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ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw. 

UNION GENERALE DES INFIRMIER(E)S DE BELGIQUE asbl. 

ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 

 

Brussel, 4 januari 2016 

 

Verslag Raad van Bestuur van de AUVB-UGIB-AKVB 8 december 2015 

 

Aanwezig  

ACN   Paul Sonkes, Geoffroy Berckmans 
AFISCEP Maria-Pia Delconte 
AFISO Myriam Pietroons 
ASTER Isabelle de la Charlerie 
AUVB-UGIB-AKVB Wouter Decat 
BVPV Daniël Schuermans 
COMPAS Francine Duchateau  
FIBB Meidmi Dellaturca 
FNIB Thierry Lothaire, Nassira Belghezli 
FNBV Jet Van Hoek, Katrien Duthoo, Liesbeth Vanheck, Stéphanie Blontrock 
KPVDB Josiane Fagnoul 
MEDERI: Christine Van Cante 
NVKVV  Marc Koninckx, Magda Vermeulen, Hendrik Van Gansbeke 
VBVK Karin Keppens 

 

Verontschuldigd: 

ACIBELL  Martine Vanschoor 
AISPN Samuel Meert 
COMPAS Christine Heymans 
FNBV Stéphanie Blontrock 
FNIB Alda Dalla Valle 
GIFD Nadine Chard’Homme 
KPVDB Annemie Ernst 
NVKVV  Ellen De Wandeler, Vanheusden Heidi 
VBVK Julien Libbrecht 
VVOV Monique Van Hiel, Maria Loureiro, Peter De Gang 
VVVS Door Lauwaert et Claudia Peeters 

 

Agenda  

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de Rvb van 10 november 2015 (zie bijlage) 
2. Non-Communicatie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid – Mogelijke 

acties 
3. Lidmaatschap EFN – Internationale vertegenwoordiging AUVB-UGIB-AKVB 
4. Project: label ‘welzijn van verpleegkundigen’ (bijlage volgt) 
5. Stand van zaken: opleiding verpleegkunde 
6. Verslaggeving vanuit FRV en TCV 
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7. Verslaggeving vanuit de drie Kamers 
8. Informatie 

a. Ronde Tafel: Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken 
b. Dag van de verpleegkunde: 12 mei 2015 

9. Varia 

 

Verloop  

Vooraf: Er zijn een aantal veranderingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur. 

Marc verwelkkomt de nieuwe afgevaardigden vanuit  

o FNBV: Liesbeth Vanheck (vakgroepverpleegkundige Hoge School Gent onder-

wijs) en Stephanie Blontrock (Pediatrie St. Jan) 

o MEDERI: Christine van Cante (voorheen lid van de Raad van Bestuur vanuit 

FNBV, maar nu lid vanuit Mederi) 

o ABIHH: Anne Bennert 

 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de Rvb van 10 november 2015  

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over het verslag van de vergadering van 10 

november 2015. Dit verslag wordt goedgekeurd. 

 

In de opvolging wordt het belang van uniformiteit aangehaald bij het brengen van externe 

boodschappen door de AUVB-UGIB-AKVB. Een externe en uniforme profilering van de 

AUVB-UGIB-AKVB verhoogt onze slagkracht. Daarnaast is het ook nuttig en nodig dat elke 

individuele beroepsorganisatie zich kan blijven profileren. 

 

2. Non-Communicatie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid – 

Mogelijke acties 

Tijdens de vergadering van de Raad van bestuur van november werd beslist om een brief 

te versturen naar minister De Block als uiting van onze bezorgdheid en een oproep tot 

overleg omtrent de beslissingen die de minister zal nemen met betrekking tot de verpleeg-

kunde in het algemeen en specifiek met betrekking tot de opleiding verpleegkunde. Im-

mers blijkt de minister te bevestigen dat de huidige situatie, waar we ons reeds sinds 1960 

in bevinden, onveranderd zal blijven. Deze brief werd verstuurd op 17 november 2015. 

