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Woord vooraf

Hoe zullen we in de toekomst in staat zijn om voldoende en goed opgeleide  
arbeidskrachten in te zetten voor de stijgende en veranderende zorgnoden?  
De vraag naar zorg is sterk in evolutie. De vergrijzing zorgt voor extra druk 
op de zorgvraag. er is echter niet alleen een kwantitatieve toename, maar 
de zorgvraag wordt ook complexer, zowel in de acute als in de chronische 
zorg. Ook de technologische evoluties drukken een sterke stempel op het zorg-
gebeuren. De technieken zijn verfijnder en meer gedifferentieerd. De moderne 
patiënt gaat bovendien anders om met het zorgaanbod. er wordt een steeds 
professioneler zorg gevraagd, met een verantwoordingsplicht naar de patiënt. 
We evolueren van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde zorg. Die zorg 
is multidisciplinair en vereist een goede samenwerking en coördinatie tussen 
alle actoren. De nieuwe aanpak vergt een doorgedreven zorgmanagement. 

Hoe gaan we om met al die uitdagingen, terwijl we nu al geconfronteerd zijn 
met een schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden? Hoe kunnen de 
zorgberoepen worden afgestemd op deze veranderende behoeften? Of vraag 
en aanbod in de toekomst kunnen samenvallen, is een probleem dat samen-
hangt met heel veel factoren. Het aantrekken van voldoende jongeren met 
deze bekwaamheden wordt een van de grote opdrachten voor de komende 
decennia. er zal een maatschappelijke mobilisatie mee gepaard moeten gaan, 
en een samenspel van alle actoren.

Dit cahier biedt een reeks concrete voorstellen en standpunten op tien  
actiedomeinen. We staan gelukkig niet alleen met onze bezorgdheid. Zorgnet 
Vlaanderen hoopt in de komende weken en maanden hierover in constructief 
debat te treden met alle betrokken partijen die in de afgelopen periode even-
eens hun visie gaven op de problematiek. samen willen we ons ervoor inzet-
ten dat het beroep van verpleegkundige en verzorgende de maatschappelijke 
waardering krijgt die het verdient.

Brussel, 8 mei 2009

Peter DegaDt guido Van OeVelen
gedelegeerd bestuurder Voorzitter
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Inleiding
in de afgelopen decennia trad het probleem van de schaarste aan verplegend en verzorgend personeel 
regelmatig op de voorgrond. De betrokken instanties, waaronder Zorgnet Vlaanderen, stelden telkens 
een reeks concrete maatregelen voor. Die hadden tot doel de instroom te verhogen en de uitstroom zo-
veel mogelijk te beperken. er werden ook initiatieven genomen om de opgelegde personeelsvereisten te 
versoepelen. Daarnaast werden een aantal studies uitgevoerd die cijfermateriaal aanreikten over onder 
meer de groeiende zorgbehoefte en het aantal verpleegkundigen en verzorgenden dat nodig zal zijn om 
aan die behoefte te voldoen. Kortom, er werden heel wat maatregelen genomen, voorstellen geformu-
leerd en analyses gemaakt. De meeste boden echter vooral oplossingen op korte termijn en kaderden 
in de politieke opportuniteit van het moment (bv. in de context van een sociaal akkoord of het genera-
tiepact). een specifieke, brede en diepgaande benadering met een meerjarenperspectief, gedragen door 
het werkveld, de betrokken beroepsgroepen en de overheden bleef vooralsnog uit. 

De intersectorale commissie verpleegkundige en paramedische zorg van Zorgnet Vlaanderen (voorheen 
Verbond der Verzorgingsinstellingen, VVi), onder voorzitterschap van Rita Lagae, nam reeds in 2007 
het initiatief om te starten met een denkgroep die zich boog over de nood aan verzorgend en verpleeg-
kundig personeel. De bedoeling was om het probleem te exploreren vanuit een globale, kwalitatieve en 
toekomstgerichte visie op zorg en zorgberoepen. De commissie koos er van bij de aanvang voor te ver-
trekken van een analyse van de uitdagingen die zich in de komende jaren zullen stellen met betrekking 
tot drie op elkaar inspelende elementen: evoluties in de arbeidsmarkt, evoluties in de zorgvraag en 
evoluties in de zorgorganisatie. Centraal stond de vraag: hoe kunnen we op een creatieve en toekomst-
gerichte wijze omgaan met uitdagingen als toenemende zorgvragen, een inkrimpende arbeidsmarkt en 
een beperkte groei aan middelen?

uit de verschillende sectoren aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen, evenals uit de sector van de thuis-
verpleging werden bevoorrechte getuigen en experts uitgenodigd om de commissie hun visie op de  
problematiek toe te lichten. Op basis van deze informatie werd er een eerste syntheseoefening gemaakt 
van de uitdagingen, de verwachtingen en de daarbij horende mogelijkheden en moeilijkheden die zich 
aandienen voor elk van de drie vooropgestelde invalshoeken. Die analyse werd in september 2008 door 
de leden van de intersectorale commissie verpleegkundige en paramedische zorg aangevuld met een 
voorstel van plan van aanpak voor een toekomstig manpowerbeleid in de zorg1. De tekst werd nadien 
aangevuld en bijgeschaafd na bespreking in de intersectorale commissie sociale verhoudingen, de be-
stuurscolleges algemene ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg, en de Raad van 
Bestuur van Zorgnet Vlaanderen.

Zorgnet Vlaanderen staat niet alleen met deze bekommernis. Het Centrum voor Ziekenhuis- en  
Verplegingswetenschap van de K.u.Leuven stelde naar aanleiding van een tweedaagse studiebijeen-
komst een “nieuwe blauwdruk” op voor de verpleegkunde en minister Onkelinx presenteerde in het 
parlement haar plan ter verbetering van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep (zie bij-
lage). Dit dossier “Zorg voor de zorgende” bevat vele raakpunten met deze voorstellen. Voor Zorgnet 
Vlaanderen bestaat de opdracht er echter niet alleen in om een goede analyse te maken, maar ook 
zowel de eigen leden als de betrokken overheden op te roepen om werk te maken van de realisatie van 
concrete voorstellen.

1 een toekomstige manpowerbeleid in de zorg zal betrekking moeten hebben op alle categorieën van zorgpersoneel 
met inbegrip van o.a artsen, psychologen, vroedvrouwen, kinesisten, logopedisten en andere paramedici. in deze 
nota beperken we ons bewust tot het verzorgend, verplegend en logistiek personeel in de bij Zorgnet Vlaanderen 
aangesloten voorzieningen en diensten uit de somatische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. 
Door de focus te leggen op dit (naar aantal en impact) niet onbelangrijk deel van het totale personeelskader is het 
ook mogelijk om duidelijke en concrete voorstellen te formuleren voor een plan van aanpak. Met de term verple-
gend personeel wordt in deze nota bedoeld: alle kwalificaties die binnen de federale wetgeving, KB 78, worden 
toegelaten tot volwaardige beroepsbeoefening van de verpleegkunde. Met verzorgend personeel wordt bedoeld: 
alle kwalificaties die beantwoorden aan het door de seRV geformuleerde beroepsprofiel van verzorgende met in-
begrip van de verzorgenden die in aanmerking komen om geregistreerd te worden als “zorgkundige” in het kader 
van de beroepsuitoefening van hun opdrachten als verzorgende zoals bepaald in KB 78.
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Dit plan van aanpak bevat principiële én concrete maatregelen, geclusterd rondom tien actiedomeinen. 
Al deze maatregelen kunnen vanzelfsprekend niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden. Dat 
neemt niet weg dat ze vanaf nu een duidelijk richtsnoer zullen vormen voor discussies die zich veeleer 
op korte dan wel op lange termijn zullen aandienen. Hierbij denken we aan de stappen die zullen gezet 
worden in het kader van de verloning op basis van functieclassificatie, aan de uitwerking van voorstel-
len voor functiedifferentiatie, aan het concreet formuleren van de kwalificatieniveaus voor verpleegkun-
digen en verzorgenden, aan het hertekenen van organisatiemodellen in de zorg, aan de taakuitzuivering 
enz. samengevat: we hopen dat deze voorstellen een leidraad kunnen zijn bij het maken van keuzes in 
de zorg en de besteding van de beschikbare mensen en middelen. Dit dossier is niet alomvattend maar 
tracht op een aantal domeinen stof te geven voor debat. 

Jef Van Holsbeke
namens de intersectorale commissie verpleegkundige  

en paramedische zorg
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1
De werkorganisatie:  
focus op de kernopdracht

Actualisatie	van	het	organisatiemodel
Door de aard zelf van hun beroep staan verpleegkundigen dicht bij de patiënten, hun familie en de 
mantelzorgers. Daarbij trachten ze op professionele wijze antwoorden te bieden op zorgvragen van  
patiënten, cliënten en bewoners. Voor sommige zorgvragen treden ze actief op, voor andere zijn ze pleit-
bezorger, voor nog andere zorgvragen bieden ze steun en hoop. Kortom, het is een opdracht die niet 
eenduidig af te lijnen is of kan beperkt worden tot de loutere uitvoering van taken en technische ver-
pleegkundige of medisch toevertrouwde handelingen.

in de jaren 1970 introduceerde het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de 
K.u.Leuven daarom het model van de integrerende verpleegkunde met de daaraan gekoppelde  
“patiëntentoewijzing”. Men wilde toen de fragmentering wegwerken die was ontstaan als gevolg van de 
taakverpleegkunde. in de integrerende	verpleegkunde werden zoveel mogelijk zorgtaken, inclusief 
de basis ADL-gerichte verzorging, toegewezen aan de verpleegkundigen. uitgangspunt was een geïn-
tegreerde en persoonsgerichte benadering van de zorgvragen van de patiënt. De kerngedachte was dat 
zorg op maat en continuïteit slechts mogelijk zijn wanneer de verpleegkundige die het zorgplan opstelt, 
ook zelf instaat voor de uitvoering van de basiszorgen. Op die manier beschikte de verpleegkundige 
over de juiste informatie en had ze voldoende toegang tot de patiënt om op een systematische wijze 
de verpleegkundige activiteiten te plannen en bij te sturen. Dit organisatiemodel ging ervan uit dat 
verpleegkundigen slechts via de uitvoering van de ADL-activiteiten voldoende in staat zijn om zich in te 
leven in de ziektebeleving van de patiënt.

er werd ook geargumenteerd dat in deze organisatievorm de in het team beschikbare competentie  
beter kan worden gevaloriseerd dan in een pure taakverpleging. in dat laatste systeem stond de facto  
enkel de hoofdverpleegkundige in voor de planning van de zorg. Door de veralgemeende intrede van de 
gegradueerde verpleegkundigen als lid van het basisverpleegteam was de hoofdverpleegkundige niet 
langer slechts één van de weinige hoger gekwalificeerde verpleegkundigen. De organisatieprincipes van 
de integrerende verpleegkunde zijn inmiddels doorgedrongen in alle zorgsectoren. De realisatie van de 
doelstellingen ervan is echter steeds minder een evidentie. in de praktijk worden verpleegkundigen 
geconfronteerd met te krappe personeelskaders. Dat belet hen om voldoende tegemoet te komen aan de 
hogere verwachtingen van de patiënten, de stijgende zorgzwaarte en de meer complexe zorg. Verpleeg-
kundigen staan bovendien de facto in voor de 24/24u-continuïteit. Hierdoor worden ze ongewild door 
de andere beroepsgroepen in de rol van “huismoeder” geduwd, het aanspreekpunt bij uitstek dat “zorgt 
dat alles op wieltjes loopt”. 

Voor Zorgnet Vlaanderen is het ogenblik aangebroken om de huidige organisatievorm van de verpleeg-
kunde te herdenken. De verhoging van de efficiëntie en doelmatigheid zal daarbij moeten worden  
gekoppeld aan het behoud van de doelstellingen van een geïntegreerde zorgverlening (professionele 
verpleegkundige zorg op maat, continuïteit, persoons- en belevingsgerichte zorg). 

Meer	administratieve	en	logistieke	ondersteuning
Het is zonder meer duidelijk dat de verpleegkundigen en verzorgenden een andere en betere ondersteu-
ning moeten krijgen voor de logistieke aspecten van de zorgverlening. Hierbij gaat het niet enkel over 
de zogenaamde “hotelaspecten” van de zorg, maar ook over de administratie verbonden aan de zorg-
verlening zelf. Zorgnet Vlaanderen ondersteunt de voorstellen in het plan Onkelinx die de logistieke 
ondersteuning van de verpleegkundige en verzorgende equipes willen verbeteren. We wijzen er echter 
op dat die maatregelen niet alleen nodig zijn in algemene ziekenhuizen, maar ook in de ouderenzorg, de 
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geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. Ook daar kan de schaars beschikbare verpleegkundige- en 
verzorgingstijd geoptimaliseerd worden. Dat impliceert een systematische taakuitzuivering en de finan-
ciering van logistieke medewerkers. Op het vlak van communicatie, overleg, registratie, administratie 
en toezicht kan een grote winst geboekt worden door de inzet van zogenaamde slimme domotica en iT 
toepassingen. Die moeten prioritair de werkprocessen ondersteunen die gericht zijn op de patiënten-
zorg.

Herverkaveling	van	de	zorgtaken
een tweede niveau van taakuitzuivering waarin nog een hele weg kan worden afgelegd, is de herverka-
veling van de zorgtaken tussen verpleegkundigen en verzorgenden. De bepalingen van KB 78 m.b.t. de 
activiteiten van de zorgkundige bieden hiervoor het goede referentiekader. De activiteiten die kunnen 
worden gedelegeerd en de randvoorwaarden inzake toezicht, verantwoordelijkheid en opvolging via de 
zorgplanning staan er beschreven. 

Bij de subsitutie van ADL-activiteiten door een verzorgende moeten twee belangrijke randvoorwaar-
den vervuld zijn. De eerste voorwaarde is dat er steeds voldoende verpleegkundigen beschikbaar moe-
ten zijn om de verantwoordelijkheid voor de delegatie van opdrachten aan verzorgenden/zorgkundigen 
en het daaraan verbonden toezicht en opvolging van de zorgplanning te kunnen waarmaken. Concreet 
betekent dit niet dat er in alle eenheden of diensten naast elke verzorgende ook een verpleegkundige 
fysiek aanwezig moet zijn. De verpleegkundige moet wel effectief bereikbaar en aanspreekbaar zijn. 
Zij moet immers blijvend garant staan voor de continuïteit van de verpleegkundige zorg, die als er-
kenningsnorm in vele regelgevingen is ingeschreven. Die beschikbaarheid van verpleegkundigen in de 
concrete invulling van het personeelskader zal verschillen al naargelang de opdracht, bv. een 24-uur 
verblijf (intramurale opdracht) of een beschikbaarheid bij thuiszorg. Ook de intensiteit van de zorg of 
de mate van beveiliging vereist voor de opdracht, is bepalend voor de manier waarop de continuïteit 
van zorgen wordt ingevuld. Algemene normen, zoals 1vpk/30patiënten gedurende 24/24u in alle zieken-
huisdiensten, zijn niet toepasbaar voor alle opdrachten. Voor sommige opdrachten zal dit ontoereikend 
zijn, voor andere opdrachten een te ruime norm.

De personeelsnormen van de meeste voorzieningen en diensten (op  een beperkt aantal intensieve en 
specifieke diensten na) zijn op vandaag dermate laag dat het aantal toegewezen voltijdse effectieven 
nauwelijks volstaat om de continuïteit van de basiszorgen te waarborgen. De hier voorgestelde taakuit-
zuivering tussen verpleegkundigen, verzorgenden en logistieke medewerkers, in combinatie met een 
meer gerichte en selectieve inzet van verpleegkundigen, zal dus niet zozeer als gevolg hebben dat het 
aantal in te zetten verpleegkundigen vermindert. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de personeels-
kaders (o.a wegens een hogere zorgzwaarte van de betrokken patiëntengroep) zal wel een beroep ge-
daan worden op bijkomende verzorgenden.

een tweede randvoorwaarde bestaat erin dat verpleegkundigen naast delegatie, toezicht en zorgplan-
ning ook en in het bijzonder moeten instaan voor de meer complexe zorg. Hiervoor moeten zij ook vol-
doende hoog opgeleid zijn. in een aantal zorgsectoren zal de taakuitzuivering dan ook moeten worden 
gekoppeld aan een verhoging van de kwalificatiegraad van de verpleegkundigen. Zij zullen zich speciaal 
moeten toeleggen op individuele zorgplanning en kwaliteitsbewaking.

