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Woordje van de ondervoozitter 
 

Beste Collegae, 

In dit algemeen jaarverslag 2018 AUVB-UGIB-AKVB kan je de dynamiek en de energie van onze 

beroepsvereniging voelen. Je kan niet anders dan concluderen dat dit een zeer professionele 

organisatie is die nauw betrokken is bij het welzijn en de uitbouw van ons beroep. Dat is gelukkig  een 

van onze hoofdmissies. 

Als ondervoorzitter heb ik het voorrecht om te participeren aan de ontwikkelingen van ons beroep, 

noodzakelijk om het professioneel niveau hoog te houden. Dit niveau kunnen we maar bereiken 

dankzij de medewerking en volledige inzet van alle leden van de raad van bestuur, de bestuursleden 

van de drie kamers, onze coördinatoren en alle vertegenwoordigers van de verschillende 

beroepsverenigingen.  

De laatste jaren werden er enorme inspanningen geleverd om de samenhorigheid te bevorderen 

binnen onze beroepsvereniging en langzaam maar zeker slagen we erin om als één spreekbuis naar 

voor te komen. We zijn er ons zeer van bewust, dat er nog werk is aan deze samenhorigheid en gaan 

naar de toekomst toe nog meer transparantie proberen te creëren waar nodig. Het sleutelwoord hier 

is “vertrouwen geven en krijgen” van elke lidvereniging om de belangen van iedereen te behartigen. 

Dit neemt niet weg dat elke aparte beroepsvereniging zijn individuele koers kan, mag en moet varen. 

Het is de kracht van de verschillende beroepsverenigingen om te luisteren naar onze leden aan de 

basis. Hierdoor blijven we op de hoogte van de overkoepelende noden en verlangens waar we samen 

vanuit de AUVB-UGIB-AKVB moeten aan werken om ze zo goed als mogelijk te verdedigen. Op dat 

moment moet de samenhorigheid het individualisme van elke vereniging overstijgen en dat is wat ik 

bedoel met vertrouwen geven en krijgen. Pas dan gaan we ook het respect krijgen dat we verdienen.   

Zoals eerder gezegd hebben we op gebied van samenhorigheid vorderingen gemaakt en dat straalt 

ook af op de externe bekendheid van de AUVB-UGIB-AKVB. Maar het stelt me meer tevreden dat er 

ook meer erkenning komt van buitenuit, van de officiële adviesraden betrokken bij de beslissingen 

over ons beroep. Onze vertegenwoordiging en medebestuur in externe organen wordt meer en meer 

verwacht zelfs vereist. Op zich is het een zeer gunstige evolutie dat we gehoord willen en kunnen 

worden. Iemand zei ooit in haar speech aan de politici, dat “ze ons wel horen maar dat niemand 

luistert”. Hierin proberen we stilaan verandering te brengen door actief mee te werken samen met de 

verschillende overlegorganen. Door als één stem naar buiten te komen en als dusdanig te participeren 

krijgen we veel meer gerealiseerd. In het verleden waren de verdeeldheid en de individuele acties van 

elke beroepsvereniging apart, zonder gezamenlijk overleg, onze achillespees. Daarom roepen we 

iedereen op om mee te gaan in het gedachtegoed van vertrouwen, gepaste transparantie en 

samenhorigheid. Zo zijn we er zeker van dat onze toekomstplannen meer kans op slagen hebben en 

sterker kunnen gerealiseerd worden. 

In deze context wens ik zeker verder betrokken te blijven als ondervoorzitter van de l’AUVB-UGIB-

AKVB. 

 

Daniel Schuermans  



  

De Algemene Unie van 
Verpleegkundigen van België 

 

Wie zijn we? 
 

 
In 2018: 

   
■      21 Nederlandstalige verenigingen 
 
■      21 Franstalige verenigingen 

 

■         1 Duitstalige vereniging 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De AUVB: Van gisteren tot vandaag... 
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België werd in 1952 opgericht als een feitelijke 

vereniging. Tot in 2009 was ze een alliantie van algemene, autonome beroepsorganisaties, zonder 

specifieke rechtsvorm. Op 15 september 2009 zijn vijf algemene verenigingen, namelijk de NVKVV, 

FNBV, FNIB, ACN en KPVDB, erin geslaagd om haar om te vormen tot een vzw, waardoor ze 

rechtspersoonlijkheid verkreeg. In 2013 heeft de AUVB-UGIB-AKVB zich opengesteld voor alle 

verenigingen van verpleegkundigen, met inbegrip van de verenigingen van gespecialiseerde 

verpleegkundigen.  

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België verenigt vandaag drieënveertig 

beroepsorganisaties uit de drie gewesten en gemeenschappen en overkoepelt hiermee alle aspecten 

van de opleiding en beroepsuitoefening van de verpleegkunde. Daarmee vertegenwoordigt ze de 

140.000 verpleegkundigen die actief zijn in het land.  

 

Enkele datums 
1952: oprichting van de AUVB-UGIB-AKVB als een feitelijke vereniging 

1974: wet op de uitoefening van de verpleegkunde 

2004: opstelling van een deontologische code voor alle verpleegkundigen in België 
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2009: omvorming van de vereniging tot een vzw door de vijf algemene verenigingen (NVKVV, 

FNIB, FNBV, ACN en KPVDB) 

2013: publicatie in het Belgisch Staatsblad van het eerste KB dat voorziet in de structurele 

financiering van de AUVB-UGIB-AKVB via het RIZIV  

2014 & 2015: aanwerving van een Nederlandstalige coördinator en later van een Franstalige 

coördinatrice 

2017 & 2018: publicatie in het Belgisch Staatsblad van het KB van 31 juli 2017 en het KB van 

10 april 2018  over de voortzetting van de financiële tegemoetkoming voor de werking van de 

AUVB in 2018 en 2019. 

 

Missies 
De AUVB-UGIB-AKVB is een pluralistische onafhankelijke vereniging. Ze ontwikkelt haar activiteiten op 

het gehele Belgische grondgebied, buiten alle filosofische en politieke strekkingen om.   

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) is een vzw met als doel de 

beoefenaars van de verpleegkunde te verenigen, de verenigingen van beoefenaars van de 

verpleegkunde bijeen te brengen, het beroep en de uitoefening van de beoefenaars van de 

verpleegkunde te vertegenwoordigen en te verdedigen, zowel vanuit hun professionele belangen als 

vanuit het belang van de hen toevertrouwde patiënten, en de verpleegkunde, de 

verpleegwetenschappen en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te promoten en te ontwikkelen. 

De doelstellingen en prioriteiten van de AUVB-UGIB-AKVB omvatten informatiedoorstroming, 

communicatie, overleg, advisering, vertegenwoordiging van het beroep en netwerkvorming.  

