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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 juni 2016 
 
 

Verslag van de raad van bestuur van de AUVB-UGIB-AKVB van 14 juni 2016 
 
 
Aanwezig: 
 ABIHH   Anne Bennert 

ABISIMER  Martine Van Basselaere, Kir Mesut 
 ACN   Paul Sonkes, Kathy Delabye 

AFISCEP  Maria-Pia Delconte 
 AUVB-UGIB-AKVB Deniz Avcioglu 
 BVPV   Daniel Schuermans 
 COMPAS  Anne-Marie Solé  
 FIIB   Meidhi Dallaturca 
 FNBV   Katrien Duthoo, Liesbeth Van Heck, Jet Van Heck 
 FNIB   Fabienne De Zorzi 

KPVDB   Josiane Fagnoul 
NVKVV  Ellen De Wandeler, Kris Vaneerdewegh 
VBVK   Pascal Venmeenen 
VVOV   Monique Van Hiel 
VVVS   Door Lauwaert 
 

Verontschuldigd: 
 
AISPN   Samuel Meert 
AUVB-UGIB-AKVB Marc Konincks, Wouter Decat 
AFISO   Myriam Pietroons 
BELSECT  Filip De Somer 
FNBV   Stephanie Blontrock 
FNIB   Alda Dalla Valle 
GIFD   Nadine Chard’homme 
NVKVV  Hendrik Van Gansbeek 
VBVK   Karin Keppens, Julien Librecht 

 
 
Agenda:  

1. Goedkeuring en opvolging van het pv van 10 mei 2016  
2. Dossier 'Zware beroepen': stand van zaken  
3. Evaluatie: Trefpunt Verpleegkunde: 10 mei 2016  
4. Voorstelling schema’s 

a. selectiecriteria voor mandatarissen  
b. criteria voor projectfinanciering  
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5. Verslag van de drie kamers:  
a. Nederlandstalige Kamer  
b. Franstalige Kamer  
c. Duitstalige Kamer  

6. Nieuws van de commissies en werkgroepen FRV, TCV, etc.  
7. Informatie:  

a. Project Normen voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT): kwaliteit en personeel  
b. Website AUVB-UGIB-AKVB: toelichting en voorstel voor de infodagen  
c. Ontmoeting met het kabinet De Block: agenda  
d. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): oproep tot het voorstel-

len van onderwerpen voor zijn programma 2017  
e. data van de vergaderingen van de AUVB-UGIB-AKVB in het najaar  

8. Divers  
 

 
Verloop: 

 

Inleiding: 

De heer Marc Koninckx laat zich verontschuldigen voor de vergadering. De vergadering zal 

voorgezeten worden door de heer Paul Sonkes, schatbewaarder van de AUVB-UGIB-AKVB. 

 

1. Goedkeuring en opvolging van het pv van 10 mei 2016  

 De vertegenwoordiger van de AISPN: Samuel Meert dient te worden toegevoegd aan 

de verontschuldigden van 10 mei 2016. 

 Naar aanleiding van het verzoek om nadere toelichting van een lid van de rvb werd 

onder punt 4, paragraaf 3 van het pv het volgende onderstreepte deel toegevoegd aan 

de zin 'Voorstel : een voorwaarde voor deze persoon om vertegenwoordiger te wor-

den, zou kunnen zijn dat hij lid wordt van een vzw die reeds lid is'. 

  Het pv wordt goedgekeurd. 

 

 

2. Dossier 'Zware beroepen': stand van zaken  

De Franstalige Kamer heeft juridisch advies ingewonnen bij een advocaat in sociaal recht, de 

heer Olivier Langlet, inzake de mogelijkheden/voorwaarden om ons beroep te laten erkennen 

als een 'zwaar beroep'. De advocaat heeft tijd gevraagd tot september om het dossier voor te 

bereiden. Hij zal ons op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 

 

De vertegenwoordigers van de NVKVV preciseren dat de Nederlandstalige Kamer reeds 

onderzoek heeft gedaan hieromtrent. 