Dat is zeker het geval in de ouderenzorg en in de geestelijke gezondheidszorg, waar goede zorg per 
definitie een zorg van en met velen is. Hooggekwalificeerde gespecialiseerde verpleegkundigen moeten 
er samen met zorgkundigen, mantelzorgers, vrijwilligers en met andere vaak hooggeschoolde profes-
sionals instaan voor de realisatie en de regie naar vorm en inhoud van de voorzieningsoverschrijdende 
zorgprogramma’s. 

samengevat komt het erop neer dat de taakuitzuivering van de verpleegkundige beroepsuitoefening ge-
paard moet gaan met een verhoging van de kwalificatie- en specialisatiegraad van de verpleegkundigen 
die deel uitmaken van multidisciplinaire teams. 
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2 sinds 1995 zijn de opleiding en de titel van ziekenhuisassistente ook effectief geschrapt uit de lijst van kwalifica-
ties die in KB 78 bevoegd zijn tot de uitoefening van de verpleegkunde.

2
Eenduidige beroepsprofielen  
met functiedifferentiatie
De keuze voor een beroep, de maatschappelijke waardering die ervan uitgaat en de aantrekkingskracht 
worden in hoge mate bepaald door de helderheid waarmee de missie van het beroep en de daarbij 
horende competenties worden beschreven. De functiedifferentiatie beschrijft de opdrachten en verant-
woordelijkheden die tot de concrete uitoefening van elk beroep behoren, dit zowel horizontaal (thema-
tisch) als verticaal (hiërarchisch).

Geen	tussenberoepen
Het beroep van verpleegkundige en verzorgende zijn onmiskenbaar nauw aan elkaar verwant. We wil-
len echter benadrukken dat het belangrijk is om ze te omschrijven als twee duidelijk onderscheiden 
beroepen met een eigen finaliteit. Ze zijn complementair in de beroepsuitoefening: het ene beroep geeft 
en krijgt steun van het andere en omgekeerd. Met die positieve nadruk op de eigen identiteit en positie 
van de verpleegkundige en de verzorgende bevestigt Zorgnet Vlaanderen zijn standpunt van 1993. Mede 
hierdoor werd in 1995 afstand genomen van de halfslachtige kwalificaties die tot dan toe bestonden, 
zoals “verpleeghulp”, “verpleegassistente” en “ziekenhuisassistente”.2

Het plan van minister Onkelinx stelt voor om opnieuw een tussenkwalificatie te voorzien tussen het 
beroep van verpleegkundige en verzorgende, met name de “verpleeghulp/verpleegassistente”. Zorg-
net Vlaanderen is van oordeel dat hiermee een stap achteruit wordt gezet. Het verleden leerde dat dit 
beroepsprofiel meer problemen schept dan oplost. Tussenberoepen geven immers systematisch aan-
leiding tot zeer onduidelijke en dubbelzinnige referentiekaders voor zowel de beroepsuitoefening, het 
opleidingsaanbod als voor de beeldvorming over beide beroepen. in de dagdagelijkse praktijk worden 
deze mensen – al naargelang de schaarste – nu eens onderbenut dan weer overbevraagd. Bovendien 
is de verleiding vaak groot om in de opleiding of de praktijk activiteiten aan te leren of uit te voeren die 
buiten hun bevoegdheid vallen.

Zorgnet Vlaanderen pleit voor een duidelijke afbakening van beide beroepen. Wie toegelaten wordt tot 
de verpleegkundige beroepsuitoefening, moet er de volle verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. 
Het alternatief is zich te beperken tot de volwaardige en verantwoordelijke beroepsuitoefening van ver-
zorgende/zorgkundige zoals beschreven in KB 78.

Verzorgende	en	zorgkundige:	één	en	hetzelfde	beroep
De beroepsuitoefening die in KB 78 omschreven wordt als die van “zorgkundige” mag niet beschouwd 
worden als de beschrijving van een nieuw beroep. De zorgkundige is geen verpleegassistente, die ge-
deeltelijk de verpleegkunde beoefent, maar een volwaardig gekwalificeerde verzorgende die door haar 
specifieke bijkomende vorming bekwaam is om het beroep van verzorgende, in het bijzonder de han-
delingen die zij verricht inzake hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven, ook uit te oefenen in 
zorgsituaties die vallen onder de toepassing van de wetgeving op de gezondheidszorgberoepen zoals 
beschreven in het kader van KB 78. 

in het beroepsprofiel van verzorgende zoals bepaald in het advies van de seRV wordt naast het beschrij-
ven van de twee functieniveaus waarop verzorgenden kunnen functioneren, nl. gekwalificeerde verzor-
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gende versus zorgkundige, ook een onderscheid gemaakt in de gerichtheid van de functie (enerzijds de 
doelgroep kinderen en jongeren, anderzijds de thuis- en bejaardenzorg). 

Verpleegkundige:	één	beroepsprofiel	met	verschillende		
functioneringsniveaus
Verpleegkunde moet beschouwd worden als één beroepsprofiel met zowel een horizontale differenti-
atie naar de verschillende domeinen in de zorgverlening (ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, 
spoedeisende en intensieve zorg…) als verticale differentiatie naar het niveau van verantwoordelijkheid 
die in de beroepsuitoefening wordt opgenomen. Deze verticale functiedifferentiatie beschrijft op welke 
verschillende niveaus van verantwoordelijkheid het beroep kan worden uitgeoefend.

Het centrale ijkpunt om de titel van verpleegkundige te verwerven zijn de minimumvereisten die de 
europese unie vooropstelt voor het verkrijgen van het europese uitwisselingslabel “verantwoordelijke 
ziekenverpleger” (VAZ). Dat is ook het vereiste competentieniveau om op een volwaardige en verant-
woordelijke wijze te kunnen instaan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening zoals beschreven in 
KB 78.

in de europese (eQF) en Vlaamse kwalificatiestructuur die hierop voortbouwt, stemt dat overeen met 
kwalificatieniveau	 5. Dat niveau is minimaal vereist om een volwaardige en verantwoordelijke ver-
pleegkundige beroepsuitoefening te waarborgen in zorgsituaties gekenmerkt door een grote voorspel-
baarheid. De zorgvraag kan in deze zorgsituaties meestal beantwoord worden met een “standaard 
verpleegkundige benadering” en hoger gekwalificeerde verpleegkundigen kunnen advies en ondersteu-
ning bieden tijdens de zorgverlening.

Het kwalificatieniveau	6 is vereist voor meer complexe, niet altijd eenduidig te benoemen zorgvragen, 
met een grotere onvoorspelbaarheid, een nood aan individualisatie van het verpleegplan en een inter-
disciplinaire afstemming.

Het kwalificatieniveau	7 is onontbeerlijk voor de wetenschappelijke uitbouw van het verpleegkundig 
beroep, zowel op klinisch vlak als wat betreft de organisatorische en beleidsmatige aspecten. Dat geldt 
evenzeer voor de somatische zorg als voor de ouderen- en de geestelijke gezondheidszorg.

in de toekomst zal de behoefte aan verpleegkundigen van niveau 6 en 7 alleen maar groeien. Zij moeten 
een sleutelrol opnemen in de uitbouw van het verpleegkundig beroep. Op het terrein zullen zij verant-
woordelijk zijn voor de invulling van de verpleegkundige componenten in de voorzieningsoverschrij-
dende zorgprogramma’s en -trajecten.

Vanuit de noden van kwaliteit en patiëntveiligheid kan de overheid de inzet van verpleegkundigen met 
een bepaald kwalificatieniveau moduleren en aansturen. Dat is mogelijk door het opleggen van perso-
neelsvereisten via de erkenningsnormen verbonden aan de specifieke vormen van zorgverlening. Dat is 
nu al het geval voor de erkenningsnormen van sommige gespecialiseerde ziekenhuisdiensten.

Kwalificatieniveaus	gekoppeld	aan	functiedifferentiatie
De functiedifferentiatie moet specifieke functies voorzien voor de kwalificatieniveaus 6 en 7. specifieke 
opleidingstrajecten kunnen voorbereiden op het verwerven van de competenties die nodig zijn om deze 
functieniveaus 6 en 7 te bekleden. Deze kwalificatieniveaus zullen samen met andere horizontale en 



10 ZORGneT VLAAnDeRen

verticale aspecten van beroepsprofilering de basis moeten vormen van een nieuwe functiedifferentiatie 
en -classificatie die ook vertaald moet worden in de verloningsstructuur vastgelegd in CAO’s. Vandaag 
is een te groot deel van de verloning gekoppeld aan het afstudeerdiploma (startdiploma’s) en de anciën-
niteit van het personeel. in het budget van financiële middelen van de gezondheids- en ouderenvoor-
zieningen zullen, in het kader van nieuwe sectorale akkoorden, bijkomende middelen moeten worden 
voorzien voor de financiering van deze functiedifferentiatie.

De nakende sectorale functieclassificatie voor de federale gezondheidszorg zal trouwens geen verwor-
ven diploma’s meer honoreren. De functies worden gewogen op een zestal criteria, die verder worden 
opgedeeld: 
1. Kennis en kunde, met name kennis en inwerktijd;
2. Leidinggeven: zowel hiërarchisch als niet-hiërarchisch, de aard van het leidinggeven, de aard van 

het gesuperviseerd werk, het aantal gesuperviseerden en de geografische spreiding, als de betrok-
ken domeinen spelen mee;

3. Communicatie: aard en complexiteit worden in rekening genomen;
4. Probleemoplossend vermogen: naar diepte en breedte;
5. Verantwoordelijkheid: zowel de beslissingsruimte als de impact van genomen beslissingen worden 

gemeten;
6. Omgevingsfactoren: materiële, fysieke en psychologische factoren.

De gewogen functies worden aldus geclusterd in klassen, met een hieraan aangepast loon. De onderlin-
ge loonspanning tussen de verschillende klassen alsook de loonevolutie binnen een zelfde loonklasse 
dienen zo uitgetekend te worden dat ze intern billijk zijn. Maatschappelijke waardering vertaalt zich 
ook in verloning. Het spreekt voor zich dat bij het uitwerken van de nieuwe verloningsstructuur reke-
ning gehouden wordt met de loonsvoorwaarden in andere maatschappelijke sectoren. een uitgebreide 
benchmark met gelijkwaardige functies is hierbij een aangewezen hulpmiddel.

Binnen de zorgfuncties wordt op basis van kennis en kunde, verantwoordelijkheid en loopbaanontwik-
keling een aantal functies gedifferentieerd, en dit op de drie assen, nl. hiërarchisch (het leidinggeven-
de), verticaal (verantwoordelijkheid, vorming en taken) alsook het horizontale. er dient over gewaakt 
te worden dat het functieclassificatiesysteem de hoger geschetste noodzakelijke  evoluties in functie-
differentiatie mee in het systeem integreert. Dat kan door regelmatige aftoetsing met het werkveld en 
bijsturing van functiebeschrijvingen en -wegingen.

Logistiek	assistenten
naast de verpleegkundige en de verzorgende is er ook het beroepsprofiel van logistiek assistent in 
verzorgingsinstellingen. Dat beroep richt zich op een reeks specifieke functies en opdrachten die het 
werk van de verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige ondersteunen. Het heeft slechts zijdelings 
te maken met het verlenen van zorg aan de directe zorgvrager (met uitzondering van comfortzorg). De 
beschrijving van het beroepsprofiel van logistiek assistent laat bovendien toe om zowel in de tewerk-
stelling als in het opleidingstraject tot een uitzuivering te komen van taken en activiteiten die niet strikt 
noodzakelijk tot de beroepsbeoefening van de verpleegkundige en verzorgende behoren. 

naast de logistieke assistenten zijn er in de zorgsector een reeks andere logistieke functies, vaak voor 
hogeropgeleiden, gericht op administratieve, technische en/of informatica-ondersteuning. Ook die 
functies kunnen een belangrijke meerwaarde bieden in het optimaliseren van de zorgprocessen en het 
realiseren van een meer selectieve inzet van verpleegkundigen en verzorgenden.

Samengevat
Zorgnet Vlaanderen stelt voor:
• Logistiek assistent, verzorgende/zorgkundige en verpleegkundige zijn drie duidelijk onderscheiden 

beroepsprofielen met een eigen positief t.o.v. elkaar geformuleerde identiteit. Zorgnet Vlaanderen is 
geen voorstander van tussenberoepsprofielen.

• er moet een nieuwe functieclassificatie uitgewerkt worden die toelaat waardering (ook financieel) te 
geven aan zowel horizontale als verticale functiegroei en promotie.
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3
Een transparant en extern gevalideerd 
opleidings- en bijscholingsaanbod
Op de beroepsprofielen en functiedifferentiatie moet een transparant opleidings-, bijscholings- en ver-
volmakingsaanbod aansluiten.

Eenduidige	opleidingsprofielen
Vooreerst moet het onderwijs op een transparante en ondubbelzinnige wijze aangeven tot welk beroeps-
profiel elke opleiding schoolt. Het aanbod aan opleidingen en de daarbij horende leertrajecten moeten 
voldoende gedifferentieerd zijn. er dient immers rekening te worden gehouden met de uiteenlopende 
leermogelijkheden en uitgangssituaties van jongeren, volwassenen, deeltijds-werkenden... en met de 
principes van levenslang leren.

noodzakelijk is wel dat ongeacht het gevolgde opleidingstraject de vereiste competenties voor de ver-
schillende beroepsprofielen ook daadwerkelijk worden behaald, conform de uitgereikte certificaten, 
kwalificaties en diploma’s. Zorgnet Vlaanderen pleit voor alle opleidingsvormen voor de invoering van 
een transparant systeem van externe kwaliteitstoetsing en visitatie (met betrokkenheid van het werk-
veld en de beroepsverenigingen). Het is de enige weg om te vermijden dat opleidingsvormen en/of op-
leidingsniveaus ten onrechte al dan niet systematisch in vraag gesteld worden en hierdoor hun krediet-
waardigheid dreigen te verliezen.

Meer	samenwerking
Zorgnet Vlaanderen is ook voorstander van het creëren van verplichte “functionele samenwerkings-
verbanden” tussen de onderwijsinstellingen die opleidingen aanbieden tot gezondheidszorgberoepen. 
De verplichte samenwerking tussen de scholen uit het BsO, het toekomstige HBO, het hoger onderwijs 
en de universiteiten kan – meer dan vandaag reeds het geval is – leiden tot het delen van kennis, er-
varing en expertise, de uitwisseling van docenten, het opzetten van gezamenlijke vakinhoudelijke of 
pedagogische projecten, de betere en snellere verspreiding van onderzoeksresultaten en een efficiënter 
georganiseerde navorming van de leerkrachten. een grotere vakverbondenheid tussen de scholen kan 
een belangrijke meerwaarde leveren tot de verhoging van de kwaliteit van alle opleidingen. De samen-
werking moet ook zorgen voor een vlottere doorstroming van theorie naar praktijk en omgekeerd.

Consolidatie	van	de	opleiding	tot	verzorgende
in 1994 werd in Vlaanderen de opleiding tot verzorgende grondig hertekend. De focus werd gericht op 
de kerntaken van verzorgende/zorgkundige en het beroepsprofiel werd uitgezuiverd van de aspecten 
louter gericht op het vervullen van logistieke taken. Vervolgens werd een getrapte opleidingsstructuur 
uitgewerkt. Hierbij wordt eerst het kwalificatieniveau “gekwalificeerd verzorgende” bereikt (in het vol-
tijds onderwijs in een cyclus van twee studiejaren). Pas daarna worden de vervolgopleidingen georga-
niseerd (in het voltijds onderwijs in een zgn. 7de jaar). Die leiden tot specifieke bekwaamheden en de 
daarbij aansluitende kwalificatie als verzorgende in de kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg. Beide 
kwalificaties moeten, in het kader van KB 78, direct toegang geven tot het verkrijgen van een registratie 
en erkenning als zorgkundige. in andere opleidingsvormen tot verzorgende, zoals het volwassenonder-
wijs of vormen van deeltijds leren/deeltijds werken, VDAB-opleidingen enz. moet een zelfde transpa-
rant opleidingstraject worden uitgetekend en gevalideerd.
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Verhoging	van	de	opleidingsniveaus	tot	verpleegkundige
Voor alle opleidingsvormen tot verpleegkundige moet minstens kwalificatieniveau 5 behaald worden. 
Dat niveau is de minimumvereiste om toegelaten te worden tot de beroepsuitoefening van de verpleeg-
kunde conform de Belgische en europese regelgeving. Andere opleidingsvormen moeten voorbereiden 
tot het functioneren op de kwalificatieniveaus 6 en 7. 

