
1 
 

ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw. 

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

ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 

 

Brussel, 21 februari 2016 

 

Verslag Raad van Bestuur van de AUVB-UGIB-AKVB 16 februari 2016 

 

Aanwezig  

ABIHH   Yves Velghe  
ACN   Geoffroy Berckmans, Francine Duchateau 
AFISCEP Maria-Pia Delconte 
AFISO Myriam Pietroons 
AISPN Samuel Meert 
AUVB-UGIB-AKVB Wouter Decat 
COMPAS Anne-Marie Solé 
FIIB Meidhi Dellaturca 
FNIB Nassira Belghezli, Fabienne De Zorzie  
FNBV Jet Van Hoek, Katrien Duthoo, 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 Claudia Peeters 

 PW&P   Jef Adriaenssens 

Verontschuldigd: 

ACN   Paul Sonkes, Kathy Delabye  
ABISEMER  Kir Mesut 
ACIBELL  Martine Vanschoor 
ASTER Isabelle de la Charlerie 
BELSECT Filip Desomer  
BVPV Daniël Schuermans 
COMPAS Christine Heymans 
FNBV Liesbeth Van Heck, 
FNIB Alda Dalla Valle 
KPVDB Annemie Ernst 
NVKVV  Ellen De Wandeler, Vanheusden Heidi 
VBVK Karin Keppens  
VVOV Maria Loureiro, Peter De Gang 
VVVS Door Lauwaert 
 

 



2 
 

 

Agenda  

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de Rvb van 12 januari 2016 (volgt na vertaling) 
2. Verslaggeving door gemandateerden: Toelichting ‘commissie rechten van de patiënt’ 
3. Toelichting bij het project Evidence Based Nursing: door dhr. Jef Adriaenssens 
4. voorstelling bij de werkgroep ethiek: dhr: Dhr. J. Libbrecht 
5. Opvolging open brief naar minister De Block 

a. Verslaggeving contact met het kabinet 
b. Stand van zaken: voorgestelde acties 

6. Dossier ‘zware beroepen’ 
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:  

a. dag van de verpleegkunde 12 mei 2016 
b. opvolging parlementaire vragen 
c. website AUVB-UGIB-AKVB 
d. voorstel projectsubsidies 

10. Varia 
 
 
Verloop: 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de Rvb van 12 januari 2016 

Er worden geen opmerkingen geformuleerd bij het verslag van de Rvb van 12 januari 2016. Het verslag 

wordt goedgekeurd. 

 

2. Verslaggeving door gemandateerden: Toelichting ‘commissie rechten van de patiënt’ 

Mevr. Jacinthe Dancot, gemandateerde vanuit de AUVB-UGIB-AKVB bij de Federale commissie “rech-

ten van de patiënt” geeft uitleg bij de activiteiten van deze Federale Commissie. De sessie verloopt via 

Skype. Er worden geen  bijkomende vragen gesteld (zie bijgevoegd document). 

 

3. Toelichting bij het project Evidence Based Nursing: door dhr. Jef Adriaenssens 

Dhr. Jef Adrianssens geeft via een PP-presentatie uitleg bij de activiteiten van het Platform Wetenschap 

en praktijk. Het doel van het platform Wetenschap en Praktijk is om te komen tot een verpleegkun-

dige/vroedkundige kennisbank met degelijke up-to-date kennis, tools en hulpmiddelen, die toeganke-

lijk moest zijn voor elke zorgverlener op de werkvloer. Er wordt samen gewerkt met initiatieven als 

CEBAM, CDLH en BICEP.  Het PW&P was eveneens mede-stichtend lid van EBM-practicenet. Na een 

eerste Vlaams-regionale insteek in de voorbije jaren, wordt nu ook Federaal input gegeven. Het Plat-

form Wetenschap en Praktijk zal in de komende jaren een aantal belangrijke beslissingen moeten ne-

men in functie van het uitbouwen van een EBP database voor verpleegkundigen. Deze EBP database 

moet bovendien gelinkt worden aan het zorgdossier voor de patiënt. Vanuit het platform Wetenschap 

en Praktijk wordt de vraag gesteld in welke mate de AUVB feedback kan bieden en als resonantiepart-

ner kan fungeren. De AUVB-UGIB-AKVB is dan ook ingegaan op de vraag om te participeren in de Raad 

van Bestuur van het Platform Wet&P. 



