hoe	we	
het	 beroep	 nog	 beter	 kunnen	 profileren	
en	 attractiever	 maken.	 “Het	 is	 hoe	 dan	
ook	 nog	 altijd	 een	 van	 de	 mooiste	 be-
roepen.	Het	is	een	uitdagend	beroep	met	
heel	 veel	 doorgroeimogelijkheden.	 Bo-
vendien	 geeft	 het	 een	 grote	 voldoening	
om	 het	 verschil	 te	 kunnen	 maken	 voor	
een	medemens”,	besluit	Magda	Vermeu-
len.

AB

Magda Vermeulen: “Veel vacatures voor hoofdverpleegkundigen 
raken niet meer ingevuld.”

Michel Foulon: “Plaatselijke initiatieven waarbij jongeren ervaring 
kunnen opdoen op de werkvloer, sorteren het meeste effect.”
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“Studenten nodig die  
positieve keuze maken”
ook het beroep van verzorgende/zorgkundige heeft nood aan opwaardering, stellen  
christine baert en christine Vanuytven in koor. zij zijn respectievelijk voorzitter en  
coördinator van de studiedienst van de Vlaamse Federatie van Verzorgenden (VFvV).

Vlaamse Federatie Van Verzorgenden
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bejaarden…	 een	 beetje	 algemene	 kennis	
en	 geschiedenis	 ook.	 Want	 de	 mensen	
willen	een	praatje	slaan,	dat	hoort	ook	bij	
een	goede	zorg.

Christine Baert:	Over	enkele	jaren	zullen	
we	een	sterke	stijging	hebben	van	alloch-
tone	hulpbehoevende	bejaarden.	Ook	dat	
vergt	 bijkomende	 competenties.	 Misver-
standen	en	slechte	communicatie	 leiden	
snel	 tot	 frustraties.	 Vergeet	 niet	 dat	 veel	
dementerende	 mensen	 gedragsstoornis-
sen	hebben.	Ook	daar	moet	je	leren	mee	
omgaan.	Dat	 is	allemaal	niet	zo	vanzelf-
sprekend.

Christine Vanuytven:	 Daarom	 is	 een	
imagocampagne	voor	verzorgenden	drin-
gend	 nodig.	 Het	 is	 een	 prachtig	 beroep,	
op	voorwaarde	dat	je	er	positief	voor	kiest	
en	dat	je	de	gepaste	opleiding	krijgt.	Dan	
pas	zullen	de	verzorgenden	zich	gewaar-
deerd	voelen.	Want	veel	waardering	van-
uit	het	beleid	is	er	alvast	niet.

Christine Baert:	Gelukkig		krijgen	we	die	
waardering	 	 wel	 vanuit	 de	 mensen	 zelf.	
Dat	 maakt	 ons	 beroep	 zo	 mooi.	 Je	 voelt	
je	 heel	 nuttig.	 ’s	 Avonds	 heb	 je	 echt	 het	
gevoel	dat	je	iets	goeds	gedaan	hebt.	Het	
is	ook	een	beroep	met		doorgroeikansen.	
Je	 kunt	 bijscholen	 over	 dementie,	 	 over	
gerontopsychologie	 en	 palliatieve	 zorg…	
Ach,	 je	 kunt	 zoveel	 kanten	 uit.	 Respect	
moet	je	ook	afdwingen	hé.

Christine Vanuytven:	 Vandaar	 ook	 dat	
we	met	de	federatie	zoveel	belang	hech-
ten	 aan	 bijscholing.	 We	 organiseren	 ze-
ven	 studiedagen	 per	 jaar.	 Maar	 het	 zou	
mooi	 zijn	 als	 we	 als	 federatie	 ook	 nau-
wer	 betrokken	 werden	 bij	 de	 opleiding	
tot	 verzorgende/zorgkundige.	 Want	 daar	
kunnen	 we	 nog	 een	 flinke	 stap	 vooruit	
maken.

Meer informatie op www.vfvv.be.

In	 2006	 is	 het	 KB	 goedgekeurd	 dat	 de	
functie	en	de	taken	van	zorgkundige	om-
schrijft.	We	staan	nu	drie	jaar	verder:	tijd	
voor	een	evaluatie.

Christine Baert:	 Als	 medewerker	 van	
het	 woon-	 en	 zorghuis	 Ter	 Meersch	 in	
Avelgem	kan	ik	alleen	maar	positief	zijn.	
Het	KB	bracht	vooral	een	wettelijk	kader.	
Voorheen	 waren	 we	 niet	 ingedekt	 voor	
alle	zorgen	die	we	toedienden,	nu	wel.

Christine Vanuytven:	 Ik	 werk	 voor	 Fa-
miliehulp	in	Antwerpen.	Vanuit	de	thuis-
zorg	 ben	 ik	 minder	 te	 spreken	 over	 de	
huidige	situatie.	Thuiszorg	is	een	Vlaam-
se	 bevoegdheid	 en	 het	 Vlaamse	 decreet	
heeft	het	federale	KB	niet	gevolgd.	Vlaan-
deren	 houdt	 vast	 aan	 de	 “verzorgende”.	
Die	 heeft	 één	 jaar	 minder	 opleiding	 en	
kan	daarom	niet	in	een	instelling	aan	de	
slag.	 Verzorgenden	 kunnen	 alleen	 in	 de	
thuiszorg	 terecht.	 Dat	 is	 erg	 frustrerend	
voor	 deze	 mensen	 en	 het	 is	 ook	 totaal	

onlogisch.	Met	een	jaar	minder	opleiding	
en	zonder	het	toezicht	van	een	verpleeg-
kundige	dragen	deze	verzorgenden	in	de	
thuiszorg	 een	 grote	 verantwoordelijk-
heid.

Christine Baert:	De	VFvV	is	al	lang	vra-
gende	 partij	 om	 verzorgenden	 en	 zorg-
kundigen	 gelijk	 te	 stellen	 en	 iedereen	
drie	jaar	opleiding	te	geven:	twee	jaar	in	
het	 secundair	 beroepsonderwijs	 en	 een	
bijkomend	 “zevende”	 specialisatiejaar.	
Het	 is	bijvoorbeeld	maar	 in	dat	speciali-
satiejaar	dat	jongeren	met	dementie	leren	
omgaan.	 Verzorgenden	 hebben	 dat	 jaar	
niet	gevolgd	en	worden	vandaag	zomaar	
in	 de	 thuiszorg	 gedropt,	 waar	 ze	 zonder	
enige	voorbereiding	de	zorg	over	demen-
terenden	op	zich	nemen.

U pleit ervoor om het specialisatiejaar 
verplicht te maken?
Christine Baert:	Jazeker.	Het	beroep	van	
verzorgende	 heeft	 die	 opwaardering	 no-
dig.	Alles	begint	met	een	goede	opleiding.	
Vandaag	 kiezen	 te	 veel	 jongeren	 de	 stu-
dierichting	verzorgende	vanuit	een	nega-
tieve	 motivatie.	 Het	 is	 zogezegd	 iets wat 
iedereen kan.	 In	de	praktijk	zien	we	dan	
ook	een	heel	grote	uitstroom	van	verzor-
genden	uit	het	beroep.	Er	zijn	tal	van	va-
catures,	maar	velen	verkiezen	een	andere	
job	of	de	werkloosheid	boven	een	job	als	
verzorgende.	We	hebben	studenten	nodig	
die	 een	 positieve	 keuze	 maken,	 die	 ge-
motiveerd	zijn,	die	een	hart	voor	de	zorg	
hebben.	Kijk	naar	de	verzorgenden	die	uit	
het	 tweedekansonderwijs	en	het	volwas-
senenonderwijs	komen:	deze	mensen	zijn	
gemotiveerd	en	de	uitstroom	van	deze	per-
sonen	is	dan	ook	veel	minder	groot.