Zorgnet Vlaanderen is bovendien expliciet voorstander van het creëren van een “professionele	mas-
ter	in	de	verpleegkunde” op	universitair	niveau. Die opleiding moet rechtstreeks toegankelijk zijn 
vanuit het secundair onderwijs en zonder omwegen toegang geven tot de beroepsuitoefening. Dat is 
nodig om het beroep van verpleegkundige in de toekomst opnieuw aantrekkelijk te maken voor de AsO- 
studenten met sterke intellectuele capaciteiten die bij voorkeur aan de universiteit willen verder stude-
ren. Het brengt de opleiding tot verpleegkundige op hetzelfde niveau als de opleiding tot andere gezond-
heidsberoepen zoals kinesitherapie, logopedie enz. De huidige universitaire opleiding “gezondheids-
wetenschappen” zou in dat perspectief een nieuwe en meer betekenisvolle invulling kunnen krijgen. 
Voor de beroepsgerichte aspecten van de opleiding tot master in de verpleegkunde kan, in het kader van 
de associaties, vanzelfsprekend een beroep gedaan worden op de kennis en kunde van de hogescholen 
die nu de bacheloropleiding organiseren.

Binnen de structuur van de functiedifferentiatie én binnen de financiering van de verzorgingsinstel-
lingen en diensten moet een aantal functies voorbehouden worden voor verpleegkundigen met een 
masteropleiding. Dat geldt niet alleen voor leidinggevenden, maar ook voor klinische en aan de directe 
zorg gerelateerde functies. Hieraan moet een door de overheden gewaarborgde functiegebonden verlo-
ning gekoppeld worden.

Het onderwijs zal er ook moeten voor zorgen dat de afstuderende verpleegkundigen beschikken over 
de basiscompetenties, niet alleen in de somatische zorg, maar evenzeer op de domeinen geestelijke 
gezondheid en ouderenzorg.
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4
Valorisatie van leidinggevenden
naast het gekende en steeds groter wordend tekort aan verpleegkundig en verzorgend personeel, wordt 
ook de vraag naar leidinggevend personeel stilaan groter dan het aanbod. Zorgnet Vlaanderen wenst 
hier vooral de aandacht te vestigen op de functie van afdelingshoofden, met in de eerste plaats de 
hoofdverpleegkundigen en de hoofdvroedvrouwen, en daarnaast de andere diensthoofden zoals bij-
voorbeeld het diensthoofd kinesitherapie.

Scharnierfunctie
in de voorbije jaren werd de taakomschrijving van hoofdverpleegkundige herhaaldelijk uitgebreid (cf. 
KB 13 juli 2006). Op vandaag is het eigenlijk een managementfunctie. Zij staan immers voor de uitdaging 
om een kwalitatief hoogstaande zorg aan de patiënt te garanderen, rekening houdend met de noden en 
opvattingen van zowel bestuur als medewerkers van de voorziening.

Het bestuur vraagt enerzijds een flexibel en dynamisch beheer, zodat de instelling zich zo goed mogelijk 
kan aanpassen aan de snel wijzigende behoeften binnen de gezondheidszorg. De hoofdverpleegkun-
digen worden met andere woorden verondersteld deel te nemen aan het uitwerken van interne strate-
gische visies. Anderzijds zijn zij bij uitstek het aanspreekpunt voor de medewerkers van hun dienst en 
krijgen zij geregeld persoonlijke vragen en bemerkingen voorgelegd. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
goede organisatie van hun dienst. Dat impliceert het opstellen van uurroosters, en het coachen, evalue-
ren en bijscholen van de medewerkers. Om al die taken succesvol te kunnen uitvoeren zijn de hoofdver-
pleegkundigen bovendien bij wet verplicht regelmatig bijkomende opleidingen te volgen.

Onvoldoende	loonspanning
Dat brede takenpakket zorgt vaak voor een behoorlijke druk op de hoofdverpleegkundigen en andere 
diensthoofden. De huidige verloning is niet langer in overeenstemming met de inhoud van de functie. 
Het momenteel beperkte verschil in verloning tussen basisverpleegkundigen en afdelingshoofden ver-
kleint de motivatie om bijkomende verantwoordelijkheden en taken op te nemen.

De loonspanning tussen een verpleegkundige met een bacheloropleiding en een hoofdverpleegkundige 
is momenteel het grootst gedurende de eerste jaren van de loopbaan (32%). Op dat moment is het aantal 
personen met een leidinggevende functie echter zeer beperkt. nadien wordt het verschil in verloning 
tussen beide functies steeds kleiner, waarbij vooral de momenten van 7 jaar en 15 jaar anciënniteit te 
vermelden zijn. De verpleegkundigen met een bacheloropleiding maken op dat moment een barema-
sprong (1.55/1.61/1.77). Dat kan weliswaar deels gecompenseerd worden enerzijds door de functietoeslag 
voor afdelingshoofden die vanaf 9 jaar anciënniteit verhoogt. Anderzijds is er ook nog het functiecom-
plement dat sinds 1 januari 2008 wordt toegekend vanaf 18 jaar anciënniteit. De gevolgen hiervan zijn 
echter beperkt. De loonspanning op 16 jaar anciënniteit bedraagt immers slechts 12%. indien ook de 
toeslagen voor onregelmatige prestaties van de verpleegkundigen in rekening worden gebracht, wordt 
de loonspanning met de afdelingshoofden op bepaalde momenten wel zeer klein.

Om de functie van hoofdverpleegkundige aantrekkelijker te maken, pleit Zorgnet Vlaanderen voor een 
verhoging van de loonspanning. Op die manier weerspiegelt de verloning op een meer correcte manier 
het verschil aan functie-inhoud. De concrete uitwerking vereist een andere benadering naargelang de 
sector van de ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingscentra en beschut wonen enerzijds en de rust-
huizen anderzijds.

Op basis van de resultaten van de sectorale loonstudie, en in vergelijking met andere private en open-
bare sectoren, zal een verantwoorde verloning uitgewerkt worden, rekening houdend met de functie-
vereisten (leiding geven, verantwoordelijkheid, probleemoplossende taken…). De loonspanning met de 
medewerkers binnen het team dient voldoende groot te zijn, zodat het verschil in functiezwaarte tussen 
medewerkers en middle-management ook hierin is weerspiegeld.
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5
Promotie van het beroep
er is nood aan een gerichte en volgehouden campagne voor een positieve beeldvorming van het beroep 
van verpleegkundige en verzorgende.

Voor de publieke opinie is gezondheid één van de belangrijkste waarden. in de campagnes of strate-
gieën van positieve beeldvorming is het belangrijk om telkens opnieuw de meerwaarde te belichten die 
verpleegkundigen en verzorgenden bieden in het behoud en het herstel van de volksgezondheid en in 
de verbetering van de levenskwaliteit van zorgbehoevende personen. Hun bijdrage wordt te weinig voor 
het voetlicht gebracht bij maatschappelijk belangrijke gebeurtenissen en uitdagingen. 

Verpleegkundige:	een	beroep	voor	velen
De promotiecampagnes voor het beroep moeten in het bijzonder gericht worden op een aantal groepen 
in de samenleving die zich niet of nog te weinig aangesproken voelen. De acties kunnen zich concreet 
richten naar:
• aSO-studenten: op termijn zullen zij zelf de kern van de verpleegkundige beroepsuitoefening verder 

ontwikkelen en uitdragen.
• Jongens: verpleegkundige roept nog altijd ten onrechte het idee op dat dit een exclusief vrouwelijk 

beroep is.
• Volwassenen, die op latere leeftijd een tweede beroepskeuze willen maken en tegelijk hun tewerk-

stellingskansen op de arbeidsmarkt willen verbeteren. Zij moeten aangepaste opleidingstrajecten 
krijgen waarbij leren en werken maximaal kunnen worden gecombineerd, eventueel met een extra 
ondersteuning van een (basis)inkomen (cf. de vroegere inservice-opleidingen en specifieke regelin-
gen van studiefinanciering in de militaire school).

• allochtonen: zij zijn binnen de Belgische bevolking de groep met de hoogste nataliteit en het  
grootste aandeel jongeren. Ze zijn ook zwaar ondervertegenwoordigd in de zorgberoepen. Opdat zij 
de weg zouden vinden naar het hoger (beroeps)onderwijs in het algemeen en naar de verpleegkun-
dige beroepsbeoefening in het bijzonder is het nodig om de allochtonen specifiek te ondersteunen.

Verpleegkunde:	een	beroep	met	veel	perspectieven
Verpleegkunde is een beroep met uitzonderlijk veel en uiteenlopende mogelijkheden en toepassings-
domeinen. niet alleen in de acute somatische zorg maar ook in de ouderenzorg en de geestelijke  
gezondheidszorg zijn er voor verpleegkundigen belangrijke opdrachten en verantwoordelijkheden weg-
gelegd. 

Verpleegkundigen komen zowel tot hun recht in de zorg voor mensen thuis, de palliatieve zorg, als 
in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg of in een hoogtechnologische omgeving van een 
intensieve eenheid of spoedgevallendienst. Verpleegkundigen kunnen leidinggevende taken opnemen, 
zowel in verzorgingsinstellingen als in politieke en maatschappelijke functies. Verpleegkundigen kun-
nen in binnen- en buitenland ingezet worden in zowel humanitaire acties als in zeer gestructureerde 
overheidsopdrachten. 

Voor velen is het ook onduidelijk welke loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn in de verschil-
lende sectoren van tewerkstelling. Mede als gevolg van twee decennia “witte woede” blijft bij velen  
het door de media wijdverspreide beeld hangen van ongunstige arbeids- en loonvoorwaarden. een 
campagne (bv. een broodzakcampagne met informatie over jobinhoud, het reële loon, carrière- 
mogelijkheden) gericht naar onder meer de ouders van studenten secundair onderwijs kan dit verte-
kend en achterhaald beeld corrigeren. 



Aangepaste	communicatie
in de sensibilisatiecampagnes moet de veelzijdigheid van het verpleegkundig beroep als een positieve 
troef belicht worden. De communicatiemiddelen dienen te worden aangepast aan de specifieke doel-
publieken die men wil bereiken. Voor 15/18 jarigen moeten andere media worden aangesproken dan 
voor volwassenen of voor allochtonen. Tot de mogelijkheden voor jongeren behoren bv. specifieke tv-
series als Kinderziekenhuis, Zonnekinderen, Over de grens, sara, Louis-Louise, emma… Ook inleef-
stages in diverse zorgsituaties zijn een mogelijke piste. Voor het sensibiliseren van volwassenen en  
allochtonen zijn weer andere maatregelen aangewezen, zoals taalmodules, vormen van deeltijds leren 
en werken, kredieturen…
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6
Beheersing van de zorgvraag en  
zorg in partnerschap
We staan niet alleen voor een grote uitdaging inzake het optimaal aanwenden van de beschikbare man-
kracht voor verpleging en verzorging. Ook het debat over welke zorgvragen we in de toekomst kunnen 
beantwoorden en welke niet, dient zich aan. 

Beheersing	van	de	zorgvraag
niet alle zorgvragen moeten geheel of gedeeltelijk beantwoord worden door professionele zorgverle-
ners. Onze samenleving vertoont de neiging om vele “levensgebeurtenissen” te problematiseren en  
te medicaliseren. in een aantal gevallen nemen we ook te gemakkelijk de zorg uit handen van de zorg-
vragers en hun mantelzorgers. We bieden soms ook onvoldoende en laattijdig steun aan hulpverleners 
uit andere zorgdomeinen zoals welzijn, onderwijs, arbeid, huisvesting. Hierdoor krijgen de mensen 
soms te laat de zorg die ze nodig hebben en verzwaart de problematiek nodeloos, waardoor de gehele 
hulpverlening terechtkomt op de schouders van de gezondheids- en ouderenzorg. We laten ook te vaak 
na om onder meer via liaisonfuncties, advies en coaching onze professionele kennis en kunde in te zet-
ten. Door een betere ondersteuning van onze partners in de zorg kunnen zij beter en langer zelf instaan 
voor het opvangen van de zorgvraag. 

Met	en	voor	anderen
De zorgverlening zal in de komende jaren de omslag maken van een nu nog sterk aanbodgerichte zorg 
naar een meer vraaggerichte zorg. Concreet betekent dit dat de zorg meer geïndividualiseerd, meer op 
maat van de mogelijkheden van de patiënt en zijn mantelzorgers, meer onderhandeld en in overleg 
zal moeten worden aangeboden. een goede zorgverlening vereist de inzet, de betrokkenheid en de af-
stemming van verschillende disciplines, van diverse voorzieningen en diensten van binnen en buiten 
de gezondheids- en de ouderenzorg. Zeker voor mensen met ernstige en complexe problemen zal de 
zorgverlening aangepaste antwoorden moeten geven op de doorheen de tijd wisselende zorgbehoeften. 
Het individueel zorgplan voor deze patiënten zal voorzieningsoverschrijdend zijn en moeten worden 
opgevolgd via individuele trajectbegeleiding en case-management.

Geen	black	box,	maar	ook	geen	robot
De verpleegkundigen en verzorgenden zullen in toenemende mate de inzet van hun beschikbare tijd 
en deskundigheid moeten toetsen aan methodes en zorgverleningsprocedures waarvan aangetoond is 
dat ze effectief zijn. evidence-based zorg, protocollen en richtlijnen mogen in het individueel hulp-
verleningsproces dan ook weer niet dermate de overhand te nemen. Ze mogen in geen geval leiden tot 
sterk gestandaardiseerde of geïnstrumentaliseerde zorg waar het eigene van elke zorgsituatie, van elke 
zorgvrager onvoldoende in rekening wordt gebracht.

stepped care en zorg in partnerschap zijn belangrijke uitdagingen voor verpleegkundigen en verzor-
genden. Werken met patiënten, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners uit andere 
zorgdomeinen vereist, naast een andere zorgorganisatie, ook andere attitudes en competenties.

er zal in de toekomst meer dan ooit nood zijn aan verpleegkundigen die opgeleid zijn op de kwalificatie-
niveaus 6 en ook 7 om vorm en inhoud te geven aan zorgtrajecten en zorgprogramma’s, en dat zowel op 
beleidsniveau, op groepsniveau als op individueel cliëntniveau.
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Zorg	in	partnerschap
een gepaste inschakeling van vrijwilligers is niet alleen een welkome hulp in de zorg. Het draagt ook 
bij tot een grotere verbondenheid en solidariteit tussen zorgvragers, professionele hulpverleners en de  
brede samenleving. Voorzieningen uit de gezondheidszorg en de ouderenzorg moeten in de toekomst 
nog meer dan vandaag op een actieve wijze het vrijwilligerswerk promoten en ondersteunen. Het  
nieuwe Vlaamse decreet op het vrijwilligerswerk, waarin basiskwaliteitsregels voor het vrijwilligers-
werk worden geformuleerd, kan hiertoe het gepaste kader bieden.

Wat betreft patiëntenparticipatie en familiebetrokkenheid is eveneens nog een hele weg af te leggen. 
Vooreerst moeten patiënten en families erkend worden in de specifieke rol die zij kunnen spelen bij 
het uittekenen en uitvoeren van de zorg. Zij kunnen ook een eigen bijdrage leveren in het kader van lot-
genotencontact en zelfhulpgroepwerking. Tot slot kunnen patiënten voor specifieke deelaspecten van 
de zorg ook optreden als hulpverleners.
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7
Bijsturing van de randvoorwaarden

Bewaking	van	de	kernopdracht
een bepalend element voor jobsatisfactie is de mate waarin een persoon binnen de dagdagelijkse orga-
nisatie ruimte en tijd krijgt om de kernopdrachten van zijn beroep te realiseren. Dat draagt in belangrijke 
mate bij tot de uitstraling van het beroep. Voor verpleegkundigen zijn er een reeks werkomstandigheden 
die maken dat zij al te vaak het slachtoffer zijn van de “vrijheid en ongedisciplineerdheid” waarmee an-
dere zorgverleners of diensten hun opdrachten vervullen. er wordt te weinig rekening gehouden met de 
kernopdrachten van de verpleegkundige/verzorgende. Het zich niet houden aan afspraken doorkruist 
de werkorganisatie.

in tegenstelling tot de ons omringende landen beschikken Belgische verpleegkundigen niet altijd over 
voldoende autonomie en bevoegdheden om hun beroepsverantwoordelijkheid uit te oefenen. Voor een 
groot deel heeft dat te maken met historische aspecten van de beroepsuitoefening en met het feit dat 
verpleegkundigen zich (node) opstellen als verlengde arm van de artsen. Dat laatste wordt voor een 
groot deel in stand gehouden door de duale financiering van de ziekenhuizen en de verzorgingsinstel-
lingen. Het daaruit voortvloeiende duaal ondernemerschap in de verzorgingsinstellingen (tussen de 
medische en niet-medische aspecten van de zorgorganisatie) is niet bevorderlijk voor een goede afstem-
ming tussen beide aspecten van de zorgverlening. 