3 
 

 

4. Voorstelling bij de werkgroep ethiek: dhr: Dhr. J. Libbrecht 

Dhr . J. Libbrecht geeft uitleg bij de werkgroep ‘praktische ethiek’ die momenteel nog actief is in de 

schoot van de VVU.  Dhr. Libbrecht is voorzitter van deze werkgroep en is tevens lid van de advies 

commissie Bio-ethiek van de FOD. Daar de VVU een slapende VZW is geworden polst de werkgroep 

‘praktische ethiek’ bij de RvB in welke mate samengewerkt kan worden met de AUVB-UIGIB-AKVB. 

In de bespreking uiten de aanwezigen een aantal bedenkingen en vragen: 

- is het oogpunt een samenwerking van de AUVB met een bestaande werkgroep of is het een 

nieuwe werkgroep binnen de AUVB?  

- Welke zijn de doelstellingen op langere termijn? 

- Is het de opdracht van de AUVB om ethische standpunten in te nemen of is het de opdracht 

van de AUVB om weer te geven hoe met ethische standpunten kan worden omgegaan? 

Er wordt besloten dat: 

- De aanwezige leden van de AUVB zijn het er over eens, dat er een behoefte bestaat aan een 

werkgroep ethiek. Maar deze nieuwe werkgroep dient doelstellingen voor ogen te houden die 

wellicht anders zijn dan de doelstellingen van de bestaande werkgroep ‘praktische ethiek’.  Het 

bureau van de AUVB-UGIB-AKVB zal een voorstel formuleren en uitwerken. Dit voorstel wordt 

daarna overgemaakt aan de verschillende beroepsorganisaties. 

- Het algemeen doel is het innemen van een standpunt vanuit de beroepsgroep van 

verpleegkundigen in ethische kwesties en niet een eenduidig standpunt van de 

verpleegkundigen; 

- Elk ethisch advies dat door de werkgroep wordt geformuleerd, dient door de raad van bestuur 

van de AUVB goedgekeurd te worden. Het is de RvB die beslist. Een ‘officieel’ ethisch 

standpunt als advies kan enkel gedragen worden door de Raad van bestuur. 

- De aanwezigen stellen dat beslissingen genomen worden vanuit de collectiviteit en niet vanuit 

de verschillende beroepsorganisaties apart. 

 

5. Opvolging open brief naar minister De Block 

Minister De Block heeft een antwoord geformuleerd op de open brief van de AUVB-UGIB-AKVB van 

begin januari 2016. De aanwezigen nemen kennis van dit antwoord. Dit antwoord  wordt inhoudelijk 

als nietszeggend beschouwd en  aldus als weinig ondersteunend ervaren. Het antwoord komt niet 

tegemoet aan de verwachtingen van de AUVB.  

Terzelfdertijd is er ook een voorstel voor een structureel overleg met het kabinet De Block dat op 24 

maart 2016 kan plaatsvinden. Het bureau van de AUVB-UGIB-AKVB zal een afvaardiging voorstellen. 

