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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, 17 februari 2016 

Verslag Nederlandstalige Kamer van de AUVB-UGIB-AKVB -03 feb 2016 

Aanwezig  

AUVB:   Dhr. W. Decat 
BVNV: Dhr. G. Aerts 
BVPV/SBIB: Mevr. A. Schoonis 
BVRV: Dhr. K. Giesberts 
FNBV: Mevr. J. Van Hoek, Mevr. K. Duthoo, Mevr. M. Quelhadj, Mevr. H. 

Driessens, Mevr. S. Labeau 
NVKVV: Dhr. H. Van Gansbeke, Dhr. K. Vaneerdewegh, Mevr. H. Vanheusden, 

Dhr. K. Balcaen, Mevr. M. Vermeulen, Mevr. E. De Wandeler 
MEDERI: Mevr. C. Van Cante, 
UROBEL: Dhr. M. Vandewinkel 
VBZV: Dhr. L. Speeckaert 
VVIZV:   Mevr C. Peeters 
VVOV:   Dhr. P. De Gang  
VVRO:   Mevr. E. Decoene 
VVVS:   Dhr. D. Lauwaert,  
 

Verontschuldigd: 

BEFOHN Dhr. G. De Kesel 
BELSECT Dhr. F. De Somer 
BVRV: Dhr. M. Celis 
FNBV: Dhr. W. Vertongen 
NVKVV: Mevr. L. Huysmans, Mevr. I. Luts, Mevr. C. Dolieslager, Dhr. K. De 

Cuyper  
ORPADT: Dhr. Danny Droessaert 
VBVK: Dhr L. Meyers, Dhr. J. Libbrecht, Dhr. P. Vanmeenen 
VBZV: Dhr. H. Baert 
VLAS:   Mevr. A. Van den Bosch, Mevr. V. Hanssens, Mevr. C. Thielemans 
VOGV:   Dhr. J.Pauwels, Dhr. J. De Bent 
VVIZV:   Mevr.B. Claes, Mevr C. Peeters 
VVOV:   Mevr. M. Van Hiel, Mevr. S. Vallaeys 
VVRO:   Dhr. S. D’Haese, Mevr. E. Decoene 
VVVS:   Dhr. C. Gilot  
WCS:   Mevr. H. Heymans 

 

Agenda 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 6 januari 2016 (in bijlage) 
2. Governance Nederlandstalige Kamer en kandidaatstelling 
3. Opleiding verpleegkunde 

a. Taskforce contractstage: feedback vanuit de taskforce  
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b. Taskforce opleiding HBO5: feedback vanuit de taskforce  
c. Bespreking domeinspecifieke leerresultaten (DLR’s) voor de bacheloropleidingen 

4. Beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot het verpleegkundig beroep 
a. Overleg specialisaties 

5. Terugkoppeling vergaderingen, raden en werkgroepen 
a. Stand van zaken: werkgroep functiedifferentiatie FRV 
b. … 

6. Varia 

 

Agenda 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van 6 januari 2016 (in bijlage) 

Vooraf: Verwelkoming van Mevr. Sonja Labeau . Zij zal mede het FNBV vertegenwoordigen 

binnen de Nederlan dstalige Kamer.  

 

Het verslag van de vergadering van 6 januari 2016 wordt goedgekeurd. 

In opvolging van het verslag: Nieuwe aanvragen voor een erkenning voor een BBT/BBK zouden 

snel in orde moeten  komen. Immers via het e-loket kan een aanvraag snel behandeld worden. 

 

2. Governance model Nederlandstalige Kamer en kandidaatstelling 

In opvolging van de vergadering van de Nederlandstalige Kamer van 6 janauri werden er drie 

kandidaturen ingediend voor het bureau van de Nederlandstalige Kamer. 

De aanwezige leden wisselen van gedachten over het Governance Model voor de 

Nederlandstalige Kamer. Wat betreft de samenstelling van een nieuw bureau voor de 

Nederlandstalige kamer werden de volgende afspraken gemaakt. Er was hierover algemene 

consensus.  