De financiering van zorgvoorzieningen en artsen is voornamelijk gebaseerd op een honorering van pres-
taties en activiteiten. Die prestatiefinanciering is nefast voor een efficiënte inzet van de beschikbare 
mensen en middelen. sommige productie- en structuurgebonden financieringsparameters zijn in die 
zin te her-denken. een meer globale opdrachtfinanciering voor artsen zou een oplossing kunnen bren-
gen. 

Opvallend is ook dat de duale opstelling van medisch-technische zorg en therapie versus verpleeg-
kundige zorg nog steeds op een negatieve wijze afstraalt op de omgang met en de positionering van 
verpleegkundigen en verzorgenden binnen de interdisciplinaire teams. nog te weinig is er sprake 
van een “gelijkwaardige” opstelling tussen artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en 
ander therapeutisch personeel. Vaak denken verpleegkundigen dat ze maar meetellen als ze ook 
“therapie” geven… naast het verbeteren van de “culturele aspecten” van de zorgverlening kan er 
ook nog veel gesleuteld worden aan de materiële werkomstandigheden van het verpleegkundig en 
verzorgend werk.

Verhoging	van	de	intensiteit,	de	diversiteit	en	de	samenhang		
van	het	zorgaanbod
Globaal genomen beschikken we binnen de Belgische gezondheidszorg en ouderenzorg over een ruim 
en toegankelijk aanbod. Het schort echter ernstig aan intensiteit en specificiteit (in termen van zorg-
differentiatie) van zorg. De meeste zorgequipes zijn onderbemand en slechts in staat de meest basale 
en/of dringende zorgvragen te beantwoorden. De overheid kan, rekening houdend met de beperkte 
groeimogelijkheden van de gezondheidsuitgaven, slechts een substantiële verhoging van de personeels-
omkadering realiseren door in de regelgeving mogelijkheden te voorzien om historisch toegezegde zorg-
volumes gedeeltelijk om te zetten in verhoogde zorgintensiteit en zorgdiversiteit. 

in de algemene ziekenhuizen ging de systematische verkorting van de ligduur niet gepaard met een 
gelijklopende verhoging van het personeelskader voor deze intensievere activiteit. België is in de gees-
telijke gezondheidszorg wel koploper wat betreft de residentiële zorgcapaciteit, maar we missen tal 
van nieuwe intensieve en specifieke vormen en inhouden van zorg, zowel intramuraal als in de samen-
leving. er is ook een grote lacune aan liaisonfuncties en toeleiding naar zorg. De ouderenzorg kampt op 
zijn beurt nog steeds met een financiering die niet volledig uitgaat van de zorgzwaarte van de ouderen 
maar bepaald wordt door de kenletter van het “bed”(ROB/RVT).
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Verbetering	van	de	werkorganisatie
De verbetering van de werkorganisatie kan ook het resultaat zijn van systematische procesanalyse op 
niveau van de dienst. een studiedienst die de efficiëntie en effectiviteit van de diverse werkstromen 
onderzoekt en hierover aanbevelingen noteert, is absoluut noodzakelijk.

Zorgnet Vlaanderen is voorstander van een systematische recuperatie van de door capaciteitsreductie 
vrijgekomen mensen en middelen. Die moeten worden ingezet in een verhoging van de omkadering van 
de overblijvende zorgvormen en/of de vereiste zorgvernieuwing. De verruiming van de omkadering kan 
op verschillende complementaire manieren gerealiseerd worden:
• door het verhogen van de administratieve en logistieke ondersteuning van de verpleegequipes bij 

bv. de patiëntenadministratie;
• door het ontwikkelen van iT-toepassingen voor de optimalisatie van de communicatie en de zorgorga-

nisatie; 
• door het verruimen van de omkadering met bijkomende verzorgenden/zorgkundigen; 
• door het verhogen van de kwalificatiegraad van de nu reeds in de normen voorziene mandaten voor 

verpleegkundigen;
• door de verhoging van de personeelsbestaffing tijdens de nachtpermanentie in verzorgingsinstellingen;
• door het verbeteren van de ergonomie van de werkplaats (o.a. aangepast materiaal/bedden) ter pre-

ventie van rugklachten. 

Aanpassing	van	de	arbeidswetgeving
er is dringend nood aan enkele gerichte en selectieve aanpassingen van de arbeidswetgeving. De betref-
fende bepalingen zijn bedoeld als bescherming van de werknemers maar zijn soms tegenstrijdig met de 
verzuchtingen van het personeel zelf en houden te weinig rekening met de vereisten inzake de kwaliteit 
van de zorg. Op het vlak van de uurroosters is het koorddansen tussen de vraag van het personeel naar 
de nodige flexibiliteit om arbeid, gezin en vrije tijd in evenwicht te houden en de vraag naar voldoende 
voorspelbaarheid en stabiliteit. Zorgnet Vlaanderen wil zich blijvend inzetten voor het beheersen en 
verminderen van de werkdruk en het waarborgen van meer stabiele en langer in de tijd voorspelbare 
uurroosters. een deel van de oplossing zal echter moeten komen van het structureel en substantieel 
verruimen van de personeelskaders. Pieken in de werkdruk en uurroosterwijzigingen, al dan niet in 
combinatie met plotse stijgingen in de zorgvraag, kunnen zo beter opgevangen worden.

Zorgnet Vlaanderen vraagt concreet dat volgende bepalingen uit de arbeidswet worden aangepast:
• De versoepeling in welbepaalde omstandigheden van de verplichte rustpauze van 11 uur tussen 2 shiften;
• De verhoging van het krediet aan bijkomende uren voor de deeltijdse werknemers;
• De versoepeling in welbepaalde gevallen van de minimale werkperiode van 3 uur;
• Verstandige inschakeling van mobiele equipes moet eveneens onderbouwd worden.

Verbetering	van	de	combinatie	arbeid-gezin
De verpleegkundige en verzorgende beroepsuitoefening is bij uitstek gekenmerkt door een 24-uurconti-
nuïteit, door avond- en nachtarbeid, werken op zon- en feestdagen en wisselende uurroosters. Het zijn 
vooral vrouwen die de dienst uitmaken en naast hun arbeidsinzet ook het grootste aandeel (blijven) 
opnemen in de gezinstaken. Zorgnet Vlaanderen ondersteunt alle beleidsinitiatieven die de combinatie 
arbeid-gezin willen verbeteren en die rekening houden met de specifieke arbeidsomstandigheden in 
de zorg. We denken hierbij aan financiële stimuli voor de uitbreiding van initiatieven zoals flexibele 
kinderopvang met verruimde openingsuren, opvang voor zieke kinderen, naschoolse opvang en vakan-
tieopvang voor schoolgaande kinderen, dienstencheques voor was en strijk, voor kinderoppas enz.

Herstel	van	de	balans	tussen	voltijdse	en	deeltijdse	banen
in het verleden werden er een reeks maatregelen genomen om deeltijdse tewerkstelling aan te moedi-
gen en om arbeidsduurvermindering te stimuleren. We stellen ons nu de vraag of er ook geen positieve 
discriminatie moeten worden overwogen om de voltijdse tewerkstelling te ondersteunen en/of aan te 
moedigen. Op die manier moet de last van de continuïteit van de zorgverlening niet door een steeds 
kleiner wordende groep van voltijds werkenden worden gedragen.
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8
Arbeidsmobiliteit en arbeidsmigratie
De schaarste aan verzorgenden en verpleegkundigen doet ons ook de vraag stellen van de wenselijk-
heid en de haalbaarheid van het aantrekken van verpleegkundigen uit andere landen. We stellen vast 
dat er niet zozeer juridische hinderpalen (althans als het eu-onderdanen betreft) opduiken maar dat de 
bezwaren voornamelijk praktisch en ethisch van aard zijn.

Het juridisch kader van de tewerkstelling van buitenlandse verpleegkundigen en verzorgenden omvat 
enerzijds de regels m.b.t. de toegang tot de arbeidsmarkt en anderzijds die m.b.t. de toegang tot de uit-
oefening van het beroep. 

Toegang	tot	de	arbeidsmarkt
De toegang tot de Belgische arbeidsmarkt voor eu-onderdanen is vrij. Dat is het gevolg van het europese 
vrij verkeer van personen (vrij verkeer van werknemers en recht op vrije vestiging) en het vrij verkeer 
van diensten. 

Het vrij verkeer van werknemers geeft eenieder het recht om in een andere lidstaat in dienstverband te 
werken. Het recht op vrije vestiging en het vrij verkeer van diensten bieden zelfstandigen respectievelijk 
het recht zich op permanente basis te vestigen dan wel hun diensten op louter occasionele basis aan 
te bieden in een andere lidstaat. Voor onderdanen van de nieuwste lidstaten geldt nog een overgangs-
periode. Zij kunnen zich voorlopig nog niet beroepen op het vrij verkeer van werknemers (wél op het 
vrij verkeer van diensten en op het recht van vrije vestiging). Voor verzorgend personeel moet dit echter 
sterk genuanceerd worden (zie verder). 

Het Toetredingsverdrag (16 april 2003, Athene) dat aan de basis lag van de grootste uitbreiding van de 
europese unie ooit (van 15 naar 25 lidstaten) voorzag immers in een structuur die de deelname van nieu-
we lidstaten in sommige beleidsdomeinen uitstelde. Dit kadert in de bezorgdheid die de oude lidstaten –  
de “15” – hadden voor een massale komst van werknemers uit de nieuwe lidstaten, en dus voor een 
verstoring van hun arbeidsmarkt. Het toetredingsverdrag voorzag daarom dat de (15) lidstaten het vrij 
verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten tijdelijk naast zich neer kunnen leggen, behalve voor 
de onderdanen van Cyprus en Malta. er werd beslist dat de 15 lidstaten hiertoe een overgangsperiode  
van maximum 7 jaar – gespreid over drie periodes: van 1 mei 2004 tot 1 mei 2006, van 1 mei 2006 tot  
30 april 2009 en van 1 mei 2009 tot 30 april 2011 – konden voorzien. 

in de periode van de toetreding bezweken de meeste nationale overheden onder druk van de publieke 
opinie – waaronder ook België - en voerden overgangsmaatregelen in voor de eerste tweejarige periode 
(met uitzonderig van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en ierland). België implementeerde destijds die 
eerste overgangsperiode via het KB van 12 april 2004. Werknemers uit de nieuwe lidstaten, Malta en  
Cyprus uitgezonderd, konden zich als werknemer dus nog niet vrij op de Belgische arbeidsmarkt be-
geven. Dat betekent dat de tewerkstelling van werknemers uit de lidstaten estland, Polen, Hongarije,  
Litouwen, Letland, slovenië, slowakije en Tsjechië onderworpen bleef aan het stelsel van arbeidskaar-
ten en arbeidsvergunningen.

in 2006 opteerde de Belgische regering ervoor om de overgangsregeling met drie jaar te verlengen. Ze 
versoepelde evenwel met ingang van 1 mei 2006 toch de toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde 
zogenaamde “knelpuntberoepen” (art. 1 KB van 24 april 2006). De Gewesten werden verzocht om een 
lijst op te stellen van de beroepen die zij momenteel als knelpuntberoepen ervaarden op hun regionale 
arbeidsmarkten. Op de lijst van het Vlaamse Gewest staan de zorgberoepen hoofdverpleegkundige,  
ziekenhuisverpleegkundige – gebrevetteerde, ziekenhuisverpleegkundige – gegradueerde, geriatrisch 
verpleegkundige – gegradueerde, psychiatrisch verpleegkundige – gegradueerde, thuisverpleegkun-
dige en gekwalificeerd verzorgende.
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De versoepelde procedure voor de toekenning van een arbeidsvergunning voor deze en de andere  
“knelpuntberoepen” houdt in dat er geen onderzoek naar de toestand van de arbeidsmarkt gedaan 
wordt en dat er geen geneeskundig attest nodig is noch een type-arbeidsovereenkomst. Bovendien mag 
de aanvraag, in afwijking van de algemene regel, worden ingediend terwijl de nieuwe eu-onderdaan al 
in België verblijft.

er werd ook een aparte administratieve procedure uitgewerkt met een specifiek aanvraagformulier. Zo 
moeten werkgevers zich niet tot de VDAB wenden, maar kunnen ze zich rechtstreeks tot de bevoegde 
migratiedienst richten. Als aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is, wordt de vergunning binnen de 
vijf dagen werkdagen afgeleverd. een kopie van deze vergunning geldt voor de werknemer als voorlopige 
arbeidskaart B, in afwachting van de aflevering van de echte arbeidskaart B (art. 1 KB 24 april 2006). 

Op 1 januari 2007 traden ook Roemenië en Bulgarije toe tot de europese unie. Voor Roemeense en  
Bulgaarse onderdanen werd de eindtermijn van de overgangsperiode verlengd tot 31 december 2011. 
De federale regering kan nu beslissen om ook de laatst mogelijke overgangsperiode (van 1 mei 2009 tot  
30 april 2011) voor de werknemers van de andere nieuwe lidstaten te benutten. De gevolgen voor het 
zorgpersoneel zijn door de knelpuntberoepprodecure in elk geval erg relatief. 

Voor niet-eu-onderdanen is de toegang tot de Belgische arbeidsmarkt strikt gereglementeerd. in België 
is het niet zonder meer toegelaten buitenlandse werknemers tewerk te stellen. er is geen absoluut ver-
bod, maar er geldt wel een vergunningsregime, geregeld bij Wet van 30 april 1999. De werkgever die een 
buitenlandse werknemer tewerk wil stellen, heeft vooraf een arbeidsvergunning nodig. Die wordt in de 
regel slechts voor een beperkte periode toegekend. De werkgever mag de diensten van de werknemer 
slechts binnen de perken van de vergunning gebruiken. De werknemer van zijn kant heeft een arbeids-
kaart nodig. De procedure komt in essentie hierop neer dat men, behoudens uitzonderingen, dient te 
bewijzen dat er geen andere europese onderdaan voor de job kan worden gevonden, hetgeen een erg 
moeilijke bewijslast inhoudt. 

Buitenlanders van buiten de europese unie (bv. een thuisverpleegkundige), die zelfstandige arbeid wil-
len uitoefenen in België, vallen onder de Wet van 19 februari 1965 en hebben een beroepskaart nodig. 
Deze beroepskaart heeft een verlengbare maximumtermijn van vijf jaar en wordt verleend na controle 
van een aantal voorwaarden waaronder de beoordeling van de economische, sociale of culturele waar-
de van het project. 

Toegang	tot	de	uitoefening	van	het	beroep
De toegang tot de uitoefening van het beroep van verpleegkundige of verzorgende omvat in België in 
essentie het bezitten van het vereiste diploma (KB nr. 78). 

Om het vrij verkeer te faciliteren, heeft de europese unie een systeem ontwikkeld inzake de erkenning 
van diploma’s. Het vrij verkeer kan immers maar slagen als de nationale regels, die de toegang tot het 
beroep regelen, op elkaar afgestemd worden. Richtlijn 2005/36 voorziet in verschillende systemen.

Voor algemeen verpleegkundigen geldt, net zoals o.m. voor artsen(-specialisten) en vroedvrouwen, het 
systeem van automatische erkenning op basis van minimumopleidingseisen. De Richtlijn verplicht de 
lidstaten om bepaalde eisen voor de opleiding tot algemeen verpleegkundigen te respecteren en bevat 
een lijst van de officiële benamingen van de afgeleverde diploma’s. elke lidstaat is door de automati-
sche erkenningsprocedure verplicht elk diploma (van deze lijst) te erkennen, zonder die erkenning aan 
enige voorwaarde te onderwerpen. Dit systeem van automatische erkenning geldt enkel voor de gezond-
heidsberoepen van algemeen verpleegkundigen, arts(-specialist), tandarts, apotheker, vroedvrouw en 
dierenarts.

Voor de andere zorgberoepen zoals gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden geldt deze auto-
matische erkenningsplicht dus niet. Richtlijn 2005/36 bevat geen minimumopleidingseisen voor de op-
leiding van deze beroepen. Hier geldt immers het systeem van wederzijdse – doch geen automatische –  
erkenning van diploma’s en andere opleidingstitels; dit dus zonder voorafgaande harmonisatie van 
opleiding. Dit systeem verplicht de ontvangende lidstaat niet tot een automatische erkenning van het 
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diploma. De ontvangende lidstaat kan namelijk geval per geval beslissen en desgevallend compensa-
tiemaatregelen opleggen in de vorm van een proeve tot bekwaamheid dan wel een aanpassingsstage. 
Ze kan echter enkel compensatiemaatregelen opleggen bij wezenlijke verschillen met de opleiding in 
de eigen lidstaat. een en ander impliceert dat eu-verzorgenden en gespecialiseerde verpleegkundigen 
slechts met hun diploma bij ons aan de slag kunnen na een individuele toetsing door vergelijking van 
de gevolgde opleiding met de onze. 