Over welke competenties beschikt een 
goede verzorgende/zorgkundige?
Christine Vanuytven:	Goed	kunnen	om-
gaan	 met	 mensen	 is	 ontzettend	 belang-
rijk.	 Inlevingsvermorgen,	 een	 hart	 voor	

Christine Baert en Christine Vanuytven: 
“Over enkele jaren zullen we een sterke 
stijging hebben van allochtone hulpbehoe-
vende bejaarden. Ook dat vergt bijkomen-
de competenties.”

VFvV
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“Het	PMS	raadde	me	aan	om	industrieel	
ingenieur	te	worden.	Een	advies	dat	ik	ge-
volgd	heb,	maar	tijdens	mijn	studie	miste	
ik	 het	 maatschappelijke	 engagement.	 Ik	
heb	 dan	 een	 ferme	 bocht	 genomen	 en	
ben,	hoewel	de	sector	me	volledig	vreemd	
was,	met	een	opleiding	tot	psychiatrisch	
verpleegkundige	gestart.	Ik	was	echt	geïn-
teresseerd	in	het	verhaal	van	die	mensen.	
Wat is dat eigenlijk, psychisch ziek zijn?,	
vroeg	ik	me	af. Hoe komt dat? Hoe moet je 
dat vatten?	Na	die	studie	heb	ik	trouwens	
nog	 een	 diploma	 criminologie	 behaald.
Uiteindelijk	 ben	 ik	 in	 de	 forensische	
psychiatrie	 beland.	 Op	 mijn	 afdeling	
zitten	 patiënten	 die	 geïnterneerd	 zijn	
na	 een	 misdrijf	 dat	 ze	 tijdens	 een	 vlaag	
van	 ontoerekeningsvatbaarheid	 hebben	
gepleegd.	 Wat	 ze	 hebben	 gedaan,	 keur	
ik	niet	goed.	Maar	ik	veroordeel	nooit	de	
persoon	zelf.	Uiteindelijk	hebben	ook	zij	
hun	plaats	in	de	maatschappij.
In	het	begin	begreep	ik	het	soms	niet.	De	
problemen	die	de	patiënten	hier	hebben,	
zijn	zo	complex.	Als	jongvolwassene	sta	je	
daar	redelijk	machteloos	tegenover.	Maar	
ik	wou	doorzetten,	het	wel	begrijpen	en	
iets	betekenen	voor	die	mensen.	Al	moet	
ik	 het	 vooral	 van	 de	 kleine	 overwinnin-
gen	 hebben:	 een	 conflict	 oplossen	 voor	
het	 uitbarst,	 merken	 dat	 iemand	 toch	
wat	 verder	 in	 zijn	 denken	 staat…	 Soms	
verwacht	ik	meer	van	een	patiënt	dan	hij	
kan	geven.	Dat	is	frustrerend.	Dus	heb	ik	
geleerd	de	lat	niet	te	hoog	te	leggen.	Maar	
ik	blijf	er	wel	altijd	in	geloven.”
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Ik moet het hebben van de kleine  
overwinningen
Ik moet het hebben van de kleine  
overwinningen

steven PoeLs (32), verPLeegkundIge Pc sInt-Jan-BaPtIst, zeLzate



naar een nIeuwe BLauwdruk  
voor verPLeegkunde

interview

Professor Walter Sermeus: “In de Verenigde  
Staten is de norm één verpleegkundige voor  
vijf patiënten. In België is dat één op elf  
patiënten. Dat is een immens verschil.”

“Verpleegkunde  
zichtbaarder maken”

op 6 en 7 maart 2009 organiseerde het centrum voor ziekenhuis- en Verplegingswetenschap  
van de k.u.leuven een residentiële cursus in gent met als titel Naar een nieuwe blauwdruk  

voor verpleegkunde. aan het einde van deze tweedaagse formuleerde het aanwezige werkveld  
een aantal concrete doelstellingen, verdeeld over vijf aandachtsgebieden. Wij gingen hierover  

praten met professor Walter sermeus, één van de auteurs.
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duidelijke en heldere bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden nodig?
Laat	 mij	 eerst	 beklemtonen	 dat	 de	 vijf	
aandachtsgebieden	 een	 coherent	 geheel	
vormen.	 Het	 heeft	 geen	 zin	 om	 het	 ene	
wel	 en	 het	 andere	 niet	 te	 realiseren.	 Ze	
vormen	 één	 geheel	 en	 zijn	 elk	 op	 zich	
noodzakelijk.

Willen	 we	 het	 beroep	 aantrekkelijker	
maken,	dan	moeten	we	inderdaad	intern	
orde	op	zaken	stellen.	Vandaag	is	er	geen	
eenduidige	 relatie	 tussen	 de	 studie	 die	
je	 volgt	 en	 het	 beroep	 dat	 je	 uitoefent.	
Je	 kunt	 vierdegraadsverpleegkundige	
worden	 of	 bachelor	 en	 eventueel	 zelfs	
master,	 maar	 in	 de	 praktijk	 doen	 al	 die	
mensen	 vaak	 hetzelfde	 werk.	 Dat	 kan	
niet.	 Een	 student	 geneeskunde	 die	 zich	
specialiseert	 in	 de	 cardiochirurgie,	 weet	
dat	 hij	 later	 als	 hartchirurg	 zal	 werken	
en	niet	als	longspecialist.	In	de	verpleeg-

kunde	missen	we	die	eenduidigheid.	Als	
we	 de	 Europese	 niveaubepaling	 volgen,	
dan	leidt	zowel	de	vierdegraadsopleiding	
als	de	bacheloropleiding	tot	de	Europees	
erkende	 titel	 van	 algemeen verpleegkun-
dige.	Maar	als	je	als	vierdegraads	bache-
lor	wilt	worden,	dan	moet	je	wel	twee	jaar	
bijstuderen.	Probeer	dat	maar	eens	uit	te	
leggen!	Dat	verhaal	klopt	gewoon	niet.	En	
dat	zien	de	jongeren	ook.	Vandaar	dat	we	
eigenlijk	eerst	orde	op	zaken	moeten	stel-
len,	 en	 dan	 pas	 volop	 promotie	 kunnen	
voeren.

Ook in het onderwijs zijn maatregelen 
nodig. De blauwdruk vraagt een kwa
litatief docentenkorps. Dat is er van
daag niet?
Het	 is	 in	 wezen	 simpel:	 de	 bachelorop-
leiding	 verpleegkunde	 maakt	 deel	 uit	
van	het	hoger	onderwijs.	Om	les	 te	kun-
nen	geven	in	het	hoger	onderwijs,	heb	je	
een	 doctoraat	 nodig.	 Dat	 is	 zo	 voor	 elke	
opleiding.	 Maar	 van	 alle	 docenten	 ver-
pleegkunde	zijn	er	misschien	maar	één	of	
twee	doctors.	Zelfs	als	je	de	masters	erbij	
rekent,	 kom	 je	 nauwelijks	 aan	 50%	 van	
de	docenten.	De	 rest	van	de	docenten	 is	
zelf	bachelor.	Dat	is	niet	goed.	Als	docent	
moet	je	altijd	minstens	één	niveau	hoger	

geplaatst	 zijn	 dan	 de	 richting	 waarin	 je	
lesgeeft.	 We	 hebben	 dus	 op	 heel	 korte	
termijn	 een	 grote	 instroom	 van	 masters	
nodig	en	in	tweede	instantie	ook	van	doc-
tors.