De aanwezigen bespreken opnieuw welke mogelijkheden er zijn om de standpunten van de AUVB-

UGIB-AKVB op politiek vlak hard te kunnen maken. In de discussie dient wordt duidelijk dat er ver-

schillen zijn tussen de opvattingen binnen de regio’s. 

o Vanuit de Franstalige kant wenst men eerder fors en krachtig te reageren. Vanuit de 

Nederlandstalige hoek opteert men voor meer genuanceerde acties. 

o In Vlaanderen is er al een politieke besluitvorming omtrent de Bachelor-opleiding  en 

de HBO5-opleiding. De Bachelor-opleiding wordt hervormd naar vier jaar, waarbij 



4 
 

het curriculum over de vier jaar grondig wordt herzien. Wat betreft de- HBO5 oplei-

ding is er een Task-Force die nagaat hoe het profiel van de HBO-5 afgestudeerde er 

dient uit te zien. De finaliteit is hierbij nog niet gekend. 

o Verslag Task Force door Hendrik:  

 HBO5 afgestudeerden zouden volledige autonome bevoegdheid binnen KB 

78  moeten verwerven, maar voor een beperkter aantal zorgdomeinen: Laag 

complexe zorg – standaard situaties – voorspelbare zorgsituaties – sterk in 

praktijk – geen indicatiestelling 

 geen differentiatie in handelingen, wel in de zorgcontext of zorgsituaties 

waarin ze prioritair worden ingezet 

o Binnen Wallonië heeft men een principiële beslissing genomen omtrent het verlen-

gen van de studieduur tot 4 jaar. De inhoud van het curriculum werd nog niet verder 

bepaald. De vraag van de verpleegkundige beroepsorganisaties dat gesteund werd 

door minister Marcourt, om de opleiding voor gebrevetteerden af te schaffen en te 

vervangen door een intermediaire opleiding (op HBO5-niveua) werd door minister 

De Block geweigerd, waarop de politieke overheid die dit voorstel eerste genegen 

was, dit voorstel de rug toekeert. Dit stuit op protest vanuit het Franstalig landsge-

deelte. Uiteindelijk wenst de politieke overheid de opleiding voor gebrevetteerden te 

behouden en zelfs pogen opdat deze opleiding aan de Europese richtlijnen zou vol-

doen…. In de feiten zijn er in Wallonië overtuigend meer bachelor-afgestudeerden 

dan gebrevetteerden. De minister heeft hierin de ongelukkige uitspraak gemaakt dat 

de gebrevetteerden bij voorkeur dienen te worden tewerk gesteld in de thuiszorg en 

in de ouderenzorg. Het feit dat de gebrevetteerden, niet meer voldoen aan de  

o Uiteindelijk zouden er op deze wijze drie verschillende opleidingen voor verpleeg-

kundigen bestaan in België, maar slechts één titel voor verpleegkunde.  

 

-  Uiteindelijk opteert men: 

o om de acties op een positieve wijze te laten werken en de boodschap op een posi-

tieve wijze over te brengen 

o de verschillende kamers dienen op hun terrein de regionale overheden te overtuigen 

(opleiding, premies, titels,…) 

o elke beroepsorganisatie is verantwoordelijk om de leden te informeren 

o vanuit de AUVB wordt een document, nota opgemaakt met een stand van zaken en 

in functie van informatieoverdracht aan de leden 

o om politici van de regeringspartijen aan te spreken om hen het dossier van de ver-

pleegkundigen persoonlijk toe te lichten en hen te overtuigen van de standpunten 

van de AUVB-UGIB-AKVB (Men denkt aan politici vanuit MR, VLD, NV-A, …) 

o Op deze wijze kunnen ook een aantal parlementaire vragen gesteld worden om het 

probleem en de onlogische besluitvorming bij de verschillende betrokken ministers 

aan te kaarten; 

o er wordt een affichecampagne opgezet om de leden te informeren en ook om de 

verschillende politici op te roepen om de juiste beslissingen te nemen 

o Kan er gebruik gemaakt worden van de titels van ‘practical nurse ‘ en ‘registerd 

nurse’? 
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6. Dossier ‘zware beroepen’ 

In het kader van de einde loopbaan, heeft het bureau van de AUVB-UGIB-AKVB het besluit genomen 

om de minister van pensioenen aan te spreken en een onderhoud aan te vragen om de situatie van 

de einde-loopbaan aan te kaarten. Aan de minister zal gevraagd worden in welk categorie hij van 

plan is om de verpleegkundigen te plaatsen. 