Verpleegkundigen en verzorgenden zonder eu-diploma moeten, net zoals geldt voor toegang tot de  
arbeidsmarkt, een zware erkenningsprocedure doorlopen als het op de erkenning van diploma aan-
komt. Die bestaat uit een academische gelijkwaardigheidstoets door de Vlaamse Gemeenschap en een 
professionele erkenningstoets door de FOD Volksgezondheid.

Praktische	en	ethische	bezwaren
Tot op heden blijft de mobiliteit van verpleegkundigen in de praktijk beperkt in aantal en voorname-
lijk geconcentreerd in de grenszones. Dat is allerminst verwonderlijk. Verstaanbare communicatie en 
sociale vaardigheden maken een wezenlijk onderdeel uit van een succesvolle zorgrelatie. Wanneer dat 
onbreekt, blijken het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt en het garanderen van diens 
patiëntenrechten onmogelijk. Cultuur- en taalbarrières blijken erg hoog. Voor anderstalige verpleeg-
kundigen en verzorgenden zou het aanbieden van “schakelmodules inzake taal en zorgcultuur” bijge-
volg zeker een ondersteunende factor kunnen zijn die de mobiliteit van verpleegkundigen zou kunnen 
verhogen. (Cf. initiatieven als United Colors of nursing).

Het schaarsteprobleem aanpakken door het actief gaan rekruteren van verpleegkundigen in andere 
landen (vnl. in Oost-europese landen (die niet tot de eu behoren) en ontwikkelingslanden) is erg be-
denkelijk vanuit ethische overwegingen. Die landen beschikken immers vaak over een nog lager aantal 
gekwalificeerde verzorgenden en verpleegkundigen. 

Zorgnet Vlaanderen stelt daarom voor dat België, zeker bij rekrutering in deze landen, een wederke-
righeid waarborgt. Die zou bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd door gelijktijdig met de rekru-
tering in de landen van herkomst te investeren: o.a door de uitbouw van aangepaste zorgstructuren 
ter plaatse, door het versterken van de opleidingscapaciteit, door uitwisseling en vervolmaking van 
docenten of door stageplaatsen te voorzien voor Belgische studenten in die landen en vice versa (soort 
erasmusprojecten).

ZORGneT VLAAnDeRen22
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9
Versterking van de interactie tussen 
praktijk, opleiding en onderzoek 

Academisering	van	de	verpleegkunde
Ten behoeve van de opdracht tot academisering van de hogescholen is er een ondersteuning van hun 
onderzoeksopdrachten door de universiteiten. Die richt zich vandaag prioritair op de vierjarige oplei-
dingen. Daardoor dreigen onder meer de opleidingen voor verpleegkunde uit de boot te vallen en kun-
nen zij niet de vruchten plukken van de ondersteuning en doorstroming van onderzoek. Het is echter 
noodzakelijk dat ook voor die opleidingen inspanningen geleverd worden om te komen tot een betere 
interactie tussen beroepspraktijk, opleiding en onderzoek.

Praktijkrelevant	onderzoek	
Onderzoeksgelden zijn niet alleen schaars maar worden in de gezondheids- en bejaardenzorg vooral be-
steed aan medisch-klinisch en in het bijzonder aan technologisch-farmaceutisch onderzoek. in Vlaan-
deren is er onvoldoende praktijkrelevant onderzoek, gericht op de kern zelf van de verpleegkundige 
activiteit. Zorgnet Vlaanderen pleit op dat vlak voor een interuniversitair onderzoeksprogramma met 
een meerjarenfinanciering. 
De verwachtingen van verzorgingsinstellingen en -diensten op het vlak van onderzoek zijn zeer uiteen-
lopend. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn immers betrokken partij wanneer maatschappelijke 
keuzes worden gemaakt, en dat op drie niveaus: 
• Op macro-niveau: bij het maken van politieke en maatschappelijke keuzes in het zorgbeleid van de 

overheden (beleidsbeïnvloeding);
•  Op micro-niveau: in het individuele keuzeproces over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de te 

bieden directe zorg en de organisatie hiervan;
• Op meso-niveau: de te nemen opties in de organisatie van de zorg binnen de voorzieningen en voor-

zieningsoverschrijdend, zowel inzake de inhoud van de zorg en de daarbij horende zorgprocessen 
(zorgtrajecten) als inzake de aanwending van mensen en middelen.

Het beantwoorden van de “onderzoeksvragen” die zich stellen op elk van deze drie keuzeniveaus vereist 
een uiteenlopende (achtergrond)kennis! er is dus een multidisciplinaire inbreng nodig vanuit diverse 
faculteiten en studiedomeinen. De samenwerking tussen de hogescholen en de universiteiten zal zich 
bovendien moeten richten op een verbetering van de interactie tussen “onderzoek, praktijk, opleiding 
en navorming”. er dienen vragen beantwoord te worden als: 
•  Hoe garanderen we een goede doorstroming van onderzoeksresultaten en -inzichten naar opleiding 

en praktijk?
•  Hoe kunnen kennis, inzichten en ervaring van mensen op de werkvloer nuttig gebruikt worden in de 

opleiding en de navorming?
•  Hoe kunnen mensen die betrokken zijn in onderzoek en/of opleiding in directe voeling komen met 

de realiteit van de praktijk, bv. door een gecombineerde aanstelling in elk van deze domeinen?

Bundeling	van	krachten	en	creatie	van	gemengde	mandaten
Al die vormen van interactie tussen praktijk, onderzoek, opleiding en navorming kunnen vormgegeven 
worden via formules als het werken met lectoren, het valoriseren van bedrijfsstages voor leerkrachten 
en van lesopdrachten voor gastdocenten uit praktijkmiddens, het gezamenlijke opzetten van scholings- 
en vormingsinitiatieven, het specifiek financieren van gecombineerde mandaten voor personen die een 
opdracht hebben op beide terreinen. Zorgnet Vlaanderen stelt voor om de vormen van interactie tussen 
onderzoek, opleiding en praktijk die nu al occasioneel bestaan, een meer systematisch en structureel 
karakter te geven. Dat kan door een aangepaste ondersteunende financiering voor functionele samen-
werkingsmodellen tussen universiteiten, hogescholen en het werkveld. 
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Monitoring van de tewerkstelling van 
verpleegkundigen en verzorgenden
er is heel wat kennis verzameld over de studenten die door de jaren heen de opleiding verpleegkunde 
volgden. De kenmerken van het personeel in onze verzorgingsinstellingen (leeftijd, jobtime, kwalifi-
caties enz.) zijn gekend via personeelsenquêtes en cijfermateriaal van de sociale secretariaten. Onder 
meer Jozef Pacolet analyseerde in zijn publicaties uitvoerig deze cijfers.

Opvallend is echter het ontbreken van “longitudinale informatie” over de tewerkstelling van de afgestu-
deerden en de redenen voor de wijzigingen in hun loopbaan. er zijn geen cijfers beschikbaar over het 
aantal jaren dat een afgestudeerde aan het werk is, hoeveel keer hij of zij verandert van tewerkstellings-
plaats of sector, het aantal loopbaanonderbrekeningen, het aantal personen dat al dan niet tijdelijk 
stopt met werken of uit de sector stapt. evenmin is er informatie over het effect van ondersteunende 
maatregelen zoals tijdskrediet, arbeidsduurvermindering bij 45-plussers, de maatregelen met het oog 
op werkdrukvermindering, door betere en voorspelbare uurroosters, maatregelen in het verloningsbe-
leid enz. Kortom we hebben weinig gegevensbanken die ons toelaten om op een retroactieve of proac-
tieve wijze de effecten in te schatten van de maatregelen die genomen zijn of zouden genomen moeten 
worden in het kader van een toekomstgericht manpowerbeleid in de zorg.

Kadaster	van	tewerkstelling
Concreet stelt Zorgnet Vlaanderen voor dat er versneld werk zou worden gemaakt van een kadaster van 
de tewerkstelling van verpleegkundigen en verzorgenden. Hierin kan de tewerkstellingsstatus van de 
verzorgenden en verpleegkundigen worden opgevolgd en bijgehouden. Dit kadaster kan fungeren in 
het kader van de visum- en/of registratieverplichting die de federale wetgeving nu reeds voorziet als 
voorwaarde voor hun beroepsuitoefening.

Zorgnet Vlaanderen is van mening dat er in de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuw 
sectoraal akkoord dringend werk moet worden gemaakt van onderzoek naar de positieve effecten op 
de aantrekkingskracht van de betrokken beroepen en de verbetering van het retentiebeleid. Daarbij 
moeten de effecten onderzocht worden van de maatregelen uit het lopend sociaal akkoord inzake werk-
drukvermindering, premieverhogingen voor onregelmatige prestaties en maatregelen i.v.m. de vrijstel-
ling van arbeidsprestaties (o.a 45+, tijdskrediet, ouderschapsverlof/zorgverlof). Ook de verhoging van 
de werkbelasting op de nog voltijds werkenden moet voorwerp zijn van analyse.

Zorgnet Vlaanderen neemt zich voor om zoals voorheen op een vast moment van het jaar bij de aangesloten 
voorzieningen en diensten te peilen naar de openstaande vacatures en de in het komende jaar te verwach-
ten wijzigingen in de tewerkstellingsvolumes voor verpleegkundigen en verzorgenden/zorgkundigen.

Systematische	opvolging	van	retentiebeleid	via	lokaal	HRM-beleid
Tot slot wil Zorgnet Vlaanderen de aangesloten voorzieningen en diensten motiveren om op een syste-
matische wijze de effecten op te volgen van het eigen HRM-beleid o.a op het gevoerde rekruteringsbeleid 
en het retentiebeleid via: 
•  De meting van de medewerkerstevredenheid, onder meer m.b.t. stress, leiderschap, regelruimte 

en autonomie;
•  De meting van welzijn op het werk, o.a. via het registeren van veiligheids- en welzijnsaspecten, 

het invoeren van gezonde uurroosters;
•  De opvolging van vertrek en ontslag van personeelsleden via exitgesprekken;
•  De begeleiding bij absenteïsme: “een gezonde aandacht voor de afwezige medewerker”;
•  Loopbaanbegeleiding door middel van o.a het gevoerde opleidings- en vormingsbeleid gekoppeld 

aan functiedifferentiatie en loopbaanperspectieven.

24
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Zorg	voor	de	zorgende	is	een	opdracht	voor	velen	
Het staat ontegensprekelijk vast dat we in de toekomst anders zullen moeten omgaan met de 
inzet van de schaarser wordende mensen én middelen. De uitdagingen zijn gekend. er is de 
stijgende vraag naar professionele zorg en de vraag van patiënten, cliënten en bewoners naar 
zorg op maat. Zorgverleners worden geacht in dialoog te treden met een mondige zorgvrager die 
geïnformeerd en betrokken wil zijn, die mee partner wil zijn in de regie van het zorggebeuren, 
die patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg hoog aanslaat. De patiënten en cliënten verwachten 
professionele zorgverleners die doen wat ze zeggen, opvolgen en controleren, die werken op 
basis van inzicht, kennis en aangetoonde evidentie…

Zorgnet Vlaanderen formuleert in dit dossier voorstellen voor tien actiedomeinen. We wil-
len hiermee onze bijdrage leveren om een constructief debat op gang te brengen met de werk-
nemersorganisaties, de beroepsgroepen en met de bevoegde overheden over de ingrijpende ver-
anderingen die op ons afkomen.

B
es

lu
it
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Bijlage 
Aantrekkelijkheid van het verpleegkundig  
beroep

Meerjarenplan
laurette OnKelInX
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dit Plan voor de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep is een concretisering van het regeer-
akkoord dat voorziet in het uitwerken “van maatregelen om de aantrekkingskracht van het beroep van 
verpleegkundige te vergroten”.

De kritieke situatie inzake de aanwerving van verpleegkundigen in het land vereist dat er een sterk 
signaal wordt gegeven, uitgedrukt in een ambitieus project, want alle minder belangrijke aanpassings-
maatregelen kunnen het probleem niet oplossen.
De voorstellen zijn niettemin verankerd aan de bestaande sokkel: de veranderingen moeten reëel en 
significant zijn, maar tevens progressief.
De maatregelen zijn in de tijd gespreid en zo ook de organisatorische impact ervan.

Het plan telt 4	actiedomeinen
•  Verminderen van de werklast en van de stress
•  Kwalificaties
•  Bezoldiging
•  sociale erkenning en betrokkenheid in het besluitvormingsproces

Het heeft betrekking op 3	sectoren: de ziekenhuizen, de rusthuizen (ROB en RVT) en de thuiszorg.

De doelstelling is een doelstelling	van	volksgezondheid: tegemoet komen aan de behoeften inzake 
verpleegkundige zorgen voor de patiënten en de bevolking over het algemeen, in optimale omstan-
digheden en binnen het geheel van het gezondheidssysteem. De veiligheid van en de kwaliteit van de 
zorgverlening aan de patiënten blijven prioritair.
 
Beknopte voorstelling van de 4 actiedomeinen

De actiedomeinen zijn onderling afhankelijk en het is onmisbaar om ze simultaan uit te voeren om het 
gewenste effect te verkrijgen. een fasering verdeelt de acties wel in de tijd.

1.	 Verminderen	van	de	werklast	en	van	de	stress
•  integrale toepassing van het sociaal akkoord 2005-2010, dat bijkomende tewerkstelling oplevert 

(p.m.)
•  Opnieuw lanceren van het project 600
•  Verminderen van de administratieve en logistieke last, die de verpleegkundigen weghoudt van de 

zorgverstrekking
•  Financiering van het voorziene personeel, om hun effectieve aanwezigheid op het terrein te verze-

keren
•  Verhogen van de effectieven die toegewezen zijn aan de zorg

2.	 Kwalificaties
•  Titel van verpleegkundige voorbehouden voor een geherwaardeerd competentieniveau. De ma-

nier om deze titel te verwerven behoort tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen
• specialisaties aanmoedigen, zodat men tegemoet komt aan de steeds complexer wordende vereis-

ten van de zorg
• Functiedifferentiatie
• Versterkte en meer uitgebreide verantwoordelijkheden
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3.	 Bezoldiging
• uitbreiding van de onregelmatige prestaties die recht geven op salaristoeslag
• Bezoldigen van de specialisaties volgens het niveau ervan
• Versterkte valorisatie van de omkaderingsfuncties

4.	 Sociale	erkenning	en	betrokkenheid	bij	het	besluitvormingsproces
• Via hogere opleiding, inclusief van universitair niveau
• Via een betere bezoldiging
• Dank zij een verhoogde sociale zichtbaarheid
• Door een systematisch gestructureerde betrokkenheid bij het beroep

Herinnering	van	de	context
Het probleem om verpleegkundigen aan te werven zal men een tekort noemen, welke ook het aan-
tal gevormde verpleegkundigen is dat potentieel actief is in de gezondheidssectoren: hetgeen telt is 
het vergelijken van de effectieven die noodzakelijk zijn met de effectieven die beschikbaar zijn op de  
arbeidsmarkt.

Het tekort is constant sedert tientallen jaren, ook al is het heterogeen volgens de (sub)regio’s en in de 
tijd. Alle maatregelen die genomen werden volstonden niet om het aantal actieve verpleegkundigen te 
verhogen om gelijke tred te houden met de groei van de behoeften, die constant is: de biomedische, 
technologische en demografische evoluties verklaren deze groei, die de komende jaren zal aanhouden.
De culturele en sociale evoluties wijzigen bovendien het profiel van de vereisten en de beschikbaarheid 
voor de verpleegkundigen.

Het is moeilijk om precies de impact in te schatten van bepaalde maatregelen die tot doel hebben om 
verpleegkundigen aan het werk te houden: het verhogen van de geldelijke anciënniteit en het aantal 
verpleegkundigen die genieten van de eindeloopbaanmaatregelen wijzen erop dat ze resultaten heb-
ben opgeleverd. Het aantal deeltijds werkenden is hoog, hetgeen de organisatorische problemen doet 
toenemen.

Het potentieel aan verpleegkundigen waaruit men kan putten om het aantal verpleegkundigen in de ge-
zondheidssectoren te verhogen zal alleen kunnen geëvalueerd worden via een globaal kadaster dat con-
stant bijgewerkt wordt: dit kadaster is thans in opbouw (DGii van de FOD Volksgezondheid) en wordt 
verwacht voor het einde van 2009.

Het is onontbeerlijk dat men de opgeleide professionelen aanspoort om hun actieve collega’s te vervoe-
gen, teneinde te vermijden dat die laatste het beroep de rug toekeren. Men moet echter ook de jongeren 
aanmoedigen om verpleegkundige studies aan te vatten, door dit beroep in ere te herstellen, via de 
dienstverlening en de veelvuldige facetten ervan en carrièremogelijkheden die het biedt binnen een 
ruim gamma van sectoren, die meestal miskend zijn.

