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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, 27 januari 2016 

 

Verslag Raad van Bestuur van de AUVB-UGIB-AKVB 12 januari 2016 

Aanwezig  

ABIHH   Yves Velghe  
ABISEMER  Kir Mesut 
ACN   Paul Sonkes, Geoffroy Berckmans, Kathy Delabye  
AFISCEP Maria-Pia Delconte, Christian Thyse  
AFISO Myriam Pietroons 
AISPN Samuel Meert 
ASTER Isabelle de la Charlerie 
AUVB-UGIB-AKVB Wouter Decat 
BELSECT Filip Desomer  
COMPAS Christine Heymans, Anne-Marie Solé 
FIBB Meidhi Dellaturca 
FNIB Nassira Belghezli, Alda Dalla Valle, Fabienne Dezorzie  
FNBV Jet Van Hoek, Katrien Duthoo, Liesbeth Van Heck, Stéphanie 

Blontrock 
GIFD Nadine Chard’homme  
KPVDB Josiane Fagnoul 
MEDERI : Christine Van Cante 
NVKVV  Marc Koninckx, Magda Vermeulen, Hendrik Van Gansbeke 
VBVK Julien Libbrecht,  
VVOV Monique Van Hiel 
VVVS Door Lauwaert 

 

Verontschuldigd: 

ACIBELL  Martine Vanschoor 
BVPV Daniël Schuermans 
FNBV Stéphanie Blontrock 
KPVDB Annemie Ernst 
NVKVV  Ellen De Wandeler, Vanheusden Heidi 
VBVK Karin Keppens  
VVOV Maria Loureiro, Peter De Gang 
VVVS Claudia Peeters 

 

Agenda  

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de Rvb van 8 december 2015 (volgt na verta-
ling) 

2. Verslaggeving door gemandateerden: Toelichting Activiteiten Mdeon 
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3. Toelichting bij de aanwerving van een Franstalige coördinator AUVB -UGIB-AKVB 
4. Voorstel van projectsubsidiëring aan leden-organisaties 
5. Nationale actie gericht naar de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Minister De 

Block 
6. Dossier specialisaties 
7. Verslaggeving vanuit de drie Kamers 

a. Nederlandstalige Kamer 
b. Franstalige Kamer 
c. Duitstalige Kamer 

8. Verslaggeving vanuit FRV, TCV e.a. raden en commissies 
9. Informatie: dag van de verpleegkunde 12 mei 2015 
10. Varia 
11. Nieuwjaarsdrink 

 

Verloop  

Vooraf: Er zijn een aantal verschuivingen binnen de samenstelling van de Raad van Bestuur 

van de AUVB-UGIB-AKVB. Marc verwelkomt de nieuwe afgevaardigden vanuit  

o FNBV: Mevr. Liesbeth Van heck en Mevr. Stephanie Blontrock  

o MEDERI: Mevr. Christine van Cante (voorheen lid van de Raad van Bestuur van-

uit FNBV, maar nu lid vanuit Mederi) 

o ABIHH: Mevr. Anne Bennert 

o ACN: Mevr. Katie de Labye, vervangt Fr .Duchateau 

 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de Rvb van 8 december 2015  

Bij het verslag van 10 november dient mevr. Van Heck als verontschuldigd opgenomen te 

worden. Verder dient bij 5.a. de term ‘functiedifferentiatie’ vervangen te worden door de 

term ‘functieclassificatie’. Er worden geen verdere opmerkingen geformuleerd en het ver-

slag van de vergadering van 10 november 2015 wordt goedgekeurd.  

In opvolging van het verslag wordt gepolst naar de stand van zaken met betrekking tot het 

herzien van de functieclassificatie tussen Bachelor’s en HBO5. De aanwezigen hechten be-

lang aan een goede opvolging. 

 

2. Verslaggeving door gemandateerden: Toelichting Activiteiten Mdeon 

Dhr. Thysse Christian geeft toelichting over de activiteiten van Mdeon. 