Tot heden ontving de AUVB-UGIB-AKVB nog geen antwoord en geen uitnodiging tot on-

derhoud met de minister. 

De leden van de raad van Bestuur van de AUVB-UGIB-AKVB uiten hun ongenoegen over 

de non-communicatie en het star en corporatistisch beleid bij het kabinet De Block.  

 

Alhoewel de termijn voor reactie is nog niet is afgelopen wenst de AUVB-UGIB-AKVB pro 

actief te werken. De Raad van bestuur beslist om indien een antwoord zou uitblijven of 

een antwoord negatief zou zijn, we onmiddellijk na de Kerstvakantie een open brief zullen 

publiceren. De AUVB zal in dit schrijven, duidelijk de standpunten van de UVB-UGIB-AKVB 
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herhalen en uitdrukkelijk vragen om deze te aanvaarden. Deze open brief zou dan breed 

verspreid worden naar de aangesloten beroepsorganisaties, maar ook naar de stakehol-

ders en politieke partijen. 

 

3. Lidmaatschap EFN – Internationale vertegenwoordiging AUVB-UGIB-AKVB 

Eveneens in de vergadering van november 2015 werd voorgesteld om de ondersteuning 

vanuit EFN te vragen. Deze vraag werd voorgelegd aan dhr. De Raeve, waarop vanuit de 

EFN het voorstel tot aansluiting van de AUVB-UGIB-AKVB bij de EFN werd geformuleerd. 

Na het FNIB hierover gehoord te hebben en na positief advies hierover, neemt de Raad 

van bestuur principieel de beslissing om bij EFN aan te sluiten. Hiervoor is een onderhoud 

gepland op het bureau van de AUVB-UGIB-AKVB op 20 januari 2016. 

 

4. Project: label ‘welzijn van verpleegkundigen’ 

Het ACN stelt voor om een label te creëren over de mate waarop instellingen rekening 

houden met het welzijn van de verpleegkundigen. Dit label zou in het voorstel van het ACN 

toegekend kunnen worden aan ziekenhuizen, aan woon-zorgcentra en aan de diensten 

voor thuiszorg. Dhr. Geoffroy Berckmans geeft uitleg aan de hand van een power point 

(zie bijlage). Het ACN vraagt aan de RvB of er belangstelling is om een dergelijk label te 

creëren?  

Na bespreking beslist de Raad van bestuur om dergelijk constructief initiatief in het licht 

van de uitbouw van de verpleegkunde verder te ondersteunen. Echter omwille van de hui-

dige prioriteiten met betrekking tot de opleiding verpleegkunde, de specialisaties en de 

einde loopbaan-problematiek, beslist de raad om dit project te verschuiven en het voor-

stel pas in de toekomst te hernemen. Bovendien wordt zo ook aan de AUVB-UGIB-AKVB 

tijd gegeven om een procedure op punt te stellen over de wijze waarop de AUVB-UGIB-

AKVB dergelijke projecten kan uitwerken en ondersteunen. (Een kader of schema hiervoor 

zou vanuit de Koning Boudewijnstichting aangeleverd kunnen worden) 

 

5. Stand van zaken: opleiding verpleegkunde 

a) Vlaanderen 

De Vlaamse Overheid besliste in september om de opleiding van de professionele bache-

loropleiding verpleegkunde vanaf academiejaar 2016-2017 uit te breiden tot 240 studie-

punten. De studieduur stijgt daardoor naar vier jaar. Deze vernieuwde opleiding gaat van 

start  in het academiejaar 2016-2017. Binnen een taskforce met vertegenwoordigers van-

uit de VHLORA – werkveld (met de Nederlandstalige Kamer van de AUVB) – kabinet on-

derwijs en kabinet Vandeurzen werd een consensus bereikt om deze opleiding concreet 

te maken. Een aantal punten vooral met betrekking tot de afspraken met de federale over-

heid dienen weliswaar nog meer verfijnd te worden. 