Actie	1.		Verminderen	van	de	werklast	en	van	de	stress
De werklast en de eruit voortvloeiende stress zijn overduidelijk buitensporig geworden: de verpleegkun-
digen werken deeltijds om die werkvoorwaarden aan te kunnen, ze weigeren de meest zware diensten 
of ze keren het beroep zelfs de rug toe.

Meerdere maatregelen zullen in de tijd gespreid worden:

1. Informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier/ 
 automatische extractie van de Vg-MZg

De beroepsorganisaties en de vakverenigingen zijn het erover eens dat de last die er kwam door de 
registratie van de VG-MZG (Verpleegkundige Gegevens – Minimale Ziekenhuis Gegevens) het element 
“te veel” is in de context van de huidige werklast: de verplichtingen verbonden aan de registratie 
zorgen voor bijkomend werk, dat de professionelen op het terrein maar moeilijk begrijpen en aan-
vaarden.
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Het belang van het beschikken over een professionele databank die op diverse vlakken kan gebruikt 
worden is nochtans onweerlegbaar: de aandacht vestigen op het profiel van de patiënten en van de zorg 
uit het oogpunt van de verpleegkundigen en dat van de professionelen die actief zijn op het moment van 
de registratie kan in diverse registers gebruikt worden. Deze gegevens zijn meer dan andere geschikt bij 
de ziekenhuisfinanciering, aangezien ze betrekking hebben op gefinancierde activiteiten die ze recht-
streeks zichtbaar maken. Ze laten echter ook toepassingen op andere niveaus toe, van ziekenhuis tot 
federaal: kwalitatieve evaluaties, vergelijkingen tussen diensten of zorgeenheden, zorgprofielen per 
programma of per groepen van patiënten, enz.
De secundaire voordelen van de registratie vallen niet te ontkennen op het vlak van de organisatie van 
de zorg: om toegelaten te zijn moeten de elementen van VG-MZG zich in het patiëntendossier bevinden, 
in, gecodificeerde vorm en geïntegreerd in een zorgplan dat aangepast is aan elke patiënt. Het bijhou-
den van het patiëntendossier is onmisbaar, want het maakt de overdracht mogelijk van professionele 
informatie die onmisbaar is voor de continuïteit van de zorg en voor de interprofessionele samenwer-
king.

De nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen heeft zich deze kwalitatieve bezorgdheid en de vraag 
van de ziekenhuisbeheerders, die voor deze informatisering recurrente middelen vragen, eigen ge-
maakt.

De inhoud van het verpleegkundig dossier werd vastgelegd in 2006 (K.B. van 28 december 2006).
een studie die gefinancierd werd door de FOD Volksgezondheid (2MVG2) definieerde de minimumvoor-
waarden voor de automatische export van de VG-MZG gegevens uit dit dossier.
De vraag over het “label” (accreditatie) van de software is gesteld (cf. VinCA-project voor de sector 
thuisverpleging).

2. Supplementaire niet-verpleegkundige banen

sedert meerdere jaren krijgen de ziekenhuisverzorgingsteams hulp via bijkomende banen (sociale Ma-
ribel of startbaan): logistieke en administratieve activiteiten worden toevertrouwd aan laag gekwalifi-
ceerde personen aan wie men een korte en gerichte opleiding geeft.

Deze functies zijn in meerdere opzichten nuttig:
• Op prijs gestelde hulp voor de verpleegkundigen: bijkomend personeel dat nuttig is en zonder 

verwisseling van rollen met de zorgkundigen1; 
• Ondersteuning van de patiënten, voor een betere ten laste neming van bepaalde “hotel-aspec-

ten”, hetgeen de ziekenhuisopname humaner maakt;
• uitstap uit de werkloosheid voor laag gekwalificeerde personen, voor stabiel en voldoening schen-

kend werk.

1 Het aantal nuttige zorgkundigen in het ziekenhuismilieu is beperkt: de uitbreiding van de toegelaten activiteiten, 
via delegatie door een verpleegkundige, heeft het vooral mogelijk gemaakt om praktijken die afwijken van de wet-
telijke bepalingen te regulariseren; om reden van veiligheid voor de patiënten beperkt de kennis die ze op dit op-
leidingsniveau verworven hebben de uitbreiding van activiteiten die hen zouden kunnen worden toevertrouwd.

een bijkomend bedrag toekennen in onderdeel A1 van het Budget van financiële middelen (BFM), met prioriteit 
voor toewijzing aan de informatisering van het verpleegkundig luik van het patiëntendossier, teneinde de auto-
matische export mogelijk te maken van de VG-MZG gegevens:
 16,3 miljoen € in het BFM per 1 juli 2008.
 Deze middelen zijn recurrent.
Aangezien het niveau van informatisering van de ziekenhuizen varieert, is het niet aangewezen om preciezere 
verplichtingen of oriëntaties vast te leggen. Het proces moet echter opgestart worden waar het nog niet het geval 
is en ondersteund worden waar het bestaat. Het zal het voorwerp van opvolging moeten zijn.
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Deze personen zijn beschikbaar op de arbeidsmarkt: zodra de banen gefinancierd zijn kunnen ze dus 
aangeworven worden.

De prioriteit zal uitgaan naar de diensten geriatrie en revalidatie: die genieten niet van een bijkomende 
financiering buiten normen, ze kwamen nog niet in aanmerking voor het berekenen van de Maribel-
steun en de werklast is er de laatste jaren significant toegenomen.

De sociale Maribelformule heeft haar efficiëntie bewezen (verminderde kosten, maar reëel aantal netto 
banen).
Deze maatregel past binnen de krachlijnen van het sociaal-economische beleid van de federale regering, 
dat voorziet in het stimuleren van tewerkstelling in de non-profit sector, met als bijkomend voordeel dat 
men er banen aanbiedt waarvoor slechts weinig kwalificaties nodig zijn.

3. Het personeelsbestand financieren dat voorzien is in het Budget van  
 Financiële Middelen (BFM)

De onderfinanciering van de ziekenhuizen, onder meer de enveloppen bestemd voor het dekken van de 
kosten voor de verpleegkundigen en de zorgkundigen, heeft tot gevolg dat het aantal personeelsleden 
voorzien in de teams verminderd wordt, zodat men binnen de grenzen van de gefinancierde bedragen 
kan blijven.
Deze beperking van het aantal verpleegkundigen op het terrein heeft tot gevolg dat de werkomstandig-
heden slechter worden en dat is ook de reden waarom men het ziekenhuismilieu de rug toekeert: het is 
onontbeerlijk dat men deze vicieuze cirkel doorbreekt.
Verder heeft de berekeningswijze van wat men doorgaans de “waarborg van het basisbudget” pleegt te 
noemen, evenals voor bepaalde jaren het nationale budget dat er wordt aan besteed, tot gevolg dat het 
als gewaarborgd aangekondigde budget niet wordt gefinancierd.

4. De investeringen met een ergonomisch karakter aanmoedigen

De meeste ziekenhuizen investeerden in meubilair (in het bijzonder elektrisch bediende bedden) op 
impuls van georiënteerde financieringen.

Per 60 bedden zorgen voor de aanwezigheid van 3 VTe logistieke en administratieve hulp in de bedden met 
kenletter G en sp (exclusief palliatieve zorg).

Financiering: sociale Maribel (supplementaire “trein”).

Daarna zou een raming van het aantal tot op heden bestaande banen het mogelijk moeten maken om  
een evaluatie uit te voeren van het aantal banen die men eventueel bijkomend kan voorzien voor de  
andere kenletters en sectoren.
De administratie van de FOD Volksgezondheid zal deze evaluatie uitvoeren in de loop van 2009.

Het BFM herfinancieren via een aanpassing van de betrokken enveloppen, waarvan een verhoging van de 
waarde van het punt, en van de beheerders eisen dat de bijkomende middelen effectief besteed worden  
aan de personeelsleden van de zorgteams.
De modaliteiten van de berekening van het gewaarborgde basisbudget herzien.
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Andere maatregelen en middelen, bepaald op basis van ad hoc studies, uitgevoerd door onderzoekers 
gespecialiseerd in ergonomie, zouden moeten bijdragen tot het verlichten van de lichamelijke belasting 
die op de verpleegkundigen en op de zorgkundigen drukt. De bijdrage en medewerking van de iDPB en 
eDPB (interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk) zal hierbij waardevol 
zijn.

5. De personeelsbezetting aanpassen aan het profiel van de patiënten

Ziekenhuizen
Tot op heden is het aantal voorziene personeelsleden voornamelijk gebaseerd op normen, die historisch 
vaak teruggaan tot 1963… Alleen in bepaalde diensten werden de personeelsnormen aangepast.

sedert 1991 voegden tewerkstellingsbevorderende maatregelen daar fracties VTe aan toe, zonder her-
ziening van de basis zelf van het vastleggen van het te voorziene aantal personeelsleden. Omdat ze 
uit verschillende bronnen stammen, hebben deze maatregelen tot verwarring geleid inzake hetgeen 
effectief voorzien en gefinancierd is en volgens welke modaliteiten dat gebeurt. Verpleegkundigen en 
ziekenhuisbeheerders vragen dringend om een overzicht van deze bijkomende banen.

Het inkorten van de verblijfsduur heeft tot gevolg dat de meest acute en zware zorg op een kortere pe-
riode wordt geconcentreerd: de gevolgen van deze concentratie verklaren de huidige moeilijkheden. 
Bovendien is het nodig dat men de personeelsleden inzake aantal en kwalificatie aanpast aan de pro-
fielen van de opgenomen patiënten: er moet een minimale normatieve basis ter verzekering van de 
verpleegkundige permanentie worden voltooid, in functie van de vereiste zorg, volgens de aard en de 
intensiteit ervan.

een recente studie, die voor rekening van het KCe gemeenschappelijk uitgevoerd werd door de KuL en 
de ulg, op basis van een staal van de Vi-MZG gegevens (pre-officiële versie), bevestigt de internationale 
studies die aantonen dat de klasseringen op basis van medische gegevens (DRG of APR-DRG) niet altijd 
een link hebben met het verpleegkundig profiel van de patiënten. Deze studie toonde daarentegen aan 
dat de Vi-MZG homogene profielen van patiënten kan doen uitkomen, op basis van de behoeften aan 
verpleegkundige zorg.

een bijkomende studie, uit te voeren onder toezicht van de FOD Volksgezondheid, zou derhalve op 
korte termijn en op basis van de officiële registraties van de Vi-MZG, profielen van verpleegkundige zorg 
(nursing Related Groups) moeten kunnen opmaken die wetenschappelijk onderbouwd zijn, evenals 
voorstellen voor het gebruik ervan bij het vastleggen van de ziekenhuisbudgetten.

Het KCe heeft anderzijds de resultaten bekendgemaakt van een studie die duidelijk aantoont dat ver-
schillende zorgprofielen kunnen worden opgevangen voor verschillende competentieprofielen. in de 
conclusies beveelt het rapport aan om door te gaan met de studies over deze functiedifferentiatie. Het 
met elkaar verbinden van de zorgprofielen en de kwalificaties die nodig zijn om ze met gedifferentieerde 
functies ten laste te nemen zou het mogelijk moeten maken om met meer relevantie te bepalen welke 
teams er, rekening houdend met de patiënten, moeten opgericht worden.

De resultaten van deze studies zouden kunnen gebruikt worden voor het aanpassen van de budgettaire 
middelen en de financieringsmechanismen, zowel van de ziekenhuizen als van de ROB’ en de RVT’s, en 

uitvoeren van proefstudies die het mogelijk maken te bepalen welke de meest efficiënte middelen zijn in termen 
van ergonomie in de ziekenhuissector (BF%M juli 2009)

Daarna bijkomende financiële middelen voorzien, mits respecteren van voorwaarden van criteria inzake  
“ergonomie op het werk”, zowel in de ziekenhuizen als in de ROB’s (Rustoorden voor Bejaarden) als in de RVT’s 
(Rust- en Verzorgingstehuizen)

een “egono friendly” label definiëren.
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wellicht zelfs voor de thuisverpleging, voor wat bepaalde zorg en patiënten betreft en dit zonder dat de 
kwaliteit van de zorgverstrekking in het gedrang komt.

ROB’s en RVt’s
De indicatoren die gebruikt worden voor het aanpassen van de financiering en de zorgteams zijn onder-
hevig aan kritiek, omdat ze de afhankelijkheid van de patiënten waarderen in euro’s. in bepaalde mate 
is dat normaal - een patiënt die afhankelijk is vraagt meer verzorging dan een autonome bewoner –  
maar dit moet verbeterd worden, zodat men de zorgverstrekking aanmoedigt die het mogelijk maakt dat 
de mensen langer autonoom blijven of dat ze een hogere graad van autonomie terugvinden.
Het RAi-instrument is meer geschikt voor het evalueren van de globale en bijzondere toestand van de 
bejaarde patiënt/bewoner. Gelet op het voorgaande is een evaluatie van het potentiële gebruik ervan 
onmisbaar.

De ervaringen met het palliatieve platform2 en de begeleidingsteams in palliatieve zorg evenals van de 
Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT) kunnen uitgebreid worden tot andere aspecten van 
de zorg.
Teneinde raad te geven of zelfs om complexe of ongewone verzorging te realiseren, in het licht van de 
permanente opleiding van de eerstelijnsverpleegkundigen, is het wenselijk dat men progressief ver-
pleegkundigen integreert die over andere specialisaties en expertise beschikken.

2 een project van geriatrisch platform werd besproken in de interministeriële Conferentie van 17 juni 2008.

Actie	2.		Kwalificaties

Kwalificaties en functiedifferentiatie / Overdracht van taken en verantwoordelijkheden

Tot op heden wordt de functie van verpleegkundige uitgeoefend door personen die over verschillende 
kwalificaties beschikken, zonder dat er voldoende onderscheid gemaakt wordt in de uitgevoerde ac-
tiviteiten en de verantwoordelijkheid die men daarbij aanvaardt: dit draagt bij tot verwarring en tot 
een de facto verlies van beroepswaarde van alle verpleegkundigen in de ogen van het publiek en de 

• Opmaken van het overzicht van de personeelsformatie voortkomend uit de normen en uit diverse en op-
eenvolgende bijkomende maatregelen, teneinde een volledig beeld te geven van de voorziene en gefinan-
cierde personeelsleden (2009).

• Via de FOD Volksgezondheid uitvoeren van een studie betreffende de Vi-MZG en hun gebruik in het BFM, 
en hierbij de voorkeur te geven aan het naar voor schuiven van de homogene patiëntengroepen op het vlak 
van de verpleegkundige zorg (nursing Related Groups – nRG’s) (2009).

• Via de FOD Volksgezondheid en verbonden met de patiëntenprofielen uitvoeren van een bijkomende  
studie betreffende de functiedifferentiaties, op basis van die welke in 2009 bekendgemaakt werd door het 
KCe (2009).

• Gespecialiseerde verpleegkundigen (houder van de bijzondere beroepstitel in geriatrie, in oncologie,  
expert in het verzorgen van wonden, enz.) voorzien in het kader van de platformen en/of de GDT, wiens 
opdracht van raadgeving en ondersteuning bestaat uit het begeleiden van de opvang van de patiënten en 
de bewoners.

• Herzien van de schaal die gebruikt wordt voor het bepalen van de profielen van de patiënten en van de 
zorg, teneinde de zorgverstrekking aan te moedigen die het behouden of herkrijgen van de autonomie 
bevordert.
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partners. De opleidingen zijn inderdaad verschillend van niveau, maar in de meeste gevallen worden 
op het terrein gelijkaardige functies uitgeoefend. De kwalitatieve verschillen kunnen echter niet zo-
maar toegeschreven worden aan de verschillen in opleiding of aan de persoonlijke competenties en 
bekwaamheden.

De differentiëring inzake de toegang tot de specialisaties (beroepstitels voorbehouden aan de bache-
lors, bijzondere beroepskwalificaties die eveneens toegankelijk zijn voor de gebrevetteerde ziekenhuis-
verpleegkundigen) verbeteren deze situatie beetje bij beetje, maar ze volstaan niet om het onderscheid 
te maken tussen hen bij het uitoefenen van het beroep en bij de zorgverstrekking.

indien men kijkt naar de evolutie van het beroep, het tekort en de studiekeuze tijdens de afgelopen 
veertig jaar, stelt men vast dat:
Het tekort constant was, uitgezonderd tijdens een korte periode van minder dan twee jaar, bij het begin 
van de jaren ’80. De reden hiervoor: de behoeften aan gekwalificeerde professionals nemen toe voor 
dezelfde reden als die welke vandaag de dag nog steeds gelden. Tegelijk eisen de verpleegkundigen 
werkvoorwaarden die draaglijker zijn en meer compatibel met hun sociaal leven.

een beroep dat onder dezelfde benaming personen met een opleiding op beroepsniveau en op het  
niveau van het hoger onderwijs, inclusief universitair, groepeert, geeft een weinig duidelijk beeld van 
de inhoud ervan en van de mogelijkheden die het biedt: het blijkt dus weinig aantrekkelijk te zijn.