De AUVB-UGIB-AKVB bekleedt mandaten op Europees, federaal en gewestelijk niveau om het 

verpleegkundige beroep te vertegenwoordigen. 

 

Waarden 
In aansluiting en ter voorbereiding van het Politiek Memorandum werd op 24 april 2018 een denkdag 

georganiseerd. Het opzet was om de actiepunten en het strategisch plan voor de komende jaren voor 

de AUVB-UGIB-AKVB-mee te bepalen.  

Er werd een eerste aanzet gegeven voor de opmaak van het politiek Memorandum 2019 en de 

waarden waarvoor de AUVB -UGIB-AKVB wenst te staan, werden bevestigd. De AUVB-UGIB-AKVB is:   

Toegewijd 

De verenigingen ondersteunen ‘actief’ de missies die door de AUVB-UGIB-AKVB worden 

verdedigd. De acties van de beroepsverenigingen sluiten aan bij de opdrachten van de AUVB-

UGIB-AKVB.  

Proactief & visionair  

De AUVB-UGIB-AKVB wil anticiperen op de visies en ontwikkelingen die het beroep van 

verpleegkundige beïnvloeden (beleid, maatschappelijk middenveld, sociale partners). De acties 

van de AUVB-UGIB-AKVB komen overeen met de beslissingen die binnen de AUVB-UGIB-AKVB 

worden genomen. 
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Coherent  

Eendracht maakt macht. Communicatie en netwerking verenigen het verpleegkundig beroep, 

geven meer samenhang en gewicht aan de acties van de AUVB-UGIB-AKVB en benadrukken de 

multidimensionale aspecten van het beroep van verpleegkundige. 

Een Referentie  

De AUVB-UGIB-AKVB is een bevoorrechte vertrouwenspartner, die erkend wordt als een 

essentiële gesprekspartner en medespeler in de sector van de verpleegkunde en in de 

gezondheidssector. De AUVB-UGIB-AKVB zorgt als unie voor meer zichtbaarheid, meer impact en 

meer invloed op politiek niveau. Ze bevordert de erkenning en waardering van het beroep. 

Onafhankelijk  

De AUVB-UGIB-AKVB is onafhankelijk van elke filosofische en/of politieke strekking. De leden-

organisaties zijn autonoom en werken binnen de AUVB-UGIB-AKVB samen aan een 

gemeenschappelijke visie op de evolutie van het beroep. 

 

 

Waarom de AUVB-UGIB-AKVB? 
In december 2016 heeft het communicatiebureau Hill+Knowlton Strategies een audit uitgevoerd bij de 

beroepsverenigingen die lid zijn van de AUVB-UGIB-AKVB. 

De resultaten van deze audit (2017) hebben aangetoond dat de leden ‘willen samenwerken, ideeën 

willen uitwisselen en willen handelen’. 

Hiertoe willen ze, onder meer, ’geïnformeerd worden en informeren, netwerken vormen, ontmoeten, 

ideeën uitwisselen, adviezen geven, toetreden tot een organisatie die hun vragen en behoeften 

beantwoordt, hun krachten bundelen, met één enkele en dezelfde stem praten, zich laten horen bij de 

politici, het beroep verdedigen, de opleiding verbeteren en zich erop afstemmen en de specialisaties 

een plaats en een stem geven’. 

Volgens onze leden zijn de sterkste punten van de AUVB-UGIB-AKVB: de nationale vertegenwoordiging 

van meerdere verenigingen, de grote diversiteit van de vereniging, het netwerk van contacten en van 

samenwerking en de jaarlijkse congressen die door de verenigingen georganiseerd worden. 

De leden willen samen gemeenschappelijke doelen verdedigen, informatie uitwisselen, een actieve rol 

spelen, inspraak hebben in een grotere groep, verbonden zijn met andere soortgelijke profielen, zich 

nuttig maken en zich inzetten voor de goede zaak. 

Ze willen tevens meer zichtbaarheid, meer invloed in de politieke wereld, meer dynamiek en een actief 

imago, meer afstemming op het politieke memorandum 2014-2018, meer informatie inzake de 

wetgeving, een meer professioneel en transparant beheer. 

Voor hen zijn dit de prioritair te behandelen dossiers: het verhogen van de zichtbaarheid van de AUVB-

UGIB-AKVB, de opleiding, het diploma en het statuut van verpleegkundige, het oprichten van een 

netwerk dat invloed uitoefent op politiek niveau en het bevorderen van de dagelijkse activiteiten van 

de verpleegkundigen (en de positieve aspecten van het beroep). 

Onze leden vragen om meer te investeren in de volgende domeinen: 
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- communicatie via eigen middelen (communicatiecampagnes en -acties die meer mond-tot-
mondreclame en meer engagement van de volgers genereert: vind-ik-leuks, opmerkingen, 
delingen); 

- openbare en gouvernementele zaken; 
- communicatie via de sociale media alsook via de traditionele netwerken; 
- organisatie van evenementen; 
- institutionele video’s en publiciteit. 

 
De leden wensen dat de AUVB-UGIB-AKVB het verschil maakt en kwaliteitsvolle zorg bevordert voor 

de patiënten. Hiertoe willen ze een unie met meer zichtbaarheid en meer impact en invloed op politiek 

niveau die een bevoorrechte vertrouwenspartner wordt, die erkend wordt als noodzakelijke 

gesprekspartner van de verpleegkundige en gezondheidssector en die de doelstellingen inzake 

opleiding en statuut, erkenning en valorisatie van het beroep bereikt. 

 

 

De organisatie van de AUVB-UGIB-AKVB 

Het Organigram 

 

 

De algemene vergadering (av) 
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de AUVB-UGIB-AKVB. Ze komt minstens eenmaal 

per jaar samen.  

In 2018 bestaat de algemene vergadering uit drieënveertig beroepsverenigingen van 

verpleegkundigen: ABIHH, ABISIMER, ACN, AFIP, AFISCEP.be, AFISO, AFIU, AIIB-VUKB, AISE, AISPN, 

APFISCO, ASTER, AFISTEB-BEFOHN, BELSECT, BHS, BVNV-ABIN, BVPV-SBIP, BVRV, BVVS, COMPAS, 

ENDOFIC, FIIB, FNBV, FNIB, GIFD, KPVDB, MEDERI Brussels Hoofdstedelijk Gewest, MEDERI Vlaamse 
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Gewest, NVKVV, ORPADT, SIO, SIXI, SIZ Nursing, UROBEL, VBVK, VBZV, VLAS, VOGV, VVIZV, VVOV, 

VVRO, VVVS, WCS. 