 

Belangrijk hierbij is: 



 

4 
 

o De banaba’s in het kader van specialisaties voor verpleegkunde worden afge-

schaft in Vlaanderen. De bestaande banaba-opleidingen zullen zich moeten 

omvormen naar post-graduaat opleidingen. Dit impliceert onder meer dat een 

verpleegkundige best in het werkveld staat om een opleiding te volgen. 

o Vanuit IFIC zal men een herweging doorvoeren over functiedifferentiatie tus-

sen Bachelor’s en HBO5 niveau. Men vertrekt hiervoor vanuit de bestaande 

praktijksituatie en niet zozeer vanuit het opleidingsniveau van de professione-

len. 

o Aandacht voor het dossier van specialisaties. Enkele leden vragen om binnen 

afzienbare tijd een dossier met voorstellen vanuit de AUVB-UGIB-AKVB op tafel 

te leggen. 

 

In opvolging van deze eerste task-force zullen twee nieuwe werkgroepen worden opge-

start: een Task-Force omtrent de ‘HBO5 opleiding’ en een Task-Force omtrent de ‘con-

tractstage’.  

De Nederlandstalige Kamer van de AUVB wil hier opnieuw haar engagement opnemen en 

wenst een structurele bijdrage te leveren aan zowel de hervorming van de HBO5-opleiding 

als aan de kwaliteit van de contractstage. Via een brief zal aan de betrokken kabinetten 

gevraagd worden om voor beide werkgroepen telkens twee vertegenwoordigers af te kun-

nen vaardigen.  

 

b) Wallonië 

Vanuit Franstalige zijde is er een conceptdocument opgemaakt, waarbij de verschillende 

aspecten van de hervorming gezamenlijk worden bekeken. Dit document werd neergelegd 

op 1 december en dient nog gevalideerd te worden. Pas nadien zal dit document verspreid 

kunnen worden. Er is echter geen garantie dat het voorstel uit Wallonië onmiddellijk zal 

geaccepteerd worden door Europa. Europa zou bijvoorbeeld bezwaar kunnen maken over 

de invulling van de 2300 stageuren, waarbij in de concepttekst voorgesteld wordt om 

naast direct-patiëntencontact, ook simulatie als stage te beschouwen. Net zoals in Vlaan-

deren wordt ook in Wallonië geijverd voor een krachtig leerklimaat.  

Ondanks de voorkeuren vanuit de beroepsorganisaties voor verpleegkunde, blijven de 

Waalse politici pleiten voor het behoud van de opleiding voor gebrevetteerden. Hun argu-

mentaties om het brevet te behouden zijn:  

o de druk van de vakbonden en de angst voor sociale acties (zeker vanuit Vlaan-

deren); 

o economische redenen; 

o de vooropgestelde daling van het aantal verpleegkundigen in de volgende 30 

jaar; 

o noodzaak voor een structurele hervorming. 

Maar tot dusver werden geen beslissingen genomen. Terwijl de tijd toch begint te dringen. 
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c) Duitstalig België 

ER is overleg met het kabinet, echter wordt vooral gekeken naar de situatie binnen de 

gemeenschappen. 

 

6. Verslaggeving vanuit FRV en TCV 

a) Federale Raad voor verpleegkunde 

Minister de Block heeft in een brief van 5 november 2015 aan de Federale Raad voor ver-

pleegkunde gevraagd om een advies op te maken inzake het competentieprofiel voor wat 

het zorgberoep betreft waarvoor de federale Raad bevoegd is. Dit advies verwacht de mi-

nister tegen 29 februarie 2016. 

 

b) Technische commissie voor verpleegkunde: 

Op 16 februari dienen de mandaten voor de technische commissie hernieuwd te worden. 