 

Aan de coördinatrice werd voorgesteld om de heer Van Gansbeke te contacteren om 

inlichtingen in te winnen om zo te vermijden dat er dubbel werk wordt uitgevoerd. 
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Aangezien het gaat om een dossier voor het federale niveau wordt er gevraagd waarom dit 

dossier in de kamers behandeld wordt. Paul legt uit dat er tijdens de rvb van 10 november 

2015 werd beslist om de onderwerpen te behandelen die vermeld werden in punt 4 van de 

rvb van 10 november 2015, namelijk 'Werkplan van de kamers 2016: - Einde van de loopbaan 

- Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 - KB nr. 

78 – Specialisaties: opleidingen – financiering – classificatiesysteem'. Deze onderwerpen 

dienen dus behandeld te worden in de kamers en vervolgens naar het federale niveau 

doorgesluisd te worden. 

 

 

3. Evaluatie: Trefpunt Verpleegkunde: 10 mei 2016  

De punten die tijdens de dag aan de orde waren, zijn interdisciplinariteit - transdisciplinariteit, 

de herdefiniëring van het KB nr. 78, de BelRAI en e-learning. 

 

Tijdens de pauze hebben enkele leden op officieuze wijze kunnen praten met de minister van 

Volksgezondheid. De aanwezigen krijgen een mondeling verslag van dit onderhoud. 

 

 

4. Voorstelling van de 'schema’s':  

a. selectiecriteria voor mandatarissen  

Het bureau heeft, op basis van wat hem bezorgd werd, correcties doorgevoerd en heeft de 

criteria bepaald om gemandateerd te zijn vanuit de AUVB-UGIB-AKVB. 

 

Voor toekomstige oproepen voor mandaten werden de vzw's verzocht om het 'schema' in te 

vullen en om deze door te sturen naar de AUVB-UGIB-AKVB. Het is het bureau dat de 

kandidaten zal beoordelen en zal selecteren. 

 

Ellen De Wandeler vraagt waarom het aantal mandaten waarover de organisatie reeds 

beschikt gecommuniceerd moet worden. Josiane Fagnoul legt uit dat dit om 

billijkheidsredenen is. Mevrouw De Wandeler zegt vervolgens dat de kwaliteit niet in acht 

genomen zal worden. Er wordt haar geantwoord dat dit de kwaliteit niet in het gedrang zal 

brengen. De voorzitters van de kamers zijn akkoord met dit criterium. Er wordt gepreciseerd 

dat dit niet het belangrijkste criterium is en dat hier geen beoordelingscijfer aan gegeven 

wordt, in tegenstelling tot andere criteria. 

Mevrouw De Wandeler stelt voor om dit criterium in dat geval anders te formuleren. Er wordt 

aan herinnerd dat dit een beslissingsinstrument is voor het bureau. 

 

b. criteria voor projectfinanciering  
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Net zoals voor het 'schema voor mandatarissen' heeft het bureau, op basis van wat hem 

bezorgd werd, correcties doorgevoerd en heeft het de criteria bepaald voor de 

projectfinanciering van de AUVB-UGIB-AKVB. 

 

Aangezien de leden van de rvb de tijd niet hebben gehad om te reageren op deze criteria 

vraagt de rvb het document en de nodige tijd om hun opmerkingen te bezorgen. Het 

document wordt tijdens de rvb in beide talen naar de leden van de rvb gestuurd. Er wordt een 

termijn toegekend tot 30 juni 2016. 

 

 

5. Verslag van de drie kamers: 

a. Nederlandstalige Kamer  

 Er is een ontmoeting gepland met het kabinet Vandeurzen op donderdag 16 juni. De 

zorgambassadeur heeft de eerste versie van 'de visie van de verpleegkundige in 2030' 

reeds gegeven, maar de tekst is zeker nog niet klaar. Het doel is ook om erover te 

praten met de Franstalige collega's. In Vlaanderen heeft de regering beslist om geen 

premies meer toe te kennen in de geriatrie en om geen nieuwe titels te aanvaarden. 

De organisaties hebben dus gereageerd, maar wensen samen te werken met het 

kabinet. Daarom dient er een uitwisseling plaats te vinden tussen beide. 

 Er werden meerdere pogingen ondernomen om een ontmoeting te plannen met de 

verantwoordelijke van het IF-IC. Deze ontmoeting heeft helaas nog steeds niet 

plaatsgevonden en op dit moment is er niets gepland. 