De algemene evolutie brengt steeds meer jongeren naar de universiteit: degene die 30 jaar geleden ver-
pleegkunde studeerden, gaan nu meer de richting uit van de menswetenschappen op de universiteit.
er zijn steeds meer studenten geneeskunde, terwijl de toegangsmogelijkheden tot het beroep beperkt 
zijn.
en studies kinesitherapie zijn vooral aantrekkelijk omdat ze op het niveau van de hoge studies van het 
lange type, gelijkgesteld met universitair, of op universitair niveau gebracht werden en dit ondanks de 
beperkte vooruitzichten op werk.
De opleidingen voor de paramedische beroepen zijn meestal allemaal minstens van het bachelorniveau: 
laboratoriumtechnici (de opleiding op beroepsniveau werd afgeschaft), technici in medische beeldver-
werking, ergotherapeuten, diëtisten, …).

Verder moet men komaf maken met het beeld van de universitaire opleidingen die alleen toegankelijk 
zijn voor de verpleegkundigen inzake beheer of volksgezondheid; de verpleegkundige zorgen moeten 
zelf het voorwerp van universitaire opleidingen zijn. Dat is – maar wel sedert kort – het geval in vier 
Vlaamse universiteiten, in de vorm van een Master in de verpleegkunde en de vroedkunde: deze opties 
zouden binnenkort moeten toegankelijk zijn in de Franse gemeenschap.

Op internationaal vlak ziet men een veralgemening van de verpleegkundige opleidingen op hoger en 
zelfs op universitair niveau. er zijn minder problemen om verpleegkundigen aan te werven daar waar 
de opleiding op een hoger en liefst op universitair niveau ligt – en de bezoldiging is natuurlijk ook met 
dat niveau verbonden.

Het Bologna-proces strekt ertoe om, binnen de aangesloten landen, de niveaus en opleidingsmoge-
lijkheden te harmoniseren. Het introduceert het begrip eCTs3 en VVe (Valorisatie van de Verworven  
ervaring): toetreden tot het Bologna-proces is een opportuniteit voor de studenten, want het biedt  
hen nieuwe perspectieven in het kader van hun opleidingscursus en, eens dat ze een eerste opleidings-
niveau hebben bereikt, in hun loopbaan.

internationale studies in verband met de verpleegkundige zorg tonen aan dat een hoge graad van kwa-
lificatie een onderling verband heeft met veel minder ernstige incidenten (ongevallen, complicaties, 
soms overlijden). De vaststellingen van de directies van de verzorgingsinstellingen waar men te maken 
heeft met personeel dat niet over de kennis beschikt die vereist is om de complexiteit van de opvang op 
zich te kunnen nemen (en niet alleen de technische verstrekkingen), tonen aan dat de basiscompeten-
ties van de verpleegkundige moeten geherwaardeerd worden; het hoge aantal studenten dat, na hun 

3 Bologna: onderwijs in eCTs credits (european Credits Transfer system), gevaloriseerd via een proces van weder-
zijds erkenning. een credit = 24 uur werk door de student te leveren. een jaar = 60 credits.
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bacheloropleiding verpleegkundige zorg, aan een specialisatie begint alvorens hun beroepsloopbaan 
te starten en dat verklaart dat ze de indruk hebben dat ze onvoldoende opgeleid zijn om in het beroeps-
leven te stappen, bevestigt deze waarnemingen.

in het kader van de federale verantwoordelijkheid van Volksgezondheid – er voor zorgen dat de zorgen 
waarvan de bevolking geniet van een optimaal niveau zijn inzake kwaliteit en veiligheid – is het nodig 
dat men, rekening houdend met de huidige en voorspelbare karakteristieken van de zorg en de opvang, 
het profiel van competenties die men van de verpleegkundige verwacht te herdefiniëren.

De functie van zorgkundige, de verpleegkundige handelingen die door de verpleegkundige kunnen ge-
delegeerd worden aan de zorgkundigen, evenals de voorwaarden voor deze delegering werden in 2006 
geherdefinieerd.
De activiteiten die men kan toevertrouwen aan personen die beantwoorden aan dit competentieprofiel, 
zonder daarbij risico’s te lopen voor degenen die verzorgd worden, blijven echter beperkt en maken het 
aan de verpleegkundigen niet mogelijk zich te concentreren op activiteiten die wel tot hun kwalificaties 
behoren. Men kan dus de vraag stellen over de opportuniteit van een kwalificatie die tussen die van de 
verpleegkundige en die van de zorgkundige zou liggen. De studie die moet uitgevoerd worden na die 
welke het KCe net publiceerde zou moeten bepalen welke zorg/patiëntenprofielen en welke competen-
ties samen zouden moeten gaan in het kader van een differentiëring van adequate functies.

De Gemeenschappen zijn bevoegd voor opleiding: overleg tussen de overheidsniveaus zal het mogelijk 
maken om de vereiste competenties en opleidingen die deze competenties bijbrengen zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen.

transfers en delegaties van bevoegdheden

Het gebeurt steeds vaker dat men de opvang van complexe patiënten, meestal chronische, toevertrouwt 
of overweegt om dat toe te vertrouwen aan verpleegkundigen: de diabetici zijn een voorbeeld van de 
transfer van verantwoordelijkheden.

elke transfer van activiteiten houdt een transfer van verantwoordelijkheden in: het kan niet op een  
geïmproviseerde manier gebeuren. Dat men hiervoor onvoldoende personen met bepaalde kwalificaties 
aanhaalt kan op zich geen rechtvaardiging zijn voor het transfereren naar anderen: die moeten ook 
opgeleid en georganiseerd zijn en over voldoende mankracht beschikken om de getransfereerde verant-
woordelijkheden aan te kunnen.

De internationale studies en ervaringen tonen aan dat deze transfers frequent zijn: er bestaan interna-
tionale aanbevelingen om de concrete invulling ervan in de beste voorwaarden te garanderen.

Dit geldt voor de transfers van artsen naar verpleegkundigen en van die naar de meer of minder  
gekwalificeerde zorgkundigen (verticale relaties). Dit geldt eveneens voor de transfers of gedeelde  
verantwoordelijkheden tussen beroepsgroepen van hetzelfde opleidingsniveau (horizontale relaties).

Het profiel van de competenties vereist om de titel van verpleegkundige te voeren opnieuw bekijken.

De opportuniteit van een kwalificatie tussen die van verpleegkundige en die van zorgkundige.

een analyse uitvoeren van de transfers van bevoegdheden en delegaties die mogelijk zijn tussen professio-
nelen, in termen van impact voor de betrokken professionelen en voor de patiënten en inzake organisatorische 
impact (inclusief op het onderwijs).
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Permanente vorming

De permanente vorming is onmisbaar om te zorgen voor de afstemming tussen de competenties en de 
evolutie van de kennis en van de behoeften van de patiënten.
Deze opleidingen omvatten het op peil brengen van de kennis van het activiteitsdomein, maar ook ge-
specialiseerde vormingen van korte duur (meestal een dag per week tijdens een schooljaar).

Het voornaamste probleem is de financiering van deze vorming. Het aanbod inzake aangepaste oplei-
dingen is voldoende in termen van diversiteit: het onderwijs voor sociale promotie en diverse cycli of 
vormingsdagen maken het aan de verpleegkundigen mogelijk om hun kennis op te frissen.
Maar de structuren die deze vormingen voorstellen moeten over voldoende middelen beschikken om 
aan de vraag te kunnen voldoen.
Het educatief verlof werd verminderd in de private instellingen (om de minder geschoolde werknemers 
te kunnen bevoordelen) en de bedragen die gefinancierd zijn in het BFM voor de ziekenhuizen zijn 
beperkt. De evolutie van de patiënten die opgevangen worden in een RVT vereist eveneens een gelijklo-
pende evolutie van de kennis van de zorgverstrekkers.

Voegt men hierbij nog het feit dat het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk is om de personen te vervangen 
tijdens die opleidingsdagen, dan blijken de echt gevolgde vormingen beperkt te zijn, ook al leveren on-
der meer de ziekenhuizen veel inspanningen inzake interne opleidingen. Dat is echter moeilijk, zoniet 
onmogelijk voor de ROB’s en de RVT’s.

in veel gevallen worden de kosten voor de opleidingen buitenhuis zelfs door de individuele personen 
gedragen en wordt de tijd die ze er aan besteden afgenomen van hun vakantiedagen.

Maar permanente vorming maakt wel deel uit van de meeste normen, zowel van de diensten als van de 
gezondheidszorgbeoefenaars: dit pleit voor een financiering via het BFM of het RiZiV.

Voor de thuisverpleging, zou een vorm van accreditatie kunnen ingesteld worden op het model dat van 
toepassing is voor de artsen, met een preferentiële terugbetaling of een jaarlijkse financiële steun voor 
de professionals die kunnen bewijzen dat ze erkende opleidingen volgden.

een deel van de permanente vorming zou betrekking moeten hebben op het beheer van situaties van 
stress en geweld: deze twee elementen nemen toe en behoren tot de reden voor het uitstappen uit het 
beroep.

Uitbreiding van de toegelaten handelingen / verpleegkundig voorschrift

De vraag over het verplicht medisch voorschrijven voor bepaalde handelingen of toepassingen wordt in 
de praktijk op diverse terreinen gesteld.
Het voorbeeld van de wondverzorging is kenmerkend: de arts schrijft meestal het type zorg en het ma-
teriaal voor dat de verpleegkundige opgeeft, want zijn opleiding en ervaring hebben hem voorbereid 
voor deze techniek.

De toelating voor de vroedvrouwen om voor te schrijven opent het debat, vooral voor de verpleegkundi-
gen die over een hoog opleidingsniveau beschikken.

Het systeem van het opleidingsverlof / betaald educatief verlof herzien, en het aanpassen aan de behoeften van 
de sector.

een percentage voorzien van de bedragen die voorzien zijn voor het verzorgend personeel in het BFM of de RiZiV-
forfaits, zowel voor de private als voor de openbare sector.
Aan huis: de haalbaarheid analyseren van een systeem dat het mogelijk maakt om tegemoet te komen aan de 
doelstelling van de permanente vorming.
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De lijst van de handelingen werd uitgebreid voor de verpleegkundigen die houder zijn van de bijzondere 
beroepstitel in intensieve zorg en spoedgevallenzorg. De vraag zal ook gesteld worden voor de andere 
titels en kwalificaties.

Actie	3:		Bezoldiging
De huidige bezoldigingen volstaan niet meer om nog attractief te zijn, rekening houdend met het niveau 
van verantwoordelijkheden, het lastige werk – zowel lichamelijk als geestelijk – als met de verplichte 
werkuren.

1. Verzorgingsinstellingen

De maatregelen inzake de eindeloopbaan op 45 jaar zijn in feite loonsverhogingen: het loon wordt be-
houden, maar men werkt minder uren of men werkt 38 uur die betaald worden met een toenemend 
financieel supplement.

De verplichting om de verpleegkundige permanentie te garanderen leidt tot uurroosters, waarbij de uren 
die zich in de zogenaamde oncomfortabele zones bevinden meer dan 40 of zelfs 50% bedragen.
De prestaties bij het einde van de dag worden steeds vaker als de meest veeleisende aanzien, want ze 
zijn het moeilijkst te verzoenen met een “normaal” familiaal en sociaal leven. De uurroosters die begin-
nen om 7 uur en die pas stoppen na de uren van de kinderdagverblijven dwingen tot een complexe en 
dure organisatie. Maar voor deze prestaties wordt geen salaristoeslag betaald wanneer ze voor 22 uur 
stoppen.
Algemeen zijn de toeslagen die thans betaald worden voor deze oncomfortabele uurroosters onvoldoen-
de om de verplichtingen en meerkosten die eruit voortvloeien te compenseren. Het systeem stemt niet 
meer overeen met de huidige evoluties en sociale eisen.

De normen leggen bovendien steeds meer specialisaties op. De verpleegkundigen die hierover beschik-
ken genieten echter niet systematisch van een hoger loon, ofwel ontvangen ze een toeslag die verschilt 
naargelang de instelling of de groep van instellingen.
De erkenning van de Bijzondere Beroepstitels (BBT) en de Bijzondere Beroepsbekwaamheden (BBK) 
opent de weg voor hogere valorisaties, die aanzetten om houder te zijn van deze titels en bekwaamhe-
den en dus tot een progressieve verbetering van het aantal gespecialiseerde verpleegkundigen en van 
het globale beroep.

De functies van het verpleegkundig kader zijn zware functies: op de grens tussen diverse beroepen en 
functies, in rechtstreeks contact met de patiënten en de families, met de verplichting om de continuïteit 
van de zorg te garanderen, meestal 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar.
Men merkt dat deze posten steeds minder kandidaten interesseren: de verantwoordelijkheden en de 
problemen worden niet gecompenseerd door voldoende financiële valorisatie.
De functietoeslag die voorzien is voor de hoofdverpleegkundige en de middenkaders verbetert deze 
situatie niet.

Het verpleegkundig kader zag haar opdrachten bevestigd door een K.B. in 2006 en de toegang ertoe 
werd gereglementeerd: de verplichting om bachelor te zijn wordt samengevoegd met de verplichting om 
een kaderopleiding te volgen, van universitair niveau voor de diensthoofden (middenkader) en voor de 
directie verpleegkunde. Degenen die daarenboven moeten beschikken over een bijzondere beroepstitel 
zien die niet gevaloriseerd worden.

De mogelijkheid bestuderen van het uitbreiden van autonome handelingen of toevertrouwd bij de erkenning van 
de bijzondere beroepstitels en beroepskwalificaties.

De opportuniteit en de voorwaarden van het toelaten van voorschrijven door de verpleegkundigen analyseren.
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2. thuisverpleging

De terugbetaling van de verpleegkundige prestaties houdt geen rekening met de opleiding, noch met de 
eventuele specialisaties of bijzondere kwalificaties.
Men zou, zoals voor de artsen, verschillende terugbetalingen moeten voorzien voor bepaalde prestaties.

Het verpleegkundig consult, dat het mogelijk maakt de balans op te maken van de problemen van een 
patiënt in termen van verpleegkundige zorg, met de patiënt en/of zijn omgeving, is het voorwerp van 
een beslissing van het RiZiV.
Deze maatregel is beperkt tot één consult per jaar en per patiënt (onder voorbehoud van het beantwoor-
den aan criteria) en zal moeten geëvalueerd worden en ondersteund indien de resultaten afdoende 
zijn.

Voor de thuisverpleging moeten, zoals in het ziekenhuis, de functies, de taken en de verantwoordelijk-
heden gedifferentieerd worden en dus ook de terugbetaling van de uitgevoerde prestaties.
Aan de zorgkundigen kunnen activiteiten toevertrouwd worden, via delegatie door een verpleegkundige 
en in het kader van een gestructureerd team.

De werkomstandigheden moeten eveneens geanalyseerd worden: bijvoorbeeld verplichtingen die gel-
den voor de grote steden.

Bij een zelfstandige praktijk moet de globale verpleegkundige opvang versterkt worden en wellicht ook 
de supervisie van andere zorgverstrekkers of zorgkundigen, evenals de verzorging van chronisch zieken 
binnen een meer autonome en verantwoordelijke praktijk, via aangepast terugbetalingen, die de terug-
betalingen in verband met de repetitieve minder complexe zorgen compenseren.

De groepspraktijken moeten bevorderd worden (georganiseerde structuren die een beroep doen op ver-
pleegkundigen in loondienst  of groepen samengesteld uit zelfstandige verpleegkundigen): die verge-

De werkuren die aanleiding geven tot een salaristoeslag uitbreiden: de prestaties bij het einde van de dag en  
’s avonds valoriseren.

De BBT en BBK (verschillend) valoriseren, naargelang de officiële erkenning ervan. Deze valorisatie voorbehou-
den voor de personen die beschikken over de vereiste bijkomende opleiding – niet voor de genieters via de over-
gangsmaatregelen en op voorwaarde dat men in de overeenstemmende gespecialiseerde sector werkt.

een hogere valorisatie voorzien voor de specialisaties van het type Master, verkregen aan de universiteit.

De bezoldiging voorzien van de verpleegkundige kaders en daarbij rekening houden met de vereiste kwalifi-
catieniveaus.

De voorwaarden voor de functiedifferentiaties bij de thuisverpleging bestuderen.

De structuur herzien van de terugbetalingen voor het bevorderen van de globale en gespecialiseerde opvang 
door de verpleegkundigen en het ondersteunen van de alternatieven voor de ziekenhuisopname.