Tegelijk moeten die docenten ook met 
twee voeten in de praktijk staan?
Ja,	 want	 verpleegkunde	 is	 geen	 theore-
tische	 aangelegenheid,	 het	 is	 een	 toege-
past	beroep.	De	docenten	moeten	dus	ook	
de	praktijk	aan	den	lijve	kennen.	Een	do-
cent	verpleegkunde	kan	perfect	deeltijds	
werken	 als	 verpleegkundig	 specialist	 in	
een	algemeen	ziekenhuis.

Ook de kwaliteitsbewaking is een be
langrijk aandachtsgebied in de blauw
druk.
Een	 systematische	 kwaliteitsbewaking	
aan	de	hand	van	duidelijke	indicatoren	is	
noodzakelijk.	 Te	 vaak	 worden	 verpleeg-

kundigen	 beschouwd	 als	 een	 kostenfac-
tor.	 Een	 verpleegkundige	 is	 personeel,	
zorg	 is	 duur	 en	 als	 er	 bespaard	 moet	
worden,	 dan	 kijkt	 men	 dus	 heel	 gemak-
kelijk	 richting	 verpleegkunde.	 Voor	 ons	
is	 een	 verpleegkundige	 echter	 geen	 kos-
tenfactor,	maar	een	kwaliteitsfactor.	Ver-
pleegkundigen	garanderen	dat	er	24	uur	
continuïteit	 van	 zorg	 is.	 Artsen	 komen	
ook	 wel	 langs	 bij	 de	 patiënt,	 maar	 zijn	
er	niet	continu.	Die	 toegevoegde	waarde	
van	 verpleegkundigen	 wordt	 algemeen	
onderschat.	 We	 moeten	 die	 rol	 meer	
zichtbaar	 maken.	 Alle	 studies	 wijzen	 uit	
dat	hoe	meer	en	hoe	beter	opgeleide	ver-
pleegkundigen	er	op	een	afdeling	werken,	
hoe	groter	de	patiëntveiligheid.		Dat	moet	
ons	uitgangspunt	zijn:	goede,	veilige	zorg	
bieden.	 En	 die	 kwaliteit	 is	 wel	 degelijk	
meetbaar:	 decubitus,	 wondinfecties,	
valincidenten,	 noem	 maar	 op…	 Als	 we	
die	 indicatoren	 goed	 in	 beeld	 brengen,	
kunnen	 we	 perfect	 berekenen	 hoeveel	
verpleegkundigen	 we	 nodig	 hebben	 om	
veilige	en	goede	zorg	aan	te	bieden.	Want	
vergeet	 niet:	 vandaag	 werken	 we	 in	 ons	
land	met	normen	van	dertig	jaar	geleden!	
In	 de	 Verenigde	 Staten	 is	 de	 norm	 één	
verpleegkundige	 voor	 vijf	 patiënten.	 In	
België	 is	dat	één	op	elf	patiënten.	Dat	 is	

Een eerste reeks van doelstellingen 
heeft te maken met de promotie van 
het beroep van verpleegkundige. De 
grote verantwoordelijkheid en de 
groeiende complexiteit vereisen jon
geren met talent. Er is niet alleen een 
kwantitatieve schaarste aan verpleeg
kundigen, maar ook een kwalitatieve?
Professor Walter Sermeus:	 De	 com-
plexiteit	in	de	zorg	is	erg	groot,	wat	bete-
kent	dat	we	veel	hoogopgeleide	verpleeg-
kundigen	nodig	hebben.	Vandaag	komen	
maar	 24%	 van	 de	 verpleegkundestuden-
ten	uit	het	algemeen	secundair	onderwijs	
(ASO).	 Tien	 jaar	 geleden	 was	 dat	 nog	
38%.	De	kwaliteit	van	het	onderwijs	lijdt	
hieronder,	wat	dan	weer	leidt	tot	een	la-
ger	niveau	van	instroom	van	nieuwe	ver-
pleegkundigen.	Verpleegkunde	lijkt	voor	
ASO-studenten	 onvoldoende	 aantrekke-
lijk	te	zijn.	Daar	zijn	diverse	redenen	voor.	
Je	kunt	bijvoorbeeld	geen	verpleegkunde	
studeren	op	universitair	niveau.	Ook	het	
imago	 van	 het	 beroep	 is	 niet	 altijd	 roos-
kleurig.	 Velen	 zien	 het	 als	 een	 zware	 en	
slechtbetaalde	 job.	 Dat	 negatieve	 imago	
is	 onterecht.	 Weinig	 mensen	 weten	 hoe	
gevarieerd,	 hoe	 divers,	 hoe	 verantwoor-
delijk	 en	 wetenschappelijk	 onderbouwd	
het	 beroep	 van	 verpleegkundige	 anno	
2009	 is.	 Als	 ASO-jongeren	 kunnen	 ken-
nismaken	 met	 het	 beroep,	 bijvoorbeeld	
via	 het	 proeftuinproject,	 zien	 we	 dat	 de	
beeldvorming	 snel	 realistischer	 en	 posi-
tiever	wordt.

Niet alleen voor verpleegkundigen 
moet het niveau omhoog, ook voor de 
verzorgenden?
Ja,	 op	 alle	 niveaus	 moeten	 we	 vooruit.	
Iedereen	 heeft	 natuurlijk	 zijn	 talenten	
en	competenties	en	voor	elk	niveau	is	er	
een	 mooie	 rol	 weggelegd	 in	 de	 zorg.	 We	
kunnen	 alle	 handen	 gebruiken.	 Maar	
verzorgenden	 en	 zorgkundigen	 krijgen	
in	 de	 thuiszorg	 ook	 vaak	 te	 maken	 met	
complexe	 zorgsituaties:	 dementerende	
patiënten,	 mensen	 met	 diabetes,	 noem	
maar	op.	Die	verzorgenden	staan	er	vaak	
alleen	 voor	 en	 dragen	 ook	 een	 grote		
verantwoordelijkheid.	 Daar	 moeten	 ze	
dan	 ook	 de	 gepaste	 opleiding	 voor	 krij-
gen.

Doctors gevraagd

Een tweede aandachtsgebied wil  
intern orde op zaken stellen. Er zijn 

“Alle studies wijzen uit dat hoe meer en hoe beter opgeleide 
verpleegkundigen er op een afdeling werken, hoe groter de 
patiëntveiligheid.”
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een	immens	verschil.	De	andere	Europese	
landen	situeren	zich	daar	tussenin,	maar	
ons	 land	 bengelt	 echt	 wel	 achteraan	 in	
het	peloton

Wie aan zet?