 Toelichting van de brief van mevrouw Crevits: samengevat vindt ze het een goede zaak 

om na te denken over de toekomst van de verpleegkundigen, maar blijft ze ervan 

overtuigd dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorgen goed is. Ze vindt dus dat 

beide studierichtingen op hun plaats zijn en wenst beide te behouden. Ze gaat bekijken 

hoe dit geregeld kan worden. 

De Nederlandstalige Kamer heeft mevrouw Crevits gecontacteerd op basis van de 

laatste alinea om met haar een overleg te hebben hieromtrent. Ze kregen als antwoord 

dat het geen dringend onderwerp is! In Vlaanderen is er nog altijd de 'task force', maar 

is er geen vergadering meer. 

 

b. Franstalige Kamer  

 Er werd aan de kamer verslag uitgebracht over het vijfde 'Trefpunt Verpleegkunde' van 

10 mei op de FOD. 

 In de omzendbrief nr. 5749 inzake de 'Vierde graad: aanvullend secundair 

beroepsonderwijs' die door minister Schyns gepubliceerd werd, wordt toegelicht dat 

de opleiding (gebrevetteerd) 3,5 jaar zal duren. Er wordt echter niet in vermeld of dit 

tijdelijk of definitief is. De Franstalige Kamer heeft een onderhoud om te weten welke 

richting we uitgaan. De minister zal hen op 6 juli 2016 ontvangen. 
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 Er werd een workshop met werkgroepen (WG) gehouden, tijdens dewelke de volgende 

drie onderwerpen aangesneden werden: communicatie, ethiek en zwaar beroep. Er 

werd feedback bezorgd aan de kamer. 

 De kamer werd ervan op de hoogte gesteld dat de administratieve zetel van de AUVB-

UGIB-AKVB in Diegem-Brussels Airport blijft. De huur werd voor twee jaar verlengd. 

 De 'schema’s voor mandatarissen' en 'criteria voor projectfinanciering' werden aan de 

kamer voorgesteld. 

 De Franstalige coördinatrice vraagt om uitgenodigd te worden op de rvb van de 

Franstalige vzw's om de leden beter te leren kennen. 

 De financiering van de AUVB zal slechts met één jaar worden verlengd. 

 Studieproject KCE. 

 

c. Duitstalige Kamer  

 De kamer heeft gewerkt rond de titels en kwalificaties om de lijsten van handelingen 

te doen overeenstemmen. 

 Ze blijven druk uitoefenen op de Duitstalige ministers inzake de verpleegkundige 

opleiding. 

 Er zal ook een datum overeengekomen worden om de coördinatoren uit te nodigen 

op de rvb en de kamer. 

 De voorzitster van de Duitstalige Kamer herinnert eraan dat Wouter Decat in het 

verleden de pv's van de andere kamers naar iedere kamer verstuurde. Ze vraagt of 

deze procedure hernomen kan worden om te weten rond welke onderwerpen iedere 

kamer werkt. De leden van de rvb zijn akkoord met dit idee. De pv's zullen naar de 

andere kamers verstuurd worden. 

 

d. Vergadering verenigde kamers 

De Vergaderingen van de verenigde kamers hebben als opzet om de ontmoeting met het 

kabinet De Block voor te bereiden. Het is het bureau van iedere kamer en het bureau van de 

federale AUVB-UGIB-AKVB alsook de twee coördinatoren die deze vergadering moeten 

bijwonen. Het is mogelijk om zich te laten vervangen. 

Kris Vaneerdewegh geeft aan dat het Nederlandstalige bureau vijf personen telt. Paul Sonkes 

raadt aan om dit met de voorzitter te bespreken. 

Aangezien er geen akte genomen werd van de mensen die aanwezig dienen te zijn op deze 

vergaderingen is dit niet duidelijk voor de rvb.  

Er wordt voorgesteld om dit op de agenda van de volgende rvb te plaatsen (13 september 

2016). 

 

Het doel van deze vergaderingen is om de met het kabinet te behandelen punten te bepalen 

en om te bepalen wie welk punt aan het kabinet uitlegt.  
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De voorzitster van AFIScep deelt mee dat ze in kleine groepen werken om te bepalen hoe zich 

te organiseren rond de specialisaties. Ze hebben hun licht opgestoken in Zwitserland en 

Canada en hebben zich gebaseerd op hun werkwijze om hetzelfde te doen in België. Om tot 

een consensus te komen aangezien de titel een internationaal karakter zal hebben. 