In 2018 is de algemene vergadering samengekomen op dinsdag 24 april 2018. 

 

De raad van bestuur (rvb) 
De vereniging wordt geleid door een raad van bestuur die gekozen wordt door de algemene 

vergadering: 50 % van de bestuurders vertegenwoordigt de algemene beroepsorganisaties en 50 % 

vertegenwoordigt de geassocieerde vaste leden. De leden van de raad van bestuur zijn een voor een 

verpleegkundigen. 

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van vier jaar. De laatste verkiezing vond plaats op 

13 juni 2017. 

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. 

Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, buiten deze die de wet expliciet voorbehoudt aan de 

algemene vergadering. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het 

al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. 

De rvb komt eenmaal per maand samen. Hij bestaat uit vijftien vzw’s die lid zijn van de AUVB-UGIB-

AKVB en die verkozen worden in de algemene vergadering. 

De rvb is samengesteld (2017 – 2021) uit de volgende verenigingen: ACN, FNBV, FNIB, KPVDB, NVKVV, 

AFISCEP, AFIU, AISPN, BVPV-SBIP, FIIB, SIO, VBVK, VBZV (met MEDERI als plaatsvervangend lid), VVOV, 

VVVS. 

In 2018 vonden de volgende vergaderingen van de rvb plaats: 16 januari, 06 februari, 13 maart, 08 

mei, 12 juni, 11 september, 25 oktober, 13 november en 11 december.  

 

Het uitvoerend bureau 
De raad van bestuur kiest uit zijn leden het uitvoerend comité voor een termijn van vier jaar. Het 

bureau bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en iedere 

andere gewenste functie. Het bureau legt verantwoording af aan de rvb. Het bereidt de vergaderingen 

voor en voert de genomen beslissingen uit. 

In juni 2017 werd het nieuwe uitvoerend bureau verkozen met een nieuwe samenstelling. De 

voorzitters van de kamers zijn vandaag permanente genodigden van het uitvoerend bureau. Het 

voorzitterschap wordt waargenomen door Yves Mengal, het vicevoorzitterschap door Daniël 

Schuermans, het secretariaat door Hendrik Van Gansbeke en Yves Maule en het penningmeesterschap 

door Hilde Driessens. De uitgenodigde voorzitters van de kamers zijn Alda Dalla Valle voor de 

Franstalige Kamer, Josiane Fagnoul voor de Duitstalige Kamer en Kris Vaneerdewegh voor de 

Nederlandstalige Kamer. 

Het uitvoerend bureau komt eenmaal per maand samen. In 2018 is het uitvoerend bureau 

samengekomen op 31 januari, 5 maart, 26 maart, 17 april, 30 mei, 4 september, 7 november, 3 

december 2018. 



Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2018                                                                                                                   10 
 

Op 31 december 2018 beëindigde Dhr. Yves Mengal zijn mandaat als voorzitter van de AUVB. Dit was 

als dusdanig afgesproken bij de aanvang van zijn mandaat in juni 2017. Dhr. Pauls Sonkes neemt het 

voorzitterschap van de AUVB op zich vanaf 1 januari 2019. 

 

Het coördinatieteam  
De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België heeft ervoor gekozen twee coördinatoren aan te 

nemen. Deze zijn tewerkgesteld en benoemd door de raad van bestuur. Ze werken onder het 

gedelegeerde gezag van het bureau.  

De coördinatoren vervullen een rol van vertegenwoordiging, netwerkvorming en dialoog met de 

verschillende stakeholders. Ze nemen deel aan de onderhandelingen en stellen de dossiers op.  

Ze nemen actief deel aan de verschillende adviesorganen, raden en comités op gewestelijk, federaal 

en Europees niveau met als doel het verpleegkundige beroep te valoriseren, te laten erkennen en te 

ondersteunen. De communicatie, consultatie en verspreiding van de informatie maken deel uit van 

hun prioriteiten. 

Bovendien staan de coördinatoren in voor het dagelijkse bestuur van de vereniging en besteden ze 

uitzonderlijke aandacht aan de verspreiding van de informatie en aan de adviesprocedures. 

In 2018 vervulden Deniz Avcioglu en Wouter Decat de voltijdse rol van coördinator. 

Deniz Avcioglu is afgestudeerd als bachelor in de verpleegkunde, met geestelijke gezondheidszorg als 

specialisatie. Ze is houder van een master in de volksgezondheid, met management van 

zorginstellingen als optie. Ze is de Franstalige coördinator en beheert, buiten de federale aspecten, de 

dossiers met betrekking tot de Franstalige Kamer. 

Wouter Decat is de Nederlandstalige coördinator. Hij is licentiaat in de medische en sociale 

wetenschappen en heeft jarenlange ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.  Wouter is de 

Nederlandstalige coördinator en volgt naast de federale dossiers ook de regionale Vlaamse materie 

op. 

Vanaf 21 september 2018 tot 14 december 2018 werd mevr. Arame Diouf via een interimcontract als 

secretariaatsmedewerker ingeschakeld. 

 

De vrijwilligers 
De AUVB-UGIB-AKVB zou niet bestaan zonder de talrijke vrijwilligers van de beroepsverenigingen 

waaruit ze bestaat. Met uitzondering van de twee coördinatoren werken alle leden van de 

ledenorganisaties op vrijwillige basis samen voor de AUVB-UGIB-AKVB.  

Het is dankzij de inzet, de aanwezigheid en het werk van de talrijke vrijwilligers, die tijd noch energie 

sparen voor het verpleegkundige beroep, dat het werk van de AUVB-UGIB-AKVB een succes is.  Het is 

dankzij hun grootmoedigheid, hun passie en hun expertise dat de AUVB-UGIB-AKVB evolueert. 

Daarom willen we de talrijke vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun toewijding, hun participatie en 

hun vertegenwoordiging in de verschillende comités, commissies, werkgroepen, vergaderingen en 

mandaten, voor hun opvolging van de dossiers en, ten slotte, voor al hun inspanningen. 
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Zonder hen zou het onmogelijk zijn onze missies te vervullen. We hopen dat we de komende jaren op 

hun waardevolle aanwezigheid zullen kunnen blijven rekenen en met hen zullen kunnen blijven 

samenwerken. 

De AUVB-UGIB-AKVB, dat zijn zij.  

Bedankt. 

 

De kamers 
De structuur van de AUVB-UGIB-AKVB is gebaseerd op drie taalkamers: 

- de Franstalige Kamer; 

- de Duitstalige Kamer; 

- de Nederlandstalige Kamer. 

Iedere kamer bestaat uit de vzw’s die lid zijn van de AUVB-UGIB-AKVB, dit op basis van hun taalrol. 