De laatste reeks doelstellingen focust 
op betere werkomstandigheden voor 
verpleegkundigen. Er is een goede 
ondersteuning nodig van administra
tieve en logistieke krachten.
De	 voorbije	 decennia	 zijn	 al	 wat	 taken	
van	 verpleegkundigen	 gecentraliseerd.		
Ik	 denk	 aan	 de	 centrale	 sterilisatie,	 het	
voorraadbeheer,	 de	 maaltijdbedeling.	
Toch	 is	 er	 nog	 veel	 ruimte	 voor	 taakuit-
zuivering.	 Administratieve	 en	 logistieke	
medewerkers	 kunnen	 ervoor	 zorgen	 dat	
de	 verpleegkundigen	 zich	 kunnen	 con-
centreren	 op	 datgene	 waarvoor	 ze	 echt	
opgeleid	 zijn:	 de	 zorg	 voor	 patiënten.	
Door	ook	hier	duidelijkheid	te	scheppen,	
maken	 we	 het	 beroep	 alweer	 een	 stukje	
aantrekkelijker,	 ook	 voor	 jonge,	 talent-
volle	krachten.

De blauwdruk is klaar, samen met nog 
tal van andere rapporten die min of 
meer dezelfde analyse maken en de
zelfde oplossingen aandragen. Maar 
hoe moet het nu verder? Wie is aan 
zet?
Dat	 is	 de	 vraag	 waar	 we	 allemaal	 mee	
zitten.	 Wat	 mij	 betreft	 is	 het	 werkveld	
aan	zet.	En	het	zou	goed	zijn	als	Zorgnet	
Vlaanderen	hierin	het	voortouw	nam.	We	
doen	 ook	 een	 appèl	 op	 het	 onderwijs,	
want	 ook	 hier	 moeten	 mensen	 opstaan	
en	de	verantwoordelijkheid	en	de	leiding	
van	 de	 verandering	 op	 zich	 nemen.	 Het	
plan	van	minister	Onkelinx	is	ook	al	een	
stap	in	de	goede	richting.	Minister	Onke-
linx	 erkent	 de	 complexiteit	 van	 de	 zorg	
en	wil	daarmee	aan	de	slag.	Ze	biedt	ook	
ruimte	 voor	 een	 betere	 omkadering	 en	
neemt	 initiatieven	voor	de	promotie	van	
het	beroep.	Onderwijsinitiatieven	komen,	
gegeven	 de	 bevoegdheid,	 uiteraard	 wat	
minder	aan	bod.	
Het	 belangrijkste	 is	 dat	 we	 nu	 met	 zijn		
allen	 werk	 maken	 van	 een	 coherent	 be-
leid.	De	gezondheidszorg	verandert,	maar	

het	gaat	niet	snel	genoeg.	Ik	zeg	niet	dat	
het	vijf	voor	 twaalf	 is,	maar	veel	 scheelt	
het	toch	niet.	Er	is	echt	wel	een	sense of 
urgency,	 zoals	 dat	 heet.	 Kwaliteit	 en	 pa-
tiëntveiligheid	moeten	de	eerste	prioritei-
ten	worden,	over	alle	sectoren	heen.	

Ook	in	de	geestelijke	gezondheidszorg,	de	
ouderenzorg	 en	 de	 thuiszorg.	 In	 elk	 van	
deze	 sectoren	 moet	 de	 eerste	 vraag	 zijn:	
hoe	kunnen	we	ervoor	zorgen	dat	iemand	
zo	 lang	 mogelijk	 voor	 zichzelf	 kan	 zor-
gen?	 Dat	 is	 een	 kwestie	 van	 observeren,	
detecteren,	 anticiperen,	 luisteren,	 mee	
nadenken	met	de	cliënt	over	een	optimale	
kwaliteit	van	leven.	Dat	is	heel	wat	meer	
dan	snel	even	iemand	wassen.	Verpleeg-
kunde	 is	 meer	 dan	 ooit	 een	 beroep	 dat	
vraagt	naar	deskundigheid.
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Wij ontwerpen of restylen uw website en zetten hem  
online. Vanaf dan kan u dankzij ons gebruiksvriendelijk 
Content Management System zelf uw website beheren. 
Heel gemakkelijk. Zonder kennis van HTML. 

Ons CMS pakket is volledig modulair opgebouwd, zoek
machine vriendelijk en beschikt over een uitgebreid  
aantal modules zodat u zelf nieuwsbrieven, nieuws
berichten, vacatures, documenten, ... kan beheren. U  
kan ook perfect volgen wie de bezoekers van uw site 
zijn.
 
Interesse of benieuwd hoe we dit aanpakken?
Contacteer ons!

Dat kan nu met ons handig CMS-pakket.



Zelf uw eigen website beheren?

W247.be  |  Zilverhof 44, 9000 Gent
info@w247.be  |  www.w247.be  |  0494 34 58 32
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“Toen	ik	meer	dan	tien	jaar	geleden	koos	voor	een	opleiding	verpleegkunde,	wist	ik	eigenlijk	niet	wat	dat	
juist	 inhield.	 Ik	ga	zieke	mensen	verzorgen,	dacht	 ik.	Tijdens	mijn	studie	besefte	 ik	al	dat	dit	beroep	veel	
verder	gaat.	In	het	begin	was	ik	al	blij	als	ik	een	infuus	correct	plaatste.	Maar	eens	ik	dat	onder	de	knie	had,	
ontdekte	ik	de	mens	achter	de	patiënt.	Ik	leerde	om	naar	zijn	verhaal	te	luisteren,	naar	hoe	zijn	ziekte	zijn	
relatie	beïnvloedt,	zijn	werk,	zijn	psychische	toestand.	Zo	ontdek	je	dat	iemand,	naast	een	flinke	wasbeurt,	
soms	gewoon	nood	heeft	aan	een	goed	gesprek.	Als	je	dat	weet,	kan	je	echt	zorg	geven.
Als	verpleegkundige	moet	je	leren	uit	je	fouten.	Hoe	je	familieleden	opvangt	bij	een	overlijden	staat,	in	tegen-
stelling	tot	hoe	je	een	inspuiting	geeft,	nergens	zwart	op	wit.	Woorden	hebben	een	grote	impact	op	mensen.	
Het	is	ongelooflijk	wat	een	patiënt	letterlijk	kan	herhalen	van	wat	ik	ooit,	langs	mijn	neus	weg,	tegen	hem	heb	
verteld.	Een	achteloos	woord	kan	mensen	bang	maken,	weloverwogen	woorden	kunnen	hen	geruststellen.
Sinds	ik	hoofdverpleegkundige	ben,	moet	ik	ook	leiding	geven.	Dat	was	nieuw	voor	mij,	wat	gepaard	ging	
met	enige	onzekerheid.	Er	komt	nu	veel	meer	op	me	af.	Vroeger	had	ik	8	patiënten,	nu	moet	ik	de	toestand	
van	28	mensen	kennen.	Maar	het	geeft	me	ook	nieuwe	verantwoordelijkheden:	het	optimaliseren	van	de	zorg	
voor	de	patiënt	en	het	zorg	dragen	voor	mijn	team.	Na	negen	jaar	veldwerk	spreekt	me	dat	heel	erg	aan.”
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mIreILLe kusters (31), hoofdverPLeegkundIge gasthuIsBerg, Leuven

 Woorden kunnen mensen bang 
maken of geruststellen

 Woorden kunnen mensen bang 
maken of geruststellen



Goede zorg is ook er zijn  
voor de mensen

door de al te vlakke loopbaan zoeken verpleegkundigen carrièrepromoties 
vaak in kaderfuncties, weg van de directe zorgverlening. ze worden case-manager,  

verpleegkundig specialist, manager, zijn vooral bezig met het uitvoeren van technische  
handelingen. hoogleraar mieke grypdonck pleit voor presentie in de zorg:  

verpleegkundigen moeten “er zijn” voor hun patiënten en bewoners.
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Mieke	 Grypdonck	 is	 hoogleraar	 Verple-
gingswetenschappen	 in	 Gent,	 en	 was	
dat	 tot	 voor	 kort	 ook	 in	 Utrecht.	 Ze	 was	
onlangs	 ook	 gastspreker	 op	 het	 druk	
bijgewoonde	 	 congres	 van	 Caritas	 West-
Vlaanderen	“Ouderen	aan	onze	zorg	toe-
vertrouwd”	 op	 23	 en	 24	 april	 (zie	 foto).	
In	 het	 volgende	 nummer	 van	 Zorgwijzer	
komen	 we	 trouwens	 nog	 terug	 op	 dat	
congres.	Vorig	jaar	publiceerde	ze	samen	
met	 Andries	 Baart	 (zie	 kader)	 het	 boek	
Verpleegkunde en Presentie	(ISBN	978-90-
5931-085-B,	Uitgeverij	Lemma).