Er wordt aan herinnerd dat er op het niveau van de Federale Raad reeds een kleine werkgroep 

is (functiedifferentiatie) die de verpleegkundige in verschillende niveaus indeelt. De indeling 

is gebaseerd op de competenties die men tijdens de opleiding verwerft zodat men zich kan 

integreren in zijn beroep en men geschikt is voor de functie.  

 

Een lid zegt dat het de syndicaten zijn die problemen ondervinden en dat zij lobbyen. De 

HBO5-onderwijsnetten en syndicaten doen veel aan lobbying om sommige competenties 

terug te schroeven. Zij zetten de lat lager i.p.v. hoger.  

 

Een lid stelt voor om de kwalificaties en titels die we momenteel hebben te definiëren om ze 

te laten overeenstemmen en om dezelfde richting uit te gaan zodat we geen tijd te verliezen. 

Herinnering aan de feedback van het kabinet van 27 april 2016 inzake de toekomstige 

'specialisaties'.  

 

 

6. Nieuws van de commissies en werkgroepen: FRV, TCV, etc.  

Wat betreft de FRV ontbreken er voor de samenstelling van de werkgroepen nog telkens één 

Nederlandstalige kandidaat. Deze kandidaten dienen lid te zijn van de FRV.  

Wat betreft de door de AUVB-UGIB-AKVB gemandateerde experten zijn het, voor de 

werkgroep 'Permanente vorming', mevrouw Magda Vermeulen en mevrouw Aurelia Bustillo 

die gemandateerd werden. 

Voor de experten in de werkgroep 'Deontologie' zijn het Marc Koninckx en Meidhi Dalla Turca 

die gemandateerd worden. 

 

Wat betreft de TCV is er geen beweging. Het lijkt erop dat er aan Nederlandstalige zijde een 

tekort is aan gemandateerde artsen. Dit onderwerp zal besproken worden tijdens de 

ontmoeting met het kabinet.  

 

 

7. Informatie:  

a. Project Normen voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT): kwaliteit en personeel  

De vraag werd gesteld vanuit de KPVDB: de RH en RVT zullen een communautaire 

verantwoordelijkheid worden. Dit betekent dat iedere gemeenschap op een verschillende 

manier zal kunnen werken. 

Het idee is om de gemeenschappelijke waarden te bepalen die wij, als verpleegkundigen, niet 

willen opgeven en om dit aan de regio’s te communiceren voordat iedere regio haar eigen 

normen opstelt.  
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Bij wijze van herinnering: in 2014 heeft de FRV de normen voor de RVT bepaald vanuit 

verpleegkundig standpunt.  

Het doel is om een veiligheidsapparaat op poten te zetten met een federaal standpunt over 

alle verpleegkundige waarden. 

Een van de leden merkt op dat dit een zaak is voor de kamers en niet voor het federale niveau. 

Het gaat om de verpleegkundige waarden en niet om wat er zich afspeelt in de RH en RVT. En 

vervolgens deze waarden aan de regio's te bezorgen. 

 

b. Website AUVB-UGIB-AKVB: toelichting en voorstel voor infodagen  

Er zullen opleidingsdagen voorgesteld worden voor de bestuurders die door iedere vzw 

gekozen worden. 

Ellen De Wandeler stelt vast dat de vraag van de AUVB-UGIB-AKVB om de website van inhoud 

te voorzien, wat aan de leden gevraagd wordt, een hele klus is. Sommige vzw's betalen een 

webmaster. Dit kost geld. Welk rendement zal hun investering hebben? Zullen de vzw's een 

cijfermatig rendement kunnen hebben? Met andere woorden, bestaan er 

bezoekersstatistieken voor iedere vzw? 

Er bestaat daadwerkelijk een mogelijkheid om de bezoekersstatistieken van de website te 

raadplegen. Echter is dit enkel mogelijk voor de website van de AUVB-UGIB-AKVB, niet voor 

iedere vzw. 