Mdeon wil een kwaliteitsvol kader creëren voor de informatie en promotie rond 

geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Mdeon is een gemeenschappelijk 

deontologisch platform dat is samengesteld uit verenigingen van beroepsbeoefenaars uit 

de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 

Om deze beroepsbeoefenaars toe te laten de evolutie van hun beroep te volgen worden 

door de industrie wetenschappelijke manifestaties georganiseerd en gefinancierd 

(gesponserd). In bepaalde gevallen moet deze financiering wettelijk het voorwerp 

uitmaken van een voorafgaande toelating (visum). Het betreft alle manifestaties met een 

https://www.mdeon.be/nl/leden/index.html
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uitsluitend wetenschappelijk karakter: internationale congressen, meetings van experten 

of van onderzoekers, lokale seminaries, praktische opleidingen, enz. De VZW Mdeon is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet met betrekking tot een deontolgische 

sponsering en ze levert de visa voor sponsering. Mdeon staat onder toezicht van het 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten/Agence Fédérale 

des Médicaments et Produits de Santé  (FAGG-AFMPS). Info over MDEON is terug te 

vinden op de website: www.mdeon.be. 

 

3. Toelichting bij de aanwerving van een Franstalige coördinator AUVB -UGIB-AKVB 

De voorzitter geeft uitleg over de kandidaturen en de aanwerving van een nieuwe Frans-

talige coördinator. Twee kandidaten werden aangeduid vanuit het selectiebureau. Mevr. 

Deniz O. werd weerhouden.D. is verpleegkundige, heeft een masteropleiding en een BBR 

operatieverpleegkundige. Momenteel werkt ze als hoofdverpleegkundige in een PVT te 

Brussel. Ze kan na goedkeuring door de Raad van Bestuur als nieuwe coördinator starten. 

Zij begint op maandag 29 februari 2016. 

 

4. Voorstel van projectsubsidiëring aan leden-organisaties 

Het budget voor 2015 vertoont een klein overschot. Dit bedrag laat toe om aan de leden 

een financiële ondersteuning (ongeveer een 500€) uit te keren voor hun activiteiten geor-

ganiseerd voor de promotie van het verpleegkundig beroep. Promotie betekent bijvoor-

beeld: actie via mailing, organisatie van een congres, actief verspreiden van informatie 

naar alle leden. De ledenorganisaties kunnen daartoe voor 29 januari 2016 een factuur 

bezorgen aan het secretariaat van de AUVB-UGIB-AKVB met hierbij de omschrijving van 

de kost en aard van de promotie gemaakt in2015, samen met een bewijsstuk waarin de 

promotie wordt aangetoond. De beroepsorganisatie zal dan in november 2016 de subsidie 

ontvangen. Let wel, de factuur moet gedateerd zijn in december 2015. 

 

5. Nationale actie gericht naar de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Mi-

nister De Block 

De voorzitter geeft uitleg bij de open brief die gestuurd werd naar Minister de Block. De 

publieke reacties op de open brief waren verdeeld. Vooral in Franstalige België vond de 

open brief weerklank in de media. In Vlaanderen echter werd eerder lauw gereageerd. 

Aan de aanwezigen wordt gevraagd om na te denken over de volgende stappen die on-

dernomen dienen te worden. Vooral de Franstalige organisaties wensen crescendo te gaan 

met de acties en men wil hiertoe enkele voorstellen aftoetsen. De Nederlandstalige be-

roepsorganisaties wensen na hun open brief aan minister Vandeurzen eerder af te wach-

ten.  

 

De Raad van Bestuur beslist om een kleine werkgroep samen te stellen, met als doel om 

de mogelijke acties te bekijken en voorstellen uit te werken. Hierbij zal rekening worden 

gehouden met: 
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- het behouden van een (unanieme) consensus bij de verschillende leden van de AUVB-

UGIB-AKVB, 

- het vasthouden aan de gestelde standpunten, 

- het open informeren en communiceren aan de leden en het werkveld 

- en het verspreiden van de boodschap dat de verpleegkundige beroepsorganisaties zo-

wel open staan voor overleg en constructieve voorstellen wensen te formuleren. 

 

6. Dossier specialisaties 

Op maandag 4 januari werden de bureauleden van de Nederlandstalige Kamer en de voorzitter 

van de AUVB uitgenodigd voor een onderhoud bij Mevr. Margot Cloet en mevr. Lon Holtzer van 

het kabinet Vandeurzen. Dit gebeurde naar aanleiding van de open brief verstuurd naar de minis-

ter Vandeurzen als reactie op het voorontwerpbesluit van 11 december 2015  van de Vlaamse 

gemeenschap om de BBT-s en BBK on hold te plaatsen (wat betreft de bevoegdheden binnen de 

Vlaamse Gemeenschap). In een constructief gesprek werden de violen terug afgestemd. Aan de 

AUVB werd gevraagd om een raamdocument op te maken waarin beschreven wordt hoe de ver-

pleegkunde zich kadert en wil profileren binnen de gezondheidszorg: Dit rapport zal afgestemd 

worden met het kabinet en met minister Vandeurzen. 