Iedere kamer kiest uit haar leden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris die samen het 

dagelijks bestuur van de kamer vormen. 

De kamers komen op autonome wijze samen. Ze volgen hoofdzakelijk de gewestelijke en 

communautaire kwesties op. Ze bereiden tevens de federale dossiers voor om zo de goede werking 

van de AUVB-UGIB-AKVB te bevorderen.  

Iedere kamer bezorgt een verslag van haar activiteiten en van de opgestelde dossiers aan de voorzitter, 

die deze bezorgt aan de raad van bestuur van de AUVB-UGIB-AKVB en aan alle kamers. 

De Franstalige Kamer 
De Franstalige Kamer werd opgericht op 16 juli 2013. Ze verenigt alle Franstalige verenigingen die lid 

zijn van de AUVB. De missies van de kamer zijn om de gewestelijke en communautaire kwesties op te 

volgen. Ze bereidt tevens de federale dossiers voor om zo de goede werking van de AUVB te 

bevorderen. 

In 2018 werd het dagelijks bestuur van de kamer verzekerd door voorzitster Alda Dalla Valle, 

vicevoorzitter Adrien Dufour en secretaresse Martine Van Basselaere. 

In 2018 vonden de vergaderingen van de Franstalige Kamer plaats op 23 januari, 8 maart, 29 mei, 18 

september. 

 

De Duitstalige Kamer 
In 2018 werd het dagelijks bestuur van de kamer verzekerd door voorzitster Josiane Fagnoul, 

vicevoorzitter François Trufin en secretaresse Marei Schwall. 

In 2018 vonden er drie vergaderingen plaats van de Duitstalige Kamer en dit op 18 februari, 25 mei en 

19 november.  

Op 12 maart 2018, heeft de Duitstalige Kamer op uitnodiging van minister Antoniadis deelgenomen 

aan een reflectiedag over de herwaardering van de beroepen in de gezondheidszorg.  
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Op 4 oktober 2018 was er een ontmoeting met de Duitse gemeenschapsregering (4 ministers en 

directeur-generaal van het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap) met betrekking tot de 

loonsverhoging binnen de gezondheidszorgberoepen binnen de Duitstalige Gemeenschap. 

 

De Nederlandstalige Kamer  
In 2018 werd het dagelijks bestuur van de kamer verzekerd door voorzitter Kris Vaneerdewegh, 

vicevoorzitster Hilde Driessens, secretaris Pascal Vanmeenen samen met Door Lauwaert en Lucien 

Speeckaert. 

De vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Nederlandstalige Kamer vonden plaats op 17 

januari, 13 maart, 18 april, 08 mei, 12 juni, 11 september, 26 september en 13 november 2018.  

In 2018 is de Nederlandstalige Kamer samengekomen op 10 januari, 7 februari, 28 maart, 25 april, 23 

mei, 27 juni, 26 september, 24 oktober, 28 november 2018. 

In 2018 vonden diverse overlegvergaderingen met stakeholders plaats  

o ontmoeting met het kabinet Vandeurzen 

o ontmoeting Vlaams Zorgambassadeur 

o ontmoeting met volksvertegenwoordigers: mevrouw Yoleen Van Camp, Mevr. Anne 

Dedry en Mevr. Nathalie Muylle 

 

In de schoot van de Nederlandstalige Kamer waren er in 2018 eveneens een aantal 

werk/projectgroepen: 

o overleg inzake de specialisaties; 

o visietekst ‘Verpleegkunde 2030’; 

o WG werklast-werkdruk; 

o voorstel van een alternatief voor het attractiviteitsplan voor de verpleegkundigen; 

o project coach verpleegkringen in het kader van de kringwerking zelfstandige 

disciplines: 

o erkenningscommissies,  

o Evidence Based Practice,  

o Contractstage; 

o … 
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Verwezenlijkingen van de AUVB in 2018 
 

De mandaten van de AUVB-UGIB-AKVB in 2018  
De AUVB-UGIB-AKVB vertegenwoordigt het verpleegkundige beroep in verschillende officiële 

adviesorganen, raden, commissies en politieke en wetenschappelijke organisaties, dit op Europees, 

federaal en gewestelijk niveau.  

De mandaten zijn toegekend aan de leden, ledenverenigingen, van de AUVB-UGIB-AKVB in functie van 

hun expertise in de domeinen waarin ze actief wensen te zijn. De mandaten worden op vrijwillige basis 

uitgeoefend. De mandatarissen verbinden zich ertoe, vaak voor meerdere jaren, de visie van de AUVB-

UGIB-AKVB te vertegenwoordigen in de verschillende organen waarin ze gemandateerd zijn. 

De verschillende mandaten van de AUVB-UGIB-AKVB zijn: 

Op Europees niveau 
European Federation of Nurses Associations (EFN) 

 

Op federaal niveau 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)  

o Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor chronische ziekten, ingericht 
bij de dienst voor geneeskundige verzorging  

o Lid van de jury orale anticoagulantia directe (DOAC) of vitamine K antagonisten (VKA) 
in voorkamerfibrillatie (trombo-embolische preventie) en veneuze trombo-embolie 
(behandeling en secundaire preventie) 

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) 
 

Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV)  
De inrichting van de TCV werd stopgezet op 13 januari 2016. Een nieuwe samenstelling nam veel 

tijd in beslag, maar vanaf mei 2018 kon de commissie terug opstarten. 

Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) 

Commissie Rechten van de Patiënt 

Planningscommissie - Medisch Aanbod – Afdeling Verpleegkunde 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 

Platform Hemovigilantie en Praktijk 
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Well-Done – MSD Health Literacy Awards (aanmoedigen om de initiatieven te erkennen en 

te belonen die erop gericht zijn de capaciteit te bevorderen van een individu om de informatie 

in het gezondheids- en gezondheidszorgdomein te begrijpen) 

Mdeon (Deontologisch Gezondheidsplatform) 
 

Op regionaal/gewestelijk niveau 
De mandaten van de Franstalige Kamer 

o LUSS – Actieplan 10 

o Raad van bestuur van SISD-WAPI 

o Werkgroep ASSISTEO/Coming.  

o Erkenningscommissies 

o Provinciale Geneeskundige Commissie - Franstalige Kamer 

 

De mandaten van de Nederlandstalige Kamer  
o Erkenningscommissies 

o Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de 

Zorg (VASGAZ)   

o Provinciale Geneeskundige Commissie  

o VIP² geestelijke gezondheidszorg en AZ – Eerste Lijn 

o VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg) 

o Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg 

o VOPZ (Vlaamse Overlegplatform Promotie Zorgberoepen) 

o Platform Wetenschap en Praktijk 

 