- Alle afspraken over het governance-model voor de Nederlandstalige Kamer van de AUVB 

worden getoetst aan en liggen in de lijn van de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de AUVB-UGIB-AKVB;  

- Het bureau van de Nederlandstalige Kamer wordt samengesteld uit (maximaal) 5 leden, 

aangevuld met de Nederlandstalige coördinator van de AUVB-UGIB-AKVB 

- Rekening houdend met de statuten van de AUVB-UGIB-AKVB en het huishoudelijk 

reglement (cfr art 2.4.1 van de statuten) is er minstens een voorzitter, een ondervoorzitter 

en een verslaggever; 

-  Elke voordracht van een kandidaat bureaulid vertrekt vanuit een beroepsorganisatie die 

lid is van de Nederlandstalige Kamer; 

- Twee mandaten worden voorgedragen vanuit het NVKVV en de FNBV. De twee 

Nederlandstalige oprichtende leden van de AUVB-UGIB-AKVB hebben dus telkens één 

mandaat binnen het bureau. 

- De drie andere mandaten worden voorgedragen vanuit de andere aangesloten 

Nederlandstalige beroepsorganisaties. 
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-  Het engagement als bureaulid wordt aangegaan voor een duur van drie jaar en kan slechts 

eenmalig worden verlengd (dus een persoon kan maximaal zes jaar een mandaat 

opnemen binnen het bureau van de Nederlandstalige Kamer).  

- In principe vindt de vergadering van de Nederlandstalige Kamer plaats op de eerste 

woensdag van de maand, de bureauvergadering volgt twee weken later. (niet in juli en 

augustus). 

Voor de vlotte gang van zaken betreffende de samenstelling van een nieuw bureau, werd door 

de aanwezigen binnen de Nederlandstalige Kamer van 3 februari afgesproken dat:  

- de oproep tot kandidaten die gelanceerd werd in januari 2016 wordt verlengd tot woens-

dag 17 februari 2016 (volgende bureauvergadering van de Nederlandstalige Kamer). 

- De kandidaturen worden ingediend bij de huidige voorzitter van de Nederlandstalige Ka-

mer, 

- Na 17 februari worden de namen van de kandidaten bekend gemaakt en verspreid naar 

de verschillende (Nederlandstalige) beroepsverenigingen aangesloten bij de AUVB; 

- Tijdens de vergadering van 2 maart 2016 wordt het nieuwe bureau samengesteld. 

- Er wordt bovendien gevraagd om in de kandidatuurstelling duidelijk aan te geven of men 

een functie ambieert en welke functie men ambieert: voorzitter, ondervoorzitter of ver-

slaggever; 

 

3. Opleiding verpleegkunde 

Binnen de vergadering wordt gepleit voor een goede  en zorgvuldige communicatie naar de 

leden toe. De Nederlandstalige Kamer van de AUVB heeft een vertegenwoordigingsopdracht. 

Niet alles hoeft automatisch gedeeld te worden. Bijvoorbeeld is het niet vanzelfsprekend dat 

alle verslagen zomaar worden gebriefd en doorgegeven naar de verschillende leden beroeps-

organsiaties. Immers dreigt de inhoud van verslagen van werkgroepen een eigen leven te lei-

den, zonder dat binnen deze werkgroepen (task-forces) eindbeslissingen werden genomen. 

Elke beroepsorganisatie draagt hierin dan ook een verantwoordelijkheid om met de verkregen 

informatie zorgvuldig om te springen en leden verpleegkundigen niet nodeloos verontrust te 

maken. 

 

a) Feedback vanuit de Task-Force Contractstage:  

De vertegenwoordiger van de AUVB was niet aanwezig op de vergadering Ndl Kamer. Er kan 

gemeld worden dat de eerste vergadering vooral verkennend was en dat er geen beslissin-

gen werden genomen. 

 

b) Feedback vanuit de Task-Force HBO5 

Hendrik Van Gansbeke brengt verslag van de vergadering van januari 2016. Ook hier was de 

eerste vergadering vooral een verkenningsronde en het aftoetsen van standpunten. 

De afgevaardigden binnen deze werkgroep bestaan uit een delegatie van het werkveld, van 

het onderwijs en van de kabinetten. Het uitgangspunt vormt een politieke beslissing waarbij 
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men uitgaat van 1 profiel voor verpleegkundigen. Ter voorbereiding van de volgende verga-

dering wordt aan de delegaties concreet gevraagd om een voorstel van de domeinspecifieke 

Leerresultaten (DLR’s) voor de HBO5 te bespreken en te evalueren. Kan er hierin voldoende 

onderscheid en balans gevonden worden tussen de twee opleidingen Bachelor en HBO5?  