De secretaris van de technische commissie heeft hiervoor een brief geschreven naar de 

FOD Volksgeozndheid. Er wordt gewacht op antwoord. De AUVB zal via mailing vragen aan 

de leden om hun kandidaturen in te dienen. 

 

7. Verslaggeving vanuit de drie Kamers 

a) Nederlandstalige Kamer 

De vergadering van de Nederlandstalige Kamer van december werd geannuleerd. 

 

b) Franstalige Kamer 

Alda en Francine brengen verslag over de vergadering van 2 december 2015. 

Aan bod kwamen: 

- De invoering van een controlesysteem mbt de prestaites in de thuiszorg en het Waalse 

ongenoegen hieromtrent. 

- De opleiding verpleegkunde binnen Wallonië en het nog uitblijven van politieke beslis-

singen 

- Een discussie over de noodzaak van werkgroepen in de schoot van de AUVB.  

o prioriteit zal gaan naar de drie grote dossiers voor 2016 

o een voorstel om de deontologische code te herwerken en om hiervoor een ju-

rist in te schakelen. 

De AIIB heeft aan de AUVB de vraag gesteld om het lidgeld van hun beroepsorganisatie bij 

de UNPLIB op te nemen. De UNPLIB is een Franstalige Federatie van vrije en intellectuele 

beroepen.  

Na discussie binnen de Raad van Bestuur volgt ondanks een positief advies vanuit de Frans-

talige Kamer, een negatieve beslissing. Elke beroepsorganisatie is vrij om al of niet aan te 

sluiten bij een andere organisatie. Echter is het niet aan de AUVB-UGIB-AKVB om deze 

aansluiting te bekostigen. Er is een duidelijk onderscheid met de aansluiting bij MDEON, 

die wettelijk verplicht is en de aansluiting bij het EFN dat de Europese en internationale 
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vertegenwoordiging voor alle beroepsorganisaties die bij de AUVB-UGIB-AKVB mogelijk 

maakt. 

 

c) Duitstalige Kamer 

 

8. Informatie 

a) Ronde Tafel: Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken 

Op 2 december 2015 werd de voorlopige inhoud van de “Gids voor pilootprojecten Chro-

nische Ziekten” voorgesteld door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Tijdens deze pre-

sentatie werd aangekondigd dat de organiseren de betrokken (gewestelijke)overheden 

gedurende de eerste weken van januari een tweede overlegmoment met de verschillende 

stakeholders zullen organiseren. Elke deelregering kan immers naast de eisen van het 

RIZIV bijkomende eisen stellen en voorwaarden opleggen. Dit overleg heeft als doel de 

diverse inhoudelijke aspecten van de Gids af te toetsen met de actoren. 

De ontwerpgids is digitaal beschikbaar op www.chroniccare.be . 

 

d) Dag van de verpleegkunde: 12 mei 2015 

De bespreking wordt verschoven naar de vergadering van januari 2016. 

 

9. Varia 

a) Mevr. Francine Duchateau neemt ontstag uit de Raad van bestuur van de AUVB.   

De voorzitter richt een dankwoord aan mevr. Duchateau omwille van haar jarenlang en-

gagement en aanwezigheid binnen de Raad van bestuur van de AUVB. Mevr. Kathye De 

Labaye zal haar plaats innemen binnen de Raad van Bestuur. 

b) De volgende vergadering van de Raad van Bestuur vindt plaats op dinsdag 12 januari 

2016 

 

----------------------------------- 

Verslag: W. Decat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat-Secretariat AUVB-UGIB-AKVB: Pegasuslaan 5, 1831 Diegem (Brussels Airport)  
Email: secretariat@ugib.be; secretariaat@auvb.be 
Website:  www.auvb.be  -  www.ugib.be  -  www.akvb.be 
Tel: 02/709 20 70 
Siège social-Sociale zetel: av  Hyppocrate - Hippokrateslaan 91, 1200 Bruxelles 
Compte-Rekening : BE 1336 30 800637 39 
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