De mandaten van de Duitstalige Kamer 
o Erkenningscommissies 

o Provinciale Geneeskundige Commissie  

o Raad voor gezondheidsbevordering (Beirat für Gesundheitsförderung) 

o Ziekenhuisadviesraad (Krankenhausbeirat) 

o Adviesraad voor infrastructuur voor ouderen- en thuisondersteuning 

(Beirat für Aufnahmestrukturen für Senioren und für die häusliche Hilfe) 

o Platform voor palliatieve zorg (Palliativpflegeverband) 

o Waalse Federatie van Palliatieve Zorg 

o Diverse werkgroepen 

-  

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2018                                                                                                                   15 
 

Werkgroepen binnen de AUVB-UGIB-AKVB  
In 2018 heeft de AUVB-UGIB-AKVB de opstelling van de visietekst ‘Verpleegkunde 2030’ afgewerkt en 

heeft ze vijf werkgroepen verdergezet/opgericht. 

 

Verpleegkunde 2030 
Het attractiviteitsplan voor het verpleegkundige beroep werd op 22 juni 2010 ondertekend. Dit 

attractiviteitsplan is erop gericht het verpleegkundige beroep en de door verschillende beoefenaars 

verleende verpleegkundige zorgen te bevorderen. 

De AUVB-UGIB-AKVB heeft zich ertoe verbonden een voorstel uit te werken van richtlijnen om zo het 

verpleegkundige beroep in het toekomstige zorglandschap te positioneren, dit rekening houdend met 

de groter wordende gedifferentieerde zorgvraag. Hiertoe heeft de AUVB-UGIB-AKVB de visietekst 

‘Verpleegkunde 2030’ opgesteld. 

In 2018 werd de laatste hand aan deze tekst gelegd in samenwerking met de leden van de drie kamers. 

Er hebben heel wat vergaderingen plaatsgevonden om alle standpunten te verenigen. 

Deze tekst is geen wetenschappelijke studie. Hij beschrijft de visie van de AUVB-UGIB-AKVB over de 

zorg van morgen, in het kader waarvan de verpleegkundigen hun krachten zullen bundelen met die 

van de andere zorgverleners alsook met die van de zorgontvangers om de levenskwaliteit te 

verbeteren. Hij definieert de toekomstige basis van het verpleegkundige beroep. De toekomst eist 

‘andere’ zorg, onder invloed van nieuwe kennis, van de evolutie van de wetgeving en het 

gezondheidszorglandschap en van de veranderende socio-economische situaties. Deze tekst beschrijft 

de beoefenaar van de verpleegkunde van 2030.  

 

Werklast en werkdruk   
In 2017 heeft de Algemene Unie der Verpleegkundigen in België een survey-bevraging opgezet die de 

werkdruk en de werklast wilde beschrijven die verpleegkundigen in alle disciplines ervaren en dit in 

heel België. De antwoorden van deze bevraging werden door de onderzoeksgroep ‘CRIC’ (Centre for 

Research and Innovation in Care) van de Vakgroep Verpleeg- en Vroedkunde Universiteit Antwerpen 

geanalyseerd. De besluiten verschenen begin december 2017 in een persbericht.  

In de nabespreking bleek dat verder onderzoek omtrent de werkdruk en de werklast in deze doelgroep 

niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk is. Bovendien moeten naast de subjectieve beleving, de 

werkdruk en de werklast zo objectief mogelijk in kaart gebracht worden, samen met de context ervan.   

De Algemene Unie der Verpleegkundigen in België heeft In 2018 dan ook de opdracht gegeven voor 

een bevraging waarbij dieper wordt ingegaan op de link tussen de ervaren tijdsdruk en de 

werkpatronen van verpleegkundigen, om zo objectief mogelijk de ervaren werkdruk en werklast in 

kaart te brengen.  

De organisatie van de studie berust bij een werkgroep met vertegenwoordigers van de AUVB-UGIB-

AKVB, De Universiteit Antwerpen (UA) en het ‘FNRS’ (Fonds de la Recherche Scientifique). De 

onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) staat in voor de 

dataverzameling via het gebruik van de MOTUS-software. Het eindproduct zal een objectieve studie 

zijn, relevant voor het beleid, met de focus op de tijd en de context. 
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Protocolakkoord 
De uitoefening van de gezondheidszorgberoepen is onderworpen aan een strikte regelgeving, geregeld 

door de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 (het vroegere KB nr. 78). Ieder individu, niet-

gezondheidszorgbeoefenaar, die een handeling stelt die behoort tot de gezondheidszorg kan 

beschouwd worden als schuldig aan de onwettige uitoefening van de geneeskunde.  

Dit is de reden waarom verschillende actoren uit de zorg- en welzijnssector al jaren verzoeken om het 

stellen van verschillende handelingen/het verlenen van verschillende zorgen door niet-

gezondheidszorgbeoefenaars mogelijk te maken door een wetswijziging. 

Om te trachten dit probleem op te lossen hebben de federale regering en de deelstaten in februari 

2014 drie protocolakkoorden afgesloten. Deze protocolakkoorden bleken moeilijk om te zetten in de 

praktijk.  

Op 21 december 2017 hebben de negen ter zake bevoegde ministers, de federale minister van 

Volksgezondheid, in samenwerking met haar collega’s van de deelstaten, een nieuw protocolakkoord 

ondertekend inzake ‘de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt/cliënt en 

gezondheidszorgbeoefenaars’. 

Volgens dit protocol zouden de competenties van de gezondheidszorgbeoefenaars uitgezuiverd en 

herschikt moeten worden overeenkomstig het principe van de subsidiariteit. 

De toepassing van dit protocolakkoord vereist een aanpassing van de wetgeving. Minister De Block is 

zinnens de ‘onwettige uitoefening’ te verduidelijken in de hervorming van het KB nr. 78 (die lopende 

is sinds september 2016). Dit zou artsen en verpleegkundigen, op een wederzijdse vrijwillige basis, 

moeten toelaten handelingen te delegeren aan niet-verzorgenden. 

De deelstaten verbinden zich er op hun beurt toe het protocolakkoord om te zetten in de wetgeving 

en in de praktijk.  

De werkgroep van de AUVB-UGIB-AKVB is ook in 2018 meermaals samengekomen om een analyse uit 

te voeren van de verschillende voorontwerpen van protocolakkoord die de federale minister heeft 

voorgelegd aan de verschillende bevoegde ministers. De groep heeft uiteindelijk een advies opgesteld, 

voor de ondertekening van dit protocol, en heeft dit in 2018 aan de bevoegde ministers 

gecommuniceerd. De kabinetten lieten weten dat ze met de nodige omzichtigheid de 

protocolakkoorden in wetgeving zullen omzetten. 