In	 het	 boek	 omschrijven	 ze	 de	 presen-
tiebenadering	 als	 volgt:	 “Een	 praktijk	
waarbij	de	zorggever	zich	aandachtig	en	
toegewijd	op	de	ander	betrekt	en	met	hem	
interageert,	zo	leert	zien	wat	er	bij	die	an-
der	op	het	spel	staat	–	van	verlangens	tot	

angst	–	en	die	in	aansluiting	dáárbij	gaat	
begrijpen	wat	er	in	de	desbetreffende	si-
tuatie	gedaan	zou	kunnen	worden	en	wie	
hij/zij	daarbij	voor	de	ander	kan	zijn.”

Presentie	 is	 een	 manier	 van	 doen,	 die	
maar	 verwezenlijkt	 kan	 worden	 met	 ge-
voel	 voor	 subtiliteit,	 vakmanschap,	 met	
praktische	wijsheid	en	liefdevolle	trouw.	
Met	 andere	 woorden,	 presentie	 verdiept	
zich	in	de	vraag	wat	goede	zorgverleners	
doen.	Ze	komen	dichtbij,	ze	openen	zich,	
betrekken	zich	met	aandacht	op	de	ander.	
Ze	komen	niet	met	kant	en	klare	schema’s	
maar	 sluiten	 aan	 bij	 de	 unieke	 behoefte	
van	de	ander.	De	zorgverlener	spitst	zich	
niet	 enkel	 toe	 op	 het	 oplossen	 van	 pro-
blemen,	 maar	 blijft	 ook	 aanwezig	 als	 de	
problemen	 onoplosbaar	 zijn,	 of	 waar	
het	 leed	 groot	 is.	 Presentie	 staat	 niet	 op	

zichzelf,	 maar	 is	 een	 aspect	 van	 de	 be-
roepsuitoefening.

Prof.	 Mieke	 Grypdonck:	 “Een	 dergelijke	
benadering	 is	 van	 groot	 belang	 voor	 de	
verpleging.	 Bij	 het	 verplegen	 komt	 men	
immers	voortdurend	in	de	verleiding	zich	
toe	 te	 spitsen	 op	 het	 oplossen	 van	 tech-
nische	 problemen.	 In	 heel	 veel	 situaties	
in	 de	 verpleging	 heb	 je	 zowel	 iets	 heel	
praktisch	te	doen	als	er	te zijn.	Je	kan	pas	
spreken	van	goede	zorg	als	het	eerste	uit	
het	tweede	voortvloeit.”

Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 goede	 zorgver-
leners	 ook	 andere	 dingen	 doen	 dan	 en-
kel	 evidence-based	 handelingen.	 Goede	
zorgverleners	 sluiten	 heel	 radicaal	 aan	
bij	mensen,	stemmen	af,	zijn	dichtbij	en	
volgen	 niet	 blindelings	 de	 bureaucrati-

presentie



��   |   mei 2009

Professor Mieke Grypdonck: “Je kunt je 
handelen nooit helemaal op voorhand 
plannen. Je moet ter plekke inspelen op de 
situatie en vooral op wat je doen teweeg 
brengt.”

sche	logica	en	protocollen.	De	presentie-
benadering	gaat	over	aandachtige	zorg	en	
over	aandacht	die	vrij	is,	open	en	ontvan-
kelijk.	De	presentiebenadering	is	niet	uit	
op	productie	draaien,	maar	richt	zich	op	
mensenmaat,	 zoekt	 naar	 de	 aanspreek-
bare	 mens.	 De	 presentie	 heeft	 een	 zorg-
ethische	 fundering.	 Presentie	 draait	 om	
relaties,	om	te	weten	wat	er	voor	de	ander	
op	het	spel	staat	en	wat	je	voor	de	ander	
kunt	 doen.	 Bij	 presentiezorg	 komt	 het	
contact	 met	 de	 patiënt	 of	 bewoner	 eerst,	
en	daarna	kan	je	als	hulpverlener	zien	wat	
de	situatie	vraagt.	Soms	is	dat	technische	
zorg,	maar	vaak	ook	helemaal	niet.

Sneller denken
Verpleegkundigen	 moeten	 zich	 bewust	
worden	 van	 de	 wijze	 waarop	 een	 pa-
tiënt	 met	 zijn	 ziekte	 omgaat.	 Ze	 moeten	
hun	manier	van	optreden	op	die	patiënt	
afstemmen.	 Ze	 moeten	 er	 wel	 goed	 op	
letten	 wat	 hun	 optreden	 met	 de	 patiënt	
doet.	 Afstemmen	 betekent	 ook	 en	 mis-
schien	 vooral	 op	 die	 reacties	 varen.		
Mieke	 Grypdonck:	 “Je	 kunt	 je	 handelen	
nooit	helemaal	op	voorhand	plannen.	Je	
moet	 ter	 plekke	 inspelen	 op	 de	 situatie	
en	vooral	op	wat	 je	doen	teweeg	brengt.	
Dat	vraagt	van	de	verpleegkundige	dat	ze	
altijd	 aandachtig	 is	 en	 de	 situaties	 ana-
lyseert	 en	 een	 oplossing	 geeft.	 Daarvoor	
moet	de	verpleegkundige	een	verbinding	
leggen	 tussen	 wat	 ze	 op	 school	 heeft	
geleerd	 en	 waar	 ze	 in	 de	 praktijk	 mee	
bezig	 is.	 Maar	 in	 de	 praktijk	 blijken	 ver-
pleegkundigen	–	geheel	voorspelbaar	en	
normaal	 –	 vaak	 vooral	 bezig	 te	 zijn	 met	
de	snelheid	van	werken.	En	snel	werken	
doet	velen	bijna	het	nadenken	vergeten.	
Het	 analyseren	 en	 het	 strategie	 bepalen	
schieten	er	dan	soms	bij	in.	Ze	krijgen	de	
tijd	niet	om	zich	die	vaardigheden	eigen	
te	maken	en	dat	is	jammer,	want	presen-
tie	in	zorg	hoeft	niet	meer	tijd	te	kosten,	
het	vergt	alleen	sneller	denken.”
Wat	 vandaag	 de	 dag	 van	 zorgverleners	
verwacht	wordt,	is	niet	min.	De	presentie-
benadering,	 zou	 je	 kunnen	 zeggen,	 doet	
daar	nog	een	schep	bovenop.		De	presen-
tiebenadering	 daagt	 verpleegkundigen	
en	andere	zorgverleners	nog	meer	uit	om	
het	beste	van	zichzelf	te	geven.
Professor	Grypdonck	is	echter	geneigd	om	
te	zeggen	dat	die	hoge	eisen	niet	slecht,	
maar	 juist	 goed	 zijn	 voor	 de	 arbeidste-
vredenheid.	Onderzoek	wijst	uit	dat	ver-
pleegkundigen	 die	 intensiever	 contact	
hebben	met	hun	patiënten	wel	vaker	ne-
gatieve	gevoelens	–	verdriet,	machteloos-