Er wordt aan herinnerd dat het niet verplicht is om de website van inhoud te voorzien, maar 

dat het een mogelijkheid is. Iedere vzw is vrij om te bepalen in welke mate ze zich inzetten. 

Een andere mogelijkheid is om te vragen aan de vzw's die webmasters betalen hen te 

verzoeken om het nodige te doen om rechtstreekse links te creëren tussen de twee websites.  

 

De heer Schuermans stelt voor om, op het moment van de proclamaties, folders te sturen 

naar de pas afgestudeerden en naar de verpleegkundescholen om zo de zichtbaarheid en 

naamsbekendheid van de AUVB-UGIB-AKVB te bevorderen en om deze toekomstige 

verpleegkundigen aan te zetten zich aan te sluiten bij een vzw. 

 

c. Ontmoeting met het kabinet De Block: agenda  

De ontmoeting zal plaatsvinden op 21 juni 2016. 

De personen die aanwezig zullen zijn, zijn Marc Koninckx, Anne-Marie Solé, Thierry Lothaire, 

Martine Van Basselare, Kris Vaneerdewegh, Hilde Driessens, Josiane Fagnoul, Deniz Avcioglu, 

Wouter Decat. 

 

De agendapunten die behandeld zullen worden, zijn: 

- de wet van 10 mei en de evolutie naar een nieuwe wetgeving;  

- de verpleegkundige opleiding en de omzetting volgens de Europese richtlijnen; 

- functiedifferentiatie; 

- stand van zaken van de Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV); 
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- bezorgdheid over de nieuwe wetgeving inzake psychotherapie; 

- stand van zaken inzake het KB betreffende de financiering van de AUVB. 

 

Een lid legt uit dat er voor de TCV geen arts zou zijn op dit moment. Daarom kan dit niet 

plaatsvinden. Sommige denken dat dit een strategie is van het kabinet. 

 

Voor de financiering van de AUVB-UGIB-AKVB: het huidigefinancierings- KB geldt voor vier jaar 

en eindigt in 2016. De financiering werd slechts met één jaar verlengd. Waarom? Zonder 

toekomstperspectief is het redelijk moeilijk om projecten te plannen. 

 

De rvb vraagt een extra vergadering om feedback te krijgen over de ontmoeting met het 

kabinet De Block en Schyns. 

 

d. Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): oproep tot het voorstellen van 

onderwerpen voor zijn programma 2017  

Het KCE heeft een oproep gelanceerd. Deze oproep betreft de studieonderwerpen en wordt 

overgenomen door de AUVB-UGIB-AKVB. 

 

NB: De AUVB heeft vorig jaar een brief verstuurd naar de NRZV. We hebben een antwoord 

gekregen en hebben vertegenwoordigers bij de NRZV. Om er enkele te vermelden: Elisabeth 

Darras, Martin Fortemps, Christophe Plomteux. De volledige lijst is opgenomen in het recent 

verschenen besluit. 

 

e.  Data van de vergaderingen van de AUVB-UGIB-AKVB in het najaar  

De vergaderingen zullen telkens plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand. De 

volgende rvb zal doorgaan op 13 september 2016 en de andere zullen met het pv 

gecommuniceerd worden. 

 

 

8. Divers 

 In juli, tijdens de vakantieperiode, zal een ontmoeting plaatsvinden met mevrouw 

Schyns. De vraag die zich stelt, is: 'Zouden we ons licht niet opsteken in Europa?' Dit 

staat op de planning. Tijdens de vergadering van de kamers werd aan de heer Thierry 

Lothaire gevraagd om de vraag aan Europa te stellen. 

 De hogescholen hebben een schrijven gericht aan minister Schyns naar aanleiding van 

de omzendbrief die ze heeft laten publiceren. Het argument dat werd aangehaald, is 

dat het gaat om oneerlijke concurrentie. 

 In Limburg kunnen de HBO5-studenten enkel stage lopen op afdelingen waar ze 

aangeworven kunnen worden. Dus niet op de afdelingen intensieve zorgen en 
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pediatrie bijvoorbeeld. Dit betekent in ieder geval dat ze, in deze omstandigheden, niet 

zullen voldoen aan de Europese richtlijn. 

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

 

D. AVCIOGLU 