 

Hervorming van het KB nr. 78 
Op 28 september 2016 heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, tijdens een 

startconferentie, de aftrap gegeven van de herziening van de wetgeving betreffende de uitoefening 

van de gezondheidszorgberoepen. De hervorming van het KB nr. 78. 

Het kabinet van de minister heeft in maart 2017 de ‘conceptuele nota’ voorgesteld waarin wordt 

uitgelegd dat het concept van verpleegkundige zorg deel uitmaakt van de hervorming van de WUG 

(wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).  

Volgens het kabinet is deze hervorming erop gericht de verpleegkundige zorg, die de beroepen van 

verpleegkundige en zorgkundige omvatten, op een dynamische, open en positieve manier te 

definiëren. Deze definiëring zal de respectieve competenties weerspiegelen. 



Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2018                                                                                                                   17 
 

In 2017 heeft de AUVB-UGIB-AKVB een werkgroep gelanceerd die twee keer bijeenkwam om de 

hervorming van het KB nr. 78 te bespreken. De werkgroep heeft besloten een standpunt in te nemen 

op drie punten: de definiëring van de verpleegkundige, de aanpassing van de lijst met handelingen en 

de gevolgen van deze aanpassing voor de beroepsverantwoordelijkheid. Begin 2018 werd het advies 

met de voorstellen en de standpunten van de werkgroep hervorming wetgeving uitoefening 

verpleegkundig beroep uitvoerig besproken binnen de RvB. Verder bespreking werd omwille van de 

politieke actualiteit uitgesteld tot latere datum.  

 

Evidence Based Practice 
De gezondheidszorgpraktijk berust meer en meer op evidentie gebaseerde gegevens. Om de 

zorgverleners op de hoogte te houden van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen zijn 

verschillende beroepsorganisaties in België in de weer met het uitwerken en verspreiden van 

praktische richtlijnen. De federale minister van Volksgezondheid Maggie De Block wenst het EBP-

proces te optimaliseren door middel van een federaal plan dat ze heeft uitgewerkt onder coördinatie 

van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).  

Het KCE heeft twee rapporten gepubliceerd. Een eerste rapport (17 juli 2017) beschrijft een gekozen 

beheerstructuur om de activiteiten van alle betrokken actoren beter te coördineren. Het tweede 

rapport werd gepubliceerd in februari 2018 en levert een conceptuele en operationele basis voor een 

centrale strategie voor de implementatie van de EBP in België. 

In deze rapporten wordt steeds onderstreept dat de samenwerking met het terrein essentieel is om 

de relevantie en het draagvlak van de EBP-initiatieven te vergroten. Er wordt verduidelijkt dat deze 

samenwerking kan (moet) plaatsvinden via wetenschappelijke verenigingen.  De beroepsprofielen van 

het competentieprofiel van de verschillende verpleegkundige functies geven bovendien duidelijk aan 

dat de verpleegkundige steeds handelt ‘vanuit een ethische reflectie binnen een verantwoord 

kwalitatief kader’ (op evidentie gebaseerde praktijkvoering, EBP).  

Het doel van de werkgroep opgestart en 2017 en verder gezet in 2018, is om het advies van de AUVB-

UGIB-AKVB te beschrijven en te communiceren inzake de rol die de AUVB-UGIB-AKVB kan spelen in 

het kader van het EBP-plan van de minister. Eensgezind luidt dat de beroepsorganisaties actief zouden 

moeten deelnemen aan de uitwerking van het plan.   

De AUVB-UGIB-AKVB dient eveneens een rol te spelen op het vlak van verspreiding van EBP. 

Verschillende ledenverenigingen passen verspreiding toe (het beschikbaar stellen van nieuwe 

producten op hun eigen website of in hun eigen tijdschrift). Zowel de verenigingen als de AUVB zelf 

lijken positief te staan tegenover de EBP. De AUVB-UGIB-AKVB is echter geen ontwikkelaar van EBP. 

In 2018 was het de intentie om verder te werken aan het idee om bij deze hervorming een 

wetenschappelijke cel op te richten die, buiten de politieke beslissingen, een wetenschappelijk beleid 

en een kennispool kan ontwikkelen. Er werd een eerste voorstel van advies geformuleerd en 

overgemaakt aan de leden. Omwille van andere prioriteiten werd het project on hold geplaatst. Het 

opzet is om dit advies verder uit te werken in 2019.  

 

Ziekenhuisnetwerken 
In 2018 heeft een werkgroep een advies opgesteld met betrekking tot de hervorming inzake de 

ziekenhuisnetwerken onder de vorm van ‘wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 
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op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen 

ziekenhuizen betreft’.  

Er werd besloten om een brief te schrijven ter attentie van de verschillende ter zake bevoegde 

ministers. Het is de bedoeling om in deze brief te vragen om allereerst de term ‘medisch’ in het 

voorontwerp van KB systematisch te vervangen door ‘medisch en verplegend’, alsook om lokale 

verpleegraden in het leven te roepen en om een ‘functie van hoofdverpleegkundige van het netwerk’ 

op te richten, waarbij alle lokale verpleegraden moeten worden betrokken om dezelfde prerogatieven 

te kunnen uitoefenen als de hoofdarts van dit netwerk. Verder zal er gevraagd worden dat 

verpleegkundigen actief betrokken worden bij de totstandkoming van de RIZIV-overeenkomsten 

inzake de verdeling van het door de verpleegkundigen gegenereerde financiële pakket: een erkenning 

en verloning van de verpleegkundige reflectie. Verder zal er gevraagd worden om, dankzij deze 

hervorming, te komen tot een gelijke toegang tot de zorgverlening en dit met een gelijke kwaliteit van 

zorg voor alle patiënten. 

 

IFIC, functieclassificatie en nieuwe salarisschaal voor het beroep van verpleegkundige 
In oktober 2017 voltooiden de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en de 

minister van Werkgelegenheid Kris Peeters een ontwerp van sociaal akkoord voor de federale 

gezondheidszorg. Dit project voorziet onder meer in de modernisering van de functieclassificatie voor 

al het personeel van openbare en privé gezondheidszorginstellingen. Een van de doelstellingen van dit 

akkoord is volgens Maggie De Block "om werknemers te belonen op basis van hun feitelijke werk en 

niet meer alleen op basis van hun diploma". Om dit nieuwe functieclassificatiemodel te kunnen 

invoeren werd (in 2011) een salarisstudie opgestart via de vzw Instituut voor Functieclassificatie (IFIC). 