 

 

7. Verslaggeving vanuit de drie Kamers 

a) Nederlandstalige Kamer 

Binnen de Nederlandstalige Kamer is gesproken over het governance model en de samenstelling van 

een nieuw bureau. De voorzitter van de AUVB heeft een aantal fundamentele kanttekeningen bij de 

gemaakte afspraken omdat deze momenteel indruisen tegen het huishoudelijk reglement. (Nvdr: het 

kan volgens de statuten en het huishoudelijk reglement niet dat in de samenstelling van het bureau 

twee plaatsen geclaimd kunnen voor de stichtende leden van de AUVB). Indien de Nederlandstalige 

Kamer dit zou voorstellen, dan dienen de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast te wor-

den en moet dit voorgebracht worden via de algemene vergadering van de AUVB-UGIB-AKVB. 

Een nieuw bureau zal worden voorgesteld op 2 de vergadering van 2 maart 2016. 

 

b) Franstalige Kamer 

Tijdens de vergadering van 6 februari werd vooral aan de leden een stand van zaken geschetst over 

de opleiding verpleegkunde en het standpunt naar de Franstalige overheid.  

Men uitte een bezorgdheid over het bestaan van diverse werkgroepen die uiteindelijk over hetzelfde 

thema handelen m.n.: de functiedifferentiatie. Men stelt voor om tussen deze werkgroepen onder-

ling af te stemmen en overleg te organiseren. 

 

c) Duitstalige Kamer 

Pro forma 

 

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

 

a) TCV: 

Er zijn nog een aantal plaatsen vacant voor de technische commissie voor verpleegkunde.  

Kandidaten kunnen zich nog aanbieden.  

 

b) FRV: werkgroep functiedifferentiatie 

Er blijken onduidelijkheden te bestaan in de afstemming tussen de Nederlandstaligen en de 

Franstaligen in de finaliteit van de werkgroep. De AUVB-UGIB-AKVB dringt aan op een gezamen-

lijke visie en een gezamenlijk standpunt. 

Op de volgende  plenaire vergadering van de FRV zal aan de verschillende werkgroepen gevraagd 

worden om een verslag te brengen van hun werkzaamheden. 

 

9. Informatie:  
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a. dag van de verpleegkunde 12 mei 2016: Op 10 mei si er een congres georganiseerd in 

samenwerking met de FOD Volksgezondheid. De AUVB zal hier zichtbaar op aanwezig 

zijn. 

 

b. opvolging parlementaire vragen: Er werden de laatste maanden diverse parlemen-

taire vragen gesteld in de verschillende parlementen. Het is zinvol om deze te bekij-

ken.  

 

c. website AUVB-UGIB-AKVB 

De nieuwe website van de AUVB si af. Er wordt gevraagd aan de leden om de content 

aan te brengen. De website zal zo snel mogelijk operationeel zijn. 

 

d. voorstel projectsubsidies 

Er was in het budget 2015 een bedrag beschikbaar van 12500 euro ter ondersteuning 

van projecten voor de promotie van verpleegkundigen.  

 
10. Varia 

Er is een vraag vanuit de werkgroep verpleegkundigen (voorzitter: Sabine Hans) binnen de 

Planningscommissie voor de UGIB.  Men haalt de noodzaak aan om de gegevens van 2010 -

2013 in de projecties van de commissie mee te nemen en in rekening te brengen. De vraag 

dient nog in maart 2016 aan de voorzitter van de Planningscommissie gesteld te worden. De 

AUVB zal daartoe een brief richten aan de commissie. 

 

------------------------------ 
Verslaggever: W. Decat 
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