Vanuit het werkveld wordt een overleg gepland om deze DLR’s voor de HBO5 kritisch te be-

spreken en waar nodig bij te sturen. De Nederlandstalige Kamer beoogt in de finaliteit een 

duidelijke differentiatie tussen de Bachelor en de HBO5. Waarbij duidelijk gesteld wordt dat 

beide beroepen gevaloriseerd moeten worden, veel met elkaar te maken hebben en zeer 

aanvullend zijn. De vertegenwoordigers van de AUVB zullen op een gedocumenteerde wij-

zeen in afstemming met de delegatie van het werkveld de vertegenwoordigingsrol voor de 

Ned. Kamer van AUVB in de Task-Force bijeenkomst HBO5 van 16/02/2016 opnemen.  

Er wordt voorgesteld dat Heidi, Magda, Christine en Sam Cordyn participeren op het overleg 

binnen VLHORA met betrekking tot de DLR’s. 

 

4. Beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot het verpleegkundig beroep 

Overleg specialisaties 

Gedurende het overleg met het kabinet van minister Vandeurzen van 4 januari 2016 is be-

slist om werk te maken van een concepttekst over de verpleegkunde en over de specialisa-

ties. Overleg hierover vindt plaats op 29 februari van 18u tot 21u en op 9 maart 2016 van 

16u30 tot 19u. Op 21 maart zou er al een eerste draft, stand van zaken, klaar moeten zijn 

 

5. Terugkoppeling vergaderingen, raden en werkgroepen 

a) Contacten kabinet De Block:  

Op 29 januari vond een overleg plaats van een werkgroep binnen de AUVB om na te denken 

over acties die kunnen ondernomen worden naar het kabinet De Block. Vanuit de Nder-

landstalige Kamer was enkel Hendrik van Gansbeke aanwezig. (Een aantal Nederlandstaligen 

hadden zich wel verontschuldigd omwille van ziekte en onverwachtte awezigheid. Hendirk 

geeft verslag van dit overleg. 

Waar de Franstalige collega’s eerder voorstander waren van harde acties naar de federale 
minister van Volksgeozndheid, pleitte men vanuit de Nederlandstalige Kamer voor een eer-
der genuanceerde aanpak. Er werd geopteerd voor een eerder ludieke actie waarbij we de 
principes die we belangrijk vinden, laten weerklinken. Het idee is om op een zachte manier 
duidelijk te maken wat we denken, zodat het doordringt naar de basis en ook naar de pu-
blieke opinie. 
 

b) Stand van zaken: werkgroep functiedifferentiatie FRV 

- De werkgroep functiedifferentiatie van de FRV van de maand december werd geannu-

leerd. In de zitting van vorige week werd gewerkt aan een tekst voor een profiel, ook voor 

klinische functies en expertfuncties. Het blijkt dat er tussen de Nederlandstaligen en Frans-

taligen moeilijk is om tot een vergelijk te komen. Immers wensen de Franstaligen geen 

HBO5 als verpleegkundige. De Nederlandstalige Kamer dringt er op aan om tot een een-

duidig standpunt te komen. 
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- Op niveau van IFIC is men volop bezig met de profielen voor functieclassificatie te om-

schrijven. Er wordt voorgesteld om met de voorzitter(Gaël) contact op te nemen voor een 

stand van zaken en om na te gaanof er kan gestreefd worden naar ‘eenheid’. 

- Vanuit de FRV: is er gevraagd om een nieuwe werkgroep ‘praktijkassistent’ op te starten. 

Men wil landen tegen eind juni 2016. De aanwezige leden vragen om hierover inhoudelijk 

te kunnen discussiëren en mee te nemen wat door de (Nederlandstalige Kamer) AUVB in 

het verleden is gesteld. 

- De werkgroep verpleegkundig voorschrift van de TCV  heeft haar opdracht beëindigd. Dit 

omdat de FRV werd opgegeven. De werkgroep of de opdrachten zullen overgenomen wor-

den door de nieuwe samen te stellen technische commissie voor verpleegkunde. 

- Eerstelijinsplatform. Er wordt een nieuwe eerstelijnsconferentie gepland. Er zal een uitno-

diging verspreid worden voor een samenwerkingsplatform. 

 

6. Varia 

Een lid maakt gewag van de facebookpagina: https://www.facebook.com/think4nurses/ 
Dit is een Facebook pagina door en voor verpleegkundigen met heel wat volgers. 
 

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

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 Hipocratelaan 91, 1200 Bruxelles 
Compte-Rekening : BE 1336 30 800637 39 
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