In overleg met de verschillende sociale partners heeft IFIC nieuwe salarisschalen opgesteld voor de 

verschillende functies binnen de sector.  

Volgens IFIC worden beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, ongeacht hun administratieve, 

technische of verpleegkundige functie, in categorieën ingedeeld zonder rekening te houden met de 

specifieke kenmerken van elk beroep en nog minder met die van het beroep van verpleegkundige. De 

AUVB-UGIB-AKVB trekt aan de alarmbel. Voor de AUVB-UGIB-AKVB is de functieclassificatie zoals 

vandaag voorgesteld onaanvaardbaar. De AUVB-UGIB-AKVB keurt globaal de doelstelling van de 

herwaardering van het beroep van verpleegkundige goed en ondersteunt deze. Toch stellen we vast 

dat het IFIC-systeem, zoals het vandaag wordt voorgesteld, in tegenspraak is met het kader van het 

attractiviteitsplan voor het beroep van verpleegkundige van minister Onkelinx. Het doel van het 

attractiviteitsplan was om het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te maken. Het doel van de 

BBT’s/BBK’s (bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepskwalificaties) was zowel om de 

verpleegkundige competenties en de kwaliteit van de zorg te verbeteren als om deze financieel te 

valoriseren.  

Ondanks ons aandringen bij het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid was de 

Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB), als officiële vertegenwoordiger 

van het beroep van verpleegkundige, niet betrokken bij deze beslissingen. Bij iedere poging tot 

interpellatie van de AUVB-UGIB-AKVB werd haar verteld dat ze geen stem had in het kapittel.  

Concluderend kan worden gesteld dat het IFIC-systeem onvoldoende rekening houdt met de specifieke 

vereisten, het belang van het beroep van verpleegkundige niet erkent, discriminatie tussen 

verpleegkundigen creëert en het doel van deskundigheid op verpleegkundig gebied (BBT/BBK) 

ondermijnt. Dit zal op zijn beurt leiden tot een aanzienlijke vermindering van de kwaliteit van de zorg. 
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De AUVB heeft via diverse persacties en brieven naar de bevoegde instanties ruchtbaarheid gegeven 

aan deze ontevredenheid en haar eisen overgemaakt.  

Dit resulteerde in een overleg met het IFIC op het kabinet van de minister en een hoorzitting bij de 

commissie Volksgezondheid. 
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Deelname aan: 
Overlegvergaderingen, rondetafelconferenties, discussies, gedachtewisselingen, congressen, 

studiedagen, voordrachten en bijeenkomsten, consensusvergaderingen RIZIV, UNIA,hoorzittingen, 

etc. 

 

 

European Federation of Nurses Association (EFN) 
De European Federation of Nurses Association, het vroegere Committee of Nurses of the EU (PCN), 

werd in 1971 opgericht om het verpleegkundige beroep en de belangen ervan te vertegenwoordigen 

bij de Europese instellingen, op basis van de richtlijnen betreffende het onderwijs en het vrije verkeer 

die de Europese Commissie toen aan het opstellen was. De EFN vertegenwoordigt meer dan een 

miljoen verpleegkundigen van meer dan vierendertig nationale verenigingen van verpleegkundigen op 

Europees niveau en is zo de onafhankelijke stem van het verpleegkundige beroep. 

 

De AUVB-UGIB-AKVB is sinds oktober 2016 lid van de EFN en vertegenwoordigt bij Europa meer dan 

32 000 verpleegkundigen die actief zijn in ons land.  

De officiële vertegenwoordigers van de AUVB-UGIB-AKVB bij de EFN zijn mevrouw Deniz Avcioglu (vast 

lid) en mevrouw Evelyne Spruyt (plaatsvervangend lid). 

 

De opgevolgde dossiers en activiteiten 
1. Kandidatuurstelling van de AUVB (Franstalig) in de commissie: ‘1Iere ligne d’Aide & de Soins’ 

de l’AVIQ. 

2. Vertegenwoordiging van de beoefenaars van de verpleegkundige voor de Provinciale 

Geneeskundige Commissies. 

3. Advies AUVB-UGIB-AKVB  betreffende het protocolakkoord tussen de federale overheid en de 

deelstaten inzake de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt/cliënt en 

gezondheidsbeoefenaars buiten een zorgvoorziening. 

4. Vraag tot erkenning van het beroep van verpleegkundige als zwaar beroep. 

Eindeloopbaanproblematiek, ‘zwaar beroep’: dossier ‘herhaling van het verzoek tot erkenning 

van het verpleegkundige beroep als zwaar beroep’ verstuurd naar de minister van Pensioenen, 

de heer Bacquelaine, en naar de voorzitter van het Nationaal pensioencomité. 

5. Opvolging van de werkgroepen van de AUVB-UGIB-AKVB inzake ‘de analyse van de resultaten 

van de enquête over de werklast en werkdruk voor de verpleegkundigen’, ‘de hervorming van 

het KB nr. 78’, ‘de ziekenhuisnetwerken’, ‘het protocolakkoord’ en ‘de op evidentie 

gebaseerde praktijkvoering’. 

6. Dossier en opvolging van “het protocolakkoord”. 

7. De integratie en de structurele vertegenwoordiging van de verpleegkundigen binnen de 

Klinische Ziekenhuisnetwerken. 

8. Overeenkomst inzake zelfregulatie van diabetes-mellitus-patiënten. 

9. Stage en klinische opleiding (of het gebrek daaraan) voor zorgkundigen afkomstig uit het 

eerste studiejaar van de vier jaar durende bachelor opleiding tot verantwoordelijk algemeen 

ziekenverpleger. 

10. Hersamenstelling van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. 
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11. De uitbreiding van de lijst van verpleegkundige handelingen (technische verpleegkundige 

prestaties) die gedelegeerd kunnen worden aan zorgkundigen. 

12. Wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen’. 

13. Structuur van de beheerorganen van het Agence Wallonne de la Santé, de la Protection 

sociale, du Handicap et des Familles gevolgd door de benoeming en nietigverklaring bij de Raad 

van State via meester Lubana. 

14. HBO5-opleiding. 

15. Opstelling van een dossier voor het attractiviteitsplan voor het verpleegkundige beroep en 

regeerakkoord 2014-2019 & ‘Verpleegkunde 2030’. 

16. Verzoek tot advies in functie van beroepsprocedure IFIC. 

17. Vertegenwoordiging van de verpleegkunde bij de Erkenningscommissie voor de beoefenaars 

van de verpleegkunde. 

18. Deelname aan de werkgroep ‘ComIng’. 

19. Financiering van de AUVB-UGIB-AKVB 2018 en 2019. 

20. Opzetten tijdbestedingsonderzoek van verpleegkundigen (Timetocare)in navolging van de 

Enquête van de AUVB-UGIB-AKVB (via SurveyMonkey) over de werklast en werkdruk voor de 

verpleegkundigen. 