De Raad van Bestuur stelt voor om bij het tot stand komen van een raamdocument, met 

betrekking tot de BBT’s , de BBK’s, de premies en de specialisaties om het best met een 

federaal en gelijkvormig dossier tussen Vlaanderen en Wallonië en Duitstalig België te ko-

men. De voorzitter roept op om de consensus te behouden tussen de verschillende be-

roepsorganisaties en de verschillende kamers onderling. 

Terzelfdertijd vraagt de voorzitter aan de verschillende kamers om prioriteit te maken van 

het dossier specialisaties en dit in een verhoogd tempo om dit dossier degelijk te behan-

delen en binnen te brengen om dit zo op het interministerieel kabinet van maart te bren-

gen. 

Er wordt voorgesteld om de krijtlijnen en een generiek principe (visie) van de verschillende 

kamers te kennen tegen maart-april. 

 

7. Verslaggeving vanuit de drie Kamers 

Gedurende de maand december vonden geen vergaderingen plaats van de drie verschil-

lende Kamers. 

 

8. Verslaggeving vanuit FRV, TCV e.a. raden en commissies 

Werkgroep Deontolgie binnen de FRV: De werkgroep is ondertussen in haar werkzaamheden ge-

vorderd en heeft een aantal conclusies geformuleerd en overgemaakt aan de FRV. Deze conclusies 

worden binnen de FRV verder opgenomen.  

 

De Technische commissie komt op donderdag 14 januari 2016 voor de laatste keer samen. 

Nadien wordt de vergadering ontbonden. Er zal worden afgewerkt wat er nog op tafel ligt. 
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In februari 2016 wordt een nieuwe commissie samengesteld.Een vraag tot kandidaatstel-

ling werd al verspreid.  

 

RIZIV: De profielencommissies van de verschillende beroepsgroepen werden on hold ge-

plaatst. Tijdens de conventie verpleegkunde werd hierop gereageerd en werd gesteld dat 

men dit betreurt. Vanuit verzekeringscomité reageerde dhr De Cock dat het feit dat de 

commissies niet meer samen komen, er geen profielen meer getrokken worden en dat 

fraudebestrijding onverminderd doorgaat. Feit is dat de Profielencommissie als overlegor-

gaan om ‘pedagogische- educatief’ de profielen te bespreken, wegvalt. Wellicht zullen de 

thuisverpleegkundigen dit in vraag stellen. (De fraudebestrijding gebeurt nu zonder de 

zorgverstrekkers). Wordt vervolgd… 

 

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek houdt op woensdag 13 april 2016 (van 

9u tot 14u) haar tweejaarlijks symposium met als onderwerp: ‘Zorg verlenen: een engage-

ment zonder grenzen?’. Dit symposium is ook gericht naar de zorgverstrekkers toe en naar 

de hoge scholen. De beroepsorganisaties krijgen nog een uitno 

 

9. Informatie:  

dag van de verpleegkunde 2016: Op 10 mei 2016 vindt in samenwerking met de FOD Volks-

gezondheid en de AUVB-UGIB-AKVB het vijfde Trefpunt verpleegkunde plaats. Het thema 

is ‘interdisciplinaire samenwerking’. Een vooraankondiging wordt verstuurd.  

Op deze dag vindt s’avonds ook de vergadering plaats van de Raad van Bestuur. De aan-

wezige leden van de Raad van Bestuur beslissen om het vergaderuur en de vergaderplaats 

van deze RvB te behouden in Deigem om 18u30. 

 

10. Varia 

Website AUVB-UGIB-AKVB: Het format voor de nieuwe Website voor de AUVB is klaar. De nieuwe 

content voor de website kan aangeleverd worden. Hiervoor zal een mail worden rondgestuurd 

naar de leden. 

 

11. Nieuwjaarsdrink 

De vergadering wordt afgesloten met een nieuwjaarsdrink. 
 

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

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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