heid	–	ervaren,	maar	dat	hun	arbeidste-
vredenheid	tegelijk	wel	groter	is.	Mutatis	
mutandis	 geldt	 dat	 ook	 voor	 presentie.	
Er	zijn	dan	echter	wel	enkele	belangrijke	
voorwaarden.	
Ten	 eerste	 moeten	 de	 hulpverleners	
hun	 eigen	 persoonlijke	 bronnen	 kun-
nen	 en	 durven	 aanspreken.	 Presentie	
vraagt	 dat	 men	 bij	 zichzelf	 stilstaat,	 dat	
men	 nadenkt	 over	 de	 opdracht	 die	 men	
heeft,	 en	 die	 opdracht	 ook	 in	 het	 eigen	
leven	 in	 perspectief	 weet	 te	 plaatsen.		
Ten	 tweede	 vraagt	 het	 dat	 de	 hulpver-
lener	 zichzelf	 kan	 vergeven	 tekort	 te	
schieten.	 De	 hulpverlener	 weet	 dat	 hij	
het	 goede	 nastreeft,	 weet	 dat	 hij	 daarin	
soms	tekort	schiet,	en	kan	daar	ook	over-
heen	 komen.	 Niet	 door	 wat	 verkeerd	 is	
of	 de	 consequenties	 ervan	 te	 minima-
liseren.	 Maar	 het	 heeft	 geen	 zin	 om	 er-
over	 te	 blijven	 piekeren,	 want	 dan	 ga	 je	
jezelf	 steeds	 meer	 onwaardig	 vinden.	
Presentie	 wordt	 onmogelijk	 als	 je	 jezelf	
je	 onvolmaaktheid	 niet	 kan	 vergeven,	 of	
als	 je	 de	 feitelijke	 onmacht	 niet	 onder	
ogen	kan	zien	en	accepteert.	Ook	wie	zijn	
best	doet,	zijn	uiterste	best,	moet	accep-
teren	 dat	 hij	 bepaalde	 dingen	 niet	 kan	
veranderen,	 hoe	 graag	 hij	 dat	 ook	 wil.		
Ten	 slotte,	 maar	 eigenlijk	 als	 belangrijk-
ste,	 presente	 zorg	 is	 enkel	 dan	 mogelijk	
als	mensen	goed	omringd	zijn,	als	er	ook	
voor	hen	goed	gezorgd	wordt.	Als	er	oog	

Prof.	dr.	Andries	Baart	is	de	geestelijke	
vader	van	de	presentietheorie.	Hij	stu-
deerde	andragologie	en	specialiseerde	
zich	 op	 het	 terrein	 van	 de	 praktische	
theologie	 en	 promoveerde	 in	 de	 wijs-
begeerte.	 Sinds	 1991	 is	 hij	 bijzonder	
hoogleraar,	nu	aan	de	Faculteit	Gees-
teswetenschappen,	 Departement	 Re-
ligiewetenschappen	 en	 Theologie	 te	
Tilburg.	

Hij	 ontwikkelde	 de	 presentietheo-
rie	 tijdens	 zijn	 onderzoek	 naar	 het	
buurtpastoraat.	 Hij	 volgde	 pastores	
in	 achtergrondswijken,	 schreef	 zorg-
vuldig	 op	 wat	 ze	 doen,	 hoe	 ze	 over	
hun	werk	denken	en	hoe	de	bewoners	
van	 de	 wijken	 hen	 zien	 en	 ervaren.	
De	 analyse	 hiervan	 leidde	 tot	 de	 ont-
wikkeling	 van	 de	 presentietheorie.	

In	de	eerste	plaats	zag	Baart	wat	de	pasto-
res	niet	deden,	en	dat	verwonderde	hem.	
De	pastors	deden	namelijk	veelal	niet	wat	
in	de	op	doelmatigheid	gerichte	zorg	van	
vandaag	 als	 norm	 geldt	 en	 op	 de	 oplei-
dingen	onderwezen	wordt.	Ze	gingen	niet	
snel	snel	aan	de	slag,	voerden	geen	intake-
gesprekken	of	iets	dat	daarvoor	kon	door-
gaan,	 ze	 definieerden	 geen	 problemen	 of	
diagnoses,	ze	voerden	geen	interventies	uit	
waarvan	ze	op	school	geleerd	hadden	ze	uit	
te	voeren.	Ze	deden	heel	andere	dingen,	en	
het	duurde	vaak	een	hele	tijd	vooraleer	ze	
überhaupt	iets	deden.	Ze	keken,	en	vooral,	
ze	waren er. Dat	“er	zijn”	bleek	in	de	analy-
se	uiteindelijk	zowel	de	basis	van	hun	werk	
te	zijn,	als	de	meest	invloedrijke	en	meest	
betekenisvolle	 vorm	 van	 hulpverlening.	
“Er	zijn”	als	een	vorm	van	hulp,	vandaar	
de	naam	“presentie”.

De presentietheorie van Andries Baart

PLeIdooI van hoogLeraar  
mIeke gryPdonck voor PresentIe

is	 voor	 wie	 ze	 zijn,	 voor	 hun	 verlangens	
en	 behoeften,	 als	 ze	 bemoedigd	 en	 be-
vestigd	 worden.	 Dat	 is	 de	 opdracht	 die	
de	hulpverleners	naar	elkaar	toe	moeten	
vervullen,	maar	is	zeker	ook	een	belang-
rijk	aandachtspunt	voor	het	management	
en	de	leidinggevenden.

ASN
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De tentoongestelde mens

cuLtuurwIJzer

Van	29	mei	tot	13	september	loopt	in	het	
Museum	Dr.	Guislain	in	Gent	De tentoon-
gestelde mens, andere culturen als amuse-
ment.	 Mensen	 kijken	 graag	 naar	 andere	
mensen;	 mensen	 zijn	 gefascineerd	 door	
het	 ‘andere’.	 Met	 de	 ontdekkingsreizen	
ontstond	 er	 een	 bedenkelijke	 fascinatie	
voor	 exotische	 culturen.	 Rond	 de	 voor-
laatste	 eeuwwisseling	 zou	 die	 uitmon-
den	 in	 populaire	 volkerenshows	 waarin	
andere	 culturen	 letterlijk	 te	 kijk	 werden	
gezet.	 Zoals	 geesteszieken	 en	 personen	
met	een	handicap	reeds	eeuwen	werden	
‘opgevoerd’,	 stond	 de	 blanke	 Europeaan	
vanaf	 eind	 19de	 eeuw	 	 aan	 te	 schuiven	
voor	 exposities	 van	 exotische	 mensen.	
Helaas	leidde	dit	niet	tot	verbroedering	of	
appreciatie	voor	andere	culturen.