De BBT of bijzondere beroepskwalificaties valoriseren (geriatrie, oncologie, diabetologie,..) via gerichte terugbe-
talingen en onderworpen aan het respecteren van vastgelegde criteria.

Valorisatie van de groepspraktijken, inclusief tussen onafhankelijke verpleegkundigen.

De alternatieven voor de ziekenhuisopname en de interprofessionele samenwerking ondersteunen.
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makkelijken de continuïteit van de zorg en maken een controle door gelijken mogelijk.
in de medische huizen moeten de verpleegkundigen die bepaalde specialisaties machtig zijn, zoals geri-
atrie, gemeenschappelijke verzorging of palliatieve zorg, oncologie, enz.,  worden aangemoedigd, reke-
ning houdend met de bevolking die een beroep doet op hun diensten: interdisciplinaire samenwerking 
kan de kwaliteit van de zorg verbeteren.

 

Actie	4.		Sociale	erkenning	
Betrokkenheid	bij	het	besluitvormingsproces
De sociale erkenning ten aanzien van het verpleegkundig beroep is tweeslachtig: velen zijn het er over 
eens dat het een nuttig beroep is, maar zou men graag zijn kinderen die richting willen zien uitgaan?

Als een dienstverlenende functie wordt het verpleegkundig beroep nogal makkelijk gelijkgesteld met 
een louter uitvoerend beroep. De werkelijkheid is helemaal anders.
Het is een vrouwenberoep. De traditie weegt nog zwaar door: het niveau van kennis en competenties 
die men moet verwerven en behouden voor de beroepsuitoefening wordt zwaar overschaduwd door het 
hardnekkige beeld van de “roeping”. Het feit dat men het nu nog vaak over verpleegsters(s) spreekt 
versterkt het clichébeeld alleen meer.

De onderliggende waarden van dit beroep worden in de huidige culturele context niet meer naar waarde 
geschat, aangezien men voornamelijk financiële waarden erkent.

De verpleegkundigen worden systematisch voorgesteld als een kostenpost, terwijl ze net zoveel als de 
artsen zorgen voor ontvangsten en een bijdrage aan de dienstverlening vertegenwoordigen.

De verpleegkundigen worden vaak ondergebracht onder de onpersoonlijke noemer “verzorgend perso-
neel”: een anonieme massa, waarvan de prestaties en verantwoordelijkheden slecht gekend zijn of zelfs 
in diskrediet worden gebracht.

De gunstige uitstraling van het beroep bij de bevolking heeft vaak gediend om algemene of veralge-
meende voordelen te verkrijgen voor al het ziekenhuispersoneel, zonder dat het iets bijdraagt aan de 
aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep.

Terwijl een tekort door bepaalde beroepen gebruikt wordt om hun prestige en bezoldiging te verbeteren 
(gespecialiseerde artsen, informatici, enz.), heeft het voor de verpleegkundige alleen als effect (gehad) 
dat de werkomstandigheden verslechterden.

Conclusie: een mooi beroep… voor anderen.

De betrokkenheid van de verpleegkundigen in de besluitprocessen die hen aanbelangen en meer alge-
meen bij de bepalingen die te maken hebben met de gezondheid: de verpleegkundigen zijn niet beperkt 
tot de verzorgingsinstellingen of de thuisverpleging. Hun rol in andere instellingen (gevangenissen, 
diverse ondernemingen, scholen) bij de eerstelijnsverzorging of bij de preventieve acties zijn minder 
bekend, maar wel essentieel.

Dit moet concrete vorm aannemen in de officiële adviesorganen, zowel op federaal vlak als in de instel-
lingen zelf, waar de betrokkenheid van de verpleegkundigen moet worden bevestigd.

Alle maatregelen nemen die het beroep uit de anonimiteit halen: dit voorstel kan gelijkgesteld worden met de 
maatregelen die genomen werden op het “gender-gebied” (vrouwelijk/mannelijk).

uit de schaduw treden: een campagne voorzien voor het promoten van het beroep door er de weinig gekende 
facetten en de diversiteit van te laten zien (lente 2009).
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In de adviesorganen

1.     KCe
“Het Kenniscentrum heeft als doel het verzamelen en verschaffen van objectieve elementen vanuit de 
verwerking van geregistreerde gegevens en van gevalideerde gegevens, gezondheidseconomische ana-
lyses en alle andere informatiebronnen, om kwalitatief de realisatie van de beste gezondheidszorgen 
te ondersteunen en om een zo efficiënt en zo transparant mogelijke allocatie en aanwending van de 
beschikbare middelen van de verzekering geneeskundige verzorging door de bevoegde instanties toe te 
laten en dit rekening houdend met de toegankelijkheid van de zorgen voor de patiënt en met de doel-
stellingen van het volksgezondheidsbeleid en van de verzekering geneeskundige verzorging.” (Art. 262 
van de Programmawet van 24 december 2002).

De onderwerpen van de studies en rapporten waarmee het KCe zich moet belasten zijn onder meer:
• De evaluatie van de medische praktijk en de ziekenhuisactiviteiten;
• De ontwikkeling van nieuwe vergoedingssystemen, financieringstechnieken en financiële  

stimuli;
• Het gebruik van pathologiegegevens in de financiering;
• De toepassing van regelingen inzake individuele en collectieve responsabilisering van de verschil-

lende actoren in de gezondheidszorg;
• De ondersteuning van het maken van keuzes inzake de terugbetaling van de geneeskundige ver-

strekkingen;
• De bevordering van de doelmatigheid en de kwaliteit van de zorgverstrekking en de toegankelijk-

heid tot de zorgen;
• De evaluatie van sociale effecten en effecten in verband met de volksgezondheid (van bepaalde 

maatregelen).

De verpleegkundigen staan, actief of passief, centraal bij deze problematiek, maar er is geen enkele 
verpleegkundige in de Raad van Bestuur van het KCe (24 leden).

2.      Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid
Dit adviesorgaan werd ingesteld door de wet van 2003 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.  
in de memorie van toelichting die voorgesteld werd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, kan 
men lezen dat deze adviesbevoegdheid onder meer betrekking heeft op:
• De financiering (waaronder het Budget van Financiële Middelen) en de erkenningsnormen;
• De registratie, het gebruik, de behandeling en/of de verspreiding van de gegevens (Minimale  

Klinische Gegevens, Minimale Verpleegkundige Gegevens ) die veranderden in Verpleegkundige 
Gegevens van de Minimale Klinische Gegevens, Minimale Psychiatrische Gegevens).

Deze structuur heeft ook het opstarten tot doel van overleg over alle vragen met betrekking tot de  
samenhang van de activiteiten, adviezen en de organen betreffende het ziekenhuisbeleid.

In	de	instellingen:

Ziekenhuizen: als zodanig identificeren van de positie van de verpleegkundige directie in plaats van “hoofd van 
het verpleegkundig departement” (af te schaffen benaming).

ROB/RVT: de bepalingen inzake de omkaderingsfuncties aanvullen (rechtstreekse hiërarchieke overste en even-
tueel middenkader), rekening houdend met de grootte van de instellingen.

Twee leden toevoegen aan de Raad van Bestuur van het KCe, op voorstel van de representatieve organisaties van 
de verpleegkundigen.
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Ondanks deze bevoegdheden en het belang van de verpleegkundigen in de ziekenhuisinstellingen, zijn 
de verpleegkundigen hierin niet vertegenwoordigd.

3.     nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
De nRZV telt twee verpleegkundigen en twee plaatsvervangers, waarvan een ondervoorzitter, in elke 
van de twee afdelingen. Deze vertegenwoordiging is echter te zwak om een significante tussenkomst 
over de opties makkelijk te maken.

Het zou nuttig zijn om de samenstelling van de nRZV te herzien, zodanig dat er minstens twee manda-
ten meer ingenomen worden door de verpleegkundigen in de afdeling programmering en erkenning en 
in de afdeling financiering.

4.     RIZIV
Het Verzekeringscomité telt één verpleegkundige als lid.

Tegen de wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen 
in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen werd beroep aangetekend. 
Het uitstellen van de inwerkingtreding ervan van 28 juni 2008 naar 31 december 2009, moet het mogelijk 
maken om een solide en niet confligerende oplossing te vinden.

5.     Federale Raad voor de Kwaliteit van de verpleegkundige activiteit / Colleges van geneesheren
sedert 1999 werden Colleges van Geneesheren gecreëerd in diverse domeinen van de ziekenhuisactivi-
teit, met als doelstelling het promoten van de kwaliteit in hun respectievelijke specialiteiten door:
• Het bij consensus vastleggen van kwaliteitsindicatoren en evaluatiecriteria inzake de goede medi-

sche praktijken.
• Het uitwerken van een geïnformatiseerd registratiemodel en een modelrapport.
• De eventuele realisatie van bezoeken en de uitvoering van controles van de geregistreerde gege-

vens.
• De opmaak van een nationaal jaarlijks rapport voor de ad hoc werkgroep van de Multipartite-

structuur.
• Het geven van feedback voor de betrokken ziekenhuizen en geneesheren.

Het koninklijk besluit van 27 april 2007 richt de Federale Raad voor de Kwaliteit van de verpleegkundige 
activiteit op.
Bepaalde opdrachten die aan de Federale Raad toevertrouwd zijn, zijn gelijk met die welke toegewezen 
zijn aan de Colleges van geneesheren, maar hebben betrekking op de hele verpleegkundige activiteit. 
Deze globale en homogene visie van het beroep moet ondersteund worden.
Maar teneinde het belang te bevestigen van de bijzondere beroepstitels en een parallel te leggen met de 

De samenstelling herzien van de Multipartite-structuur door er twee verpleegkundigen aan toe te voegen.

De verdeling herzien van de mandaten in de twee afdelingen van de nRZV, zodat de vertegenwoordiging van de 
verpleegkundigen toeneemt.

een optimale vertegenwoordiging verzekeren van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie 
thuisverpleegkundigen; de wet van 21 april 2007 in die zin aanpassen.
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Colleges van geneesheren, die allemaal een gespecialiseerde oriëntatie hebben, zou het nuttig zijn om 
Verpleegkundige Colleges op te richten, een per bijzondere beroepstitel, naarmate ze wettelijk erkend 
worden.
Ze zouden als opdracht hebben om de evaluaties en aanbevelingen van de Federale Raad aan te vullen 
met hun overwegingen die specifiek zijn voor hun specialiteit.
 

6.     Ziekenhuizen: Verpleegkundige Raad
in bepaalde ziekenhuizen bestaat er een Verpleegkundige Raad, op vrijwillige basis, met opdrachten en 
werkingsmethoden die van elkaar verschillen.
De verpleegkundigen verwachten van deze Raad een betere betrokkenheid in de interne organisatie van 
het ziekenhuis, bij de evaluatie van de kwaliteit van de verstrekte zorg en de verbetering ervan.
Men moet echter verwarring vermijden met andere organen (het overleg- en onderhandelingscomité 
bijvoorbeeld), evenals met de verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn.

Het is opportuun om de opdrachten op legale weg te definiëren en om de te respecteren bepalingen vast 
te leggen, rekening houdend met de karakteristieken van de ziekenhuisorganisatie. Rekening houdend 
met de verschillende doelstellingen bij de organisatie van de beroepen zal de verwijzing naar de Medi-
sche Raad beperkt zijn.

Onder die voorwaarden moet een verkiezingsmode voorzien worden die de aanwezigheid garandeert 
van de kandidaten die voorgesteld worden door de vakverenigingen.

7.     ethisch Comité / Deontologische Code / Verpleegkundige Orde
Het jaarrapport 2005 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek inzake de Lokale ethische Comités 
(LeC), die verplicht zijn in elk ziekenhuis, onderstreept het volgende:
Op 142 LeC is bij een gemiddelde van 12,3 leden 62% geneesheer, 16% verpleegkundigen en 9% juris-
ten.
De behandelde onderwerpen hebben voor 22% betrekking op het levenseinde, 13% het levensbegin en 
9% de klinische studies. 53% van de andere onderwerpen zijn zeer gevarieerd.
De matige betrokkenheid van de verpleegkundigen is essentieel te wijten aan het feit dat ze te weinig 
beschikbaar kunnen zijn: het is voor hen zeer moeilijk om zich vrij te maken van hun dienstverplichtin-
gen om deel te nemen aan vergaderingen.
De aard van de behandelde onderwerpen is nochtans zeer nauw verbonden met hun professionele praktijk.

Verder werd er in 2004 een deontologische code aangenomen door de beroepsverenigingen van de Bel-
gische verpleegkundigen, zonder dat die echter het voorwerp van een wetgevende tekst is.
Deze code opleggen om het officiële parcours te doorlopen om erkend te worden als referentie, zal er de 
zichtbaarheid en nadien de onontbeerlijke kracht aan verlenen voor de toepassing ervan.

een professionele Orde heeft essentieel tot opdracht om de ethiek en de deontologie die eigen zijn aan 
een beroep te doen respecteren. in België dragen de Provinciale Geneeskundige Commissies4 deze ver-

4 Art. 36 en 37 van het KB nr. 78. De wijzigingen die voorgesteld worden in de Gezondheidswet veranderen deze 
situatie niet.

De Federale Raad voor de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit aanvullen met verpleegkundigen en die 
erin organiseren.

een College per bijzondere beroepstitel voorzien.

Wetgevend optreden inzake de Verpleegkundige Raad: opdrachten en samenstelling.
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8.     Beroepsverenigingen van verpleegkundigen
De representatieve verenigingen van geneesheren en meer recent van de tandheelkundigen, genieten 
van een financiering ten laste van het RiZiV, zodat ze kunnen deelnemen aan vergaderingen en discus-
sies die eigen zijn aan de uitoefeningen van hun beroep en aan hun financieringsregels. De financie-
ring gebeurt gedeeltelijk via een basisbedrag per vereniging en via een bedrag per uitgebrachte geldige 
stem.
Het RiZiV kan dit toekennen aan een groep van verenigingen.

Het lijkt gerechtvaardigd te zijn om deze bepalingen uit te breiden tot de verpleegkundigen, maar dan 
moet de formule aangepast worden, gelet op het ontbreken van verkiezingen binnen de professionele 
organisaties, die gegroepeerd zijn in de schoot van de AuVB-uGiB.

antwoordelijkheid slechts gedeeltelijk, in de mate dat zij het visum kunnen intrekken “van een beoefe-
naar die niet meer voldoet aan de vereiste fysische of psychische geschiktheden om, zonder risico’s, de 
uitoefening van zijn beroep voort te zetten”. Ze moeten er ook over waken dat de verpleegkunde – in dit 
geval – uitgeoefend wordt in overeenstemming met de wetten en reglementen, maar ze moeten aan de 
organen van de betrokken Orden ook kennis geven van de professionele fouten die men verwijt aan de 
zorgverstrekkers die onder die Orden vallen. Voor de verpleegkundigen ontbreekt de Orde-schakel.
Over dit onderwerp wordt sedert meerdere jaren gedebatteerd in de senaat en in maart 2008 werd een 
wetsvoorstel ingediend.

Wetgevend optreden inzake de Verpleegkundige Deontologische Code.

een debat voeren over de opportuniteit en de voorwaarden voor het oprichten van een Verpleegkundige Orde in 
de schoot van en met het beroep.

een jaarbedrag toekennen aan de Algemene unie der Verpleegkundigen van België (AuVB-uGiB)
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Conclusie
Dit Plan voor het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep is een uitdaging 
inzake volksgezondheid.
De bevolking van ons land moet kunnen rekenen op goed opgeleide verpleegkundigen, die gefocust zijn 
op hun activiteiten en verantwoordelijkheden en die bijgestaan worden door andere professionelen met 
diverse kwalificaties; hun competenties moeten aangewend worden binnen interdisciplinaire teams, 
inclusief in de sector van de thuisverpleging, onder de meest aangepaste vormen.

Dit Plan moet een meerjarenplan zijn, want het houdt significante veranderingen in, op diverse niveaus 
en op meerdere vlakken, evenals bijkomende en eruit voortvloeiende budgetten.

Om de verpleegkundige verzorging op te tillen naar de XXiste eeuw, is het onmisbaar dat alle betrokken 
partners hun inspanningen en hun expertise bundelen: professionele verenigingen van verpleegkun-
digen, vakverenigingen, beheerders van verzorgingsinstellingen, andere zorgberoepen, wetenschap-
pelijke experts en politieke verantwoordelijken van de gefedereerde entiteit zijn onmisbaar om deze 
doelstelling te bereiken.

Ook de verpleegkundigen zelf, waar ze hun beroep ook uitoefenen, staan centraal in dit verbeterings-
proces voor de aantrekkelijkheid van hun beroep.

ik dank iedereen hiervoor nu reeds.

Laurette ONKELINX
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken
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