Op	de	grote	volkerenshows	waar	men	een	
bonte	 menigte	 aan	 ‘exotische	 mensen’	
liet	 opdraven	 was	 men	 zelden	 of	 nooit	
geïnteresseerd	 in	 de	 personen	 op	 zich.	

Goran Djurovic
Nog	in	het	Museum	Dr.	Guislain	loopt	tot	
13	september	een	expositie	met	werk	van	
de		Servische	kunstenaar	Goran	Djurovic.	
Als	geen	ander	kan	hij	een	bepaalde	psy-
chische	toestand	vatten	in	een	actueel	en	
prangend	beeld.	Zijn	werken	grijpen	naar	
de	 keel.	 Het	 universum	 van	 Djurovic	 is	
gitzwart.	De	beelden	zijn	geconcentreerd,	
verdichting	 in	 kleur,	 vorm	 en	 motief.	 Ze	
tonen	 situaties	 in	 en	 naast	 de	 werkelijk-
heid.	De	doeken	en	panelen	van	Djurovic	
vallen	op	door	de	groteske	tot	hilarische	
onderwerpen.	 Fascinerend	 en	 bevreem-
dend.	Voer	voor	psychiaters.

François Burland
Een	 derde	 zomertentoonstelling	 toont	
werk	 van	 François	 Burland.	 Deze	 Zwit-
serse	kunstenaar	recycleert	alledaags	af-
val	 en	 gebruikte	 voorwerpen.	 Ze	 krijgen	
een	nieuw	leven.	Niets	lijkt	meer	wat	het	
was.	 Burland	 herschept	 alles	 wat	 hij	 op	
zijn	tocht	tegenkomt	tot	een	eigen	magi-
sche	wereld.	Hij	 toont	ons	een	mythisch	
universum,	 een	 verheerlijking	 van	 het	
plezier	boven	de	realiteit.	

Meer	info	vindt	u	op
www.museumdrguislain.be.

Ze	werden	herleid	tot	amusement	en	ge-
selecteerd	op	spektakelwaarde.	Bepaalde	
bijzondere	 eigenschappen	 in	 gedrag,	
huidskleur	en	lichaamsbouw	vormden	de	
focus.	 Stereotypering	 en	 stigmatisering	
waren	schering	en	inslag;	de	discrepantie	
tussen	de	blanke	beschaafde	Europeaan	
en	‘de	rest’	werd	sterk	uitvergroot.	

Het	 Museum	 Dr.	 Guislain	 heeft	 een	 tra-
ditie	in	het	documenteren	van	verborgen	
geschiedenissen.	De	controversiële	en	be-
denkelijke	praktijk	van	het	‘aapjes	kijken’	
is	 één	 van	 die	 histories	 die	 tot	 vandaag	
de	dag	nog	weinig	kritisch	benaderd	zijn.	
Deze	 tentoonstelling	 kan	 een	 publiek	
debat	 op	 gang	 brengen	 dat	 niet	 enkel	
reflecteert	 over	 het	 verleden	 maar	 even-
goed	het	heden	onder	de	loep	neemt.	Op	
de	expositie	is	er	werk	van	hedendaagse	
kunstenaars	en	illustratoren	dat	aantoont	
dat	exploiteren	van	andere	culturen	nog	
steeds	aan	de	orde	is.	

Vrijkaarten

Zorgnet Vlaanderen heeft 10 keer 2 vrij
kaarten voor deze tentoonstellingen.
Interesse? Stuur een email naar Chris 
Teugels via ct@zorgnetvlaanderen.be.

De tentoongestelde mens

Goran Djurovic
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LedenontmoetIngsdag  
oP vrIJdag 12 JunI In gent

Kom mee ontdekken en bewegen 
voor het goede doel
Op vrijdag 12 juni 2009 is Gent the pla-
ce to be. Zorgnet Vlaanderen nodigt al 
zijn leden uit in de Topsporthal voor 
een evenement waar cultuur, sport en 
netwerking hand in hand gaan met 
een actie voor het goede doel.

Wie	 die	 dag	 afzakt	 naar	 Gent	 voor	 het		
ledenevenement	kan	de	stad	op	een	origi-
nele	manier	verkennen.	Er	zijn	maar	liefst	
17	verschillende	culturele	trajecten	uitge-
stippeld,	gaande	van	stadswandelingen,	
een	boottocht,	een	museumbezoek	of	een	
uniek	bezoek	achter	de	schermen.
Wie	graag	beweegt,	kan	zich	inzetten	voor	
het	 goede	 doel.	 Op	 de	 atletiekpiste	 van	
de	Topsporthal	nemen	de	vijf	provincies	
het	 tegen	elkaar	op	in	een	loopestafette.	
Elke	 afgelegde	 ronde	 levert	 één	 euro	 op	
voor	het	goede	doel.	Iedereen	kan	op	zijn	
of	 haar	 tempo	 een	 bijdrage	 leveren.	 Wie	
niet	graag	loopt,	kan	ook	wandelen	op	de		
piste	of	in	groep	rijden	met	een	kwistax.
Op	het	einde	van	de	dag	komt	iedereen	bij	
een	hapje	en	een	drankje	samen	om	bij	te
praten	 en	 wordt	 een	 cheque	 uitgereikt	
aan	SOS-kinderdorpen.

Zorgnet	Vlaanderen	hoopt	in	Gent	talrijke	
leden	te	mogen	verwelkomen.	Het	is	een	
uniek	 moment	 om	 contacten	 te	 leggen	
over	de	sectoren	en	provincies	heen.



Voor wie?
Dit	 evenement	 richt	 zich	 tot	 de	 be-
stuurders,	 de	 directie	 en	 het	 perso-
neel	 van	 de	 voorzieningen	 van	 Zorg-
net	Vlaanderen.

Programma
12u30 	 Onthaal	van	alle	deel-	

nemers	in	de	Topsporthal
13u30  Startschot	van	de	loop-	

estafette
14u00	 Vertrek	van	de	deelnemers	

aan	de	culturele	trajecten	
(met	busvervoer)

17u00	 Terugkomst	van	de	deel-
nemers	aan	de	culturele	
trajecten

17u30	 Einde	estafetteloop,	prijs-
uitreiking	en	toespraken

Waar?
Centrale	 plaats	 van	 het	 gebeuren:	
Topsporthal,	 Zuiderlaan	 14,	 9000	
Gent.	Er	is	ruime	parkeergelegenheid.	
Voor	de	bereikbaarheid	met	het	open-
baar	vervoer,	zie	www.topsporthal.be.
De	Topsporthal	biedt	voldoende	om-
kleedruimte,	douches	en	lockers.

Op	 het	 middenplein	 van	 de	 atletiek-
piste	is	er	de	hele	namiddag	een	door-
lopend	 aanbod	 van	 info-	 en	 spon-
sorstands,	spijs	en	drank.

Inschrijving
Inschrijven	 kan	 via	 de	 website		
www.zorgnetvlaanderen.be.	 De	 deel-
name	aan	de	loopestafette	is	gratis.	De	
deelname	aan	de	culturele	trajecten	is	
gratis	voor	een	bepaald	aantal	perso-
nen	per	voorziening	(zie	inschrijvings-
formulier).	 Bijkomende	 deelnemers	
betalen	50	euro.	Voor	elk	traject	is	het	
aantal	inschrijvingen	beperkt.
Inschrijven	is	noodzakelijk	en	kan	tot	
vrijdag	29	mei.

Meer informatie?
–	 Algemeen:	Kris	De	Koker,	admini-

stratief	 coördinator,	 02/507.01.74	
kdk@zorgnetvlaanderen.be

–	 Inschrijvingen:	 Anita	 Scheers,	 se-
cretariaat,	 02/507.01.02,	 as@zorg-
netvlaanderen.be.

Sponsor
Met	de	steun	van	KBC
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In	2008	noteerde	de	VDAB	16.689	vacatures		in	
de	social	profit	sector.	Hiervan	waren	er	4.335	
vacatures	voor	verpleegkundigen.	 In	2007	re-
gistreerde	 de	 VDAB	 2.137	 schoolverlaters	 als	
verpleegkundige.	 In	 2008	 waren	 er	 van	 deze	
groep	nog	slechts	17	personen	werkloos.	Bin-
nen	 het	 jaar	 waren	 bijna	 alle	 afgestudeerde	
verpleegkundigen	 aan	 het	 werk.	 Dat	 is	 dus	
goed	 nieuws.	 Deze	 gegevens	 tonen	 evenwel	
ook	 aan	 dat	 het	 beroep	 van	 verpleegkundige	
een	 knelpuntenberoep	 is.	 Elke	 afgestudeerde	
verpleegkundige	 kan	 volgens	 deze	 gegevens	
immers	kiezen	uit	twee	vacatures.	Eén	op	twee	
vacatures	 raakt	 niet	 ingevuld.	 Er	 is	 dus	 een	
structureel	tekort	aan	verpleegkundigen.	
Mirakeloplossingen	voor	dit	probleem	bestaan	
helaas	niet,	maar	verschillende	acties	kunnen	
de	kloof	wel	helpen	dichten.	
Gezien	 het	 kwantitatief	 tekort	 aan	 verpleeg-
kundigen	 moeten	 de	 inspanningen	 die	 de	
sector	samen	met	de	VDAB	en	andere	actoren	
levert	om	opleidingen	van	werkzoekenden	tot	
verpleegkundige	te	organiseren	eerst	en	voor-
al	 voortgezet	 worden.	 Dit	 betekent	 dat	 naast	
de	 finaliteitsopleidingen	 tot	 verpleegkundige	
ook	 voorbereidende	 modules	 en	 terugkeer-
cursussen	 moeten	 worden	 aangeboden.	 Een	
voorafgaande	 en	 diepgaande	 screening	 van	
de	 betrokken	 werkzoekenden	 is	 hiertoe	 een	
absolute	voorwaarde.	Werken	op	de	instroom	
en	het	 retentiebeleid	dus…	en	dat	vanuit	een	
competentiegerichte	aanpak.
Werknemers	 van	 sectoren	 die	 getroffen	 wor-
den	door	de	economische	recessie	moeten	we	
ook	 in	 contact	 brengen	 met	 de	 social	 profit	
sector.	Tussen	deze	sectoren	dienen	er	“werk	
naar	werk	trajecten”	opgezet.	In	deze	trajecten	
zijn	 volgende	 elementen	 aanwezig:	 informa-
tie	van	de	betrokkenen,	oriëntatie,	screening,	
opstellen	 van	 een	 leertraject	 en	 ten	 slotte	 de	
opleiding	zelf.	Dit	vergt	de	nodige	creativiteit	
en	openheid.
Meer	dan	ooit	 is	het	noodzakelijk	om	het	on-
schatbaar	 waardevolle	 beroep	 van	 verpleeg-
kundige	in	de	maatschappelijke	schijnwerpers	

Gezocht, gevraagd, gewaardeerd:  
verpleegkundigen!

column

Fons Leroy

te	plaatsen	en	het	imago	van	het	beroep	te	on-
dersteunen.	 In	het	bijzonder	moet	dit	beroep	
gepromoot	worden	bij	de	allochtone	gemeen-
schappen	in	Vlaanderen.	Het	aandeel	van	de	
allochtonen	 in	 de	 werkzoekendenpopulatie	
weerspiegelt	zich	helaas	niet	in	hun	vertegen-
woordiging	 in	 de	 opleidingen	 en	 evenmin	 in	
de	tewerkstelling.	Hier	ligt	nog	een	zeer	groot	
werkterrein.	
Ook	op	het	vlak	van	de	arbeidsomstandighe-
den	 moet	 men	 een	 vergelijking	 maken	 met	
beroepen	 uit	 andere	 sectoren.	 Het	 soortelijk	
gewicht	 van	 een	 aantal	 gevraagde	 beroeps-
aspecten	 zoals	 werkregime,	 flexibiliteit,	
verantwoordelijkheid,	 beloning,	 organisa-
tievertegenwoordiging	en	dies	meer	moet	ver-
geleken	 worden.	 De	 bestaande	 instrumenten	
zoals	deeltijds	werken	en	tijdskrediet	moeten	
maximaal	gepromoot	worden	naar	de	huidige	
maar	vooral	naar	de	toekomstige	werknemers.	
Daardoor	 wordt	 het	 gemakkelijker	 om	 werk	
en	gezin	te	combineren.	Ondersteuning	op	dit	
vlak	draagt	zeker	bij	 tot	de	aantrekkelijkheid	
van	het	beroep.	Anders	wordt	het	ook	nog	een	
kwelpuntberoep!
De	vergrijzing	van	de	beroepsbevolking	heeft	
ook	gevolgen	voor	verpleegkundigen.	De	druk	
om	vervroegd	uit	te	stappen	bij	een	aantal	ver-
pleegkundigen	 is	 groot.	 Welke	 inspanningen	
kunnen	er	gedaan	worden	om	de	verpleegkun-
dige	langer	in	dienst	te	houden?	Het	HR-beleid	
zal	 moeten	 uitgaan	 van	 een	 leeftijdsbewust	
loopbaanbeleid.

Tot	 slot	 moeten	 we	 het	 beroep	 van	 verpleeg-
kundigen	 ook	 in	 samenhang	 met	 verwante	
beroepen	 zoals	 verzorgende	 bekijken.	 Via	
taaksplitsing	en	ontwikkelpaden	kan	gezorgd	
worden	voor	meer	en	beter	gemotiveerde	ver-
pleegkundigen.	 Maar	 ook	 de	 omgekeerde	 be-
weging	moet	kunnen	in	functie	van	persoon-
lijke	loopbaankeuzes	en	-mogelijkheden.

Fons Leroy
Gedelegeerd bestuurder  –  VDAB





U zet zich elke dag in voor anderen. Omdat u weet dat uw zorg het verschil kan maken. Met recht verlangt u net zo 
veel toewijding van uw bank-verzekeraar. Daarom engageren we ons meer dan ooit om ziekenhuizen, woon- en 
zorgcentra en andere verzorgingsinstellingen met alle middelen te ondersteunen. Op www.kbc.be/spos leest u er 
meer over. Groeit uw instelling? Dan denken wij graag met u mee. Want we beschikken over een ruim aanbod aan 
gespecialiseerde bank- en verzekeringsdiensten, specifi ek afgestemd op wie met de zorg voor anderen begaan is. 
Onze social-profi tmedewerkers maken er een erezaak van om uw plannen te doen slagen, samen met de adviseur in 
uw KBC-kantoor. Kom eens langs. En u zult zien: praten werkt. 

Samen zorgen we ervoor dat uw plannen 
de beste kansen krijgen.

www.kbc.be/spos

we hebben het voor u Een onderneming van de KBC-groep
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