21. Opvolging van de functieclassificatie voor de verpleegkundigen: IFIC. 

22. Opvolging van de hervorming van de verpleegkundige opleiding in België en de 

overeenstemming ervan met de Europese richtlijn 2013/55/EU; de opleiding tot 

gebrevetteerde verpleegkundige. 

23. Verkiezing van een nieuwe voorzitter voor de AUVB-UGIB-AKVB, na beëindiging van het 

mandaat van dhr. Yves Mengal. 

24. Organisatie en deelname aan het congres ‘Trefpunt Verpleegkunde’ met als thema 

“Deontologie in de verpleegkunde” op 12 decembre 2018. 

25. Opvolging en continuering van het project voor de aanbevelingen inzake kwaliteitsnormen en 

-criteria in RH/RVT door de raad van bestuur. 

26. Opvolging dossier m.b.t. verplichte inlezing van de identiteitskaart van de patiënt bij ieder 

bezoek van de thuisverpleegkundige. 

27. Dossier: advies van de FRV 2017.01 A&B betreffende het functiemodel voor de 

verpleegkundige zorg van de toekomst. 

28. VIP² : Vlaams indicatorenproject. 

29. Subsidieprojecten EBNursing, Portal4Care ,… 

30. Overeenkomsten voor directe vertegenwoordigers/mandatarissen van de AUVB-UGIB-AKVB 

binnen raden en commissies. 

 

 

Andere: 
a. Opvolging van de verslagen en activiteiten van de raden en commissies (waaronder de 

Federale Raad voor Verpleegkunde, de Technische Commissie voor Verpleegkunde, de 

Commissie Rechten van de Patiënt, Mdeon, etc.). 

b. Vertegenwoordiging van de AUVB-UGIB-AKVB bij internationale organisaties (EFN). 

c. Uitwisseling van brieven en e-mails met de verschillende gewestelijke ministers van 

gezondheid en welzijn en van onderwijs, de ministers-presidenten van de deelstaten en de 



Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2018                                                                                                                   22 
 

politieke partijen inzake de verpleegkundige opleiding, het beroeps- en competentieprofiel, 

de mandaten, etc. 

d. Vertegenwoordiging van de beoefenaars van de verpleegkunde in rondetafelconferenties, 

congressen, etc. 

e. Vertegenwoordiging van de beoefenaars van de verpleegkunde in verschillende commissies. 

f. Voorstellen van parlementaire vragen. 

g. Informatie van de ledenverenigingen en het beroep via de verspreiding van mails en via onze 

website.  

h. Het verspreiden van informatie aan studenten, beroepsbeoefenaars en niet-

beroepsbeoefenaars over de AUVB-UGIB-AKVB en haar ledenverenigingen. 

 

 

Acties 
- In 2018 heeft AUVB-UGIB-AKVB de mogelijkheid bestudeerd om in samenwerking met andere 
partners een onderzoek te doen naar de werkbelasting en de werkdruk.   
- Op 12 december 2018 organiseerde AUVB-UGIB-AKVB, in samenwerking met de FOD 
Volksgezondheid, het “Trefpunt Verpleegkunde” met als thema "Deontologie in de 
verpleegkunde”. 
- Persbericht - Het wetsvoorstel tot wijziging van verpleegkundige handelingen die uitgevoerd 
worden door zorgkundigen: het verborgen deel van de ijsberg.  
- Persbericht over het Wetsontwerp rond de Ziekenhuisnetwerken. Dit wetsvoorstel bespreekt 
de wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft. 

 

Overlegvergaderingen 
Structurele ontmoetingen met het kabinet van de federale minister van Volksgezondheid Maggie De 

Block. 

Structurele ontmoeting met de kabinetten van de regionale ministers van Volksgezondheid en van 

onderwijs. 

Diverse ontmoetingen met Federale en regionale  parlementsleden: mevr. Y. Van Camp, Mevr. A. 

Dedry, Mevr. C. Fonck, Mevr. N. Muylle ,… inzake de ontwikkelingen in de verpleegkundige opleiding. 

 
 

Website 
In april 2016 hebben we onze nieuwe website gebouwd via de onderneming w247. 

Deze nieuwe website is veel aantrekkelijker. Hij biedt nieuws over de AUVB-UGIB-AKVB en haar leden. 

Men kan er informatie terugvinden over de evenementen, publicaties, activiteiten, opleidingen en 

congressen die onze leden aanbieden, etc. 

 

Bovenop de talrijke links naar al de vzw’s die lid zijn, biedt de website aan onze leden rechtstreekse 

toegang, zodat zij informatie kunnen publiceren die ze zelf willen, zoals hun nieuwsbrief, opleidingen 

en congressen die ze aanbieden via de website van de AUVB-UGIB-AKVB. Ze hebben tevens toegang 

tot de ledenruimte. Daar kunnen ze verschillende processen-verbaal, verslagen, bijlagen, etc. 

raadplegen. 

De website wordt momenteel beheerd door de twee coördinatoren. 
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We zijn op dit moment aanwezig op Twitter met 29 tweets, 119 profielen volgend, 132 volgers en 10 

‘vind-ik-leuk’. 

 

De website is toegankelijk via de volgende links: www.auvb.be     www.ugib.be       www.akvb.be  

 

 

Aantal bezoeken aan de website: 
 

2016 2017 2018 

Bezoeken 358 483 1000 

Bekeken pagina’s 1.452 1.621 2608 

Pagina’s per bezoek 2,55 2,16 1,74 

 

  

http://www.auvb.be/
http://www.ugib.be/
http://www.akvb.be/
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Doelstellingen 2019 

Opvolging van de actieplannen van het jaar 2018: 
 

a) De interne en externe communicatie van de AUVB-UGIB-AKVB verbeteren   
Een visie en een strategie zijn onmisbaar bij het realiseren van een duurzame groei voor de AUVB-

UGIB-AKVB als koepelorganisatie, voor de leden beroepsorganisaties, voor de verpleegkundigen en 

voor de kwaliteit van de zorgverlening. Een heldere visie is een vereiste voor het opstellen van een 

realistische strategie. Als de AUVB bij wil blijven, dan is het noodzakelijk dat deze strategie in de steeds 

veranderende zorgomgeving flexibel en wendbaar is en waarbij er grenzen op een dynamische en 

progressieve wijze verlegd kunnen en mogen worden. De AUVB wenst haar acties en standpunten dan 

ook op een duidelijke wijze op te stellen en deze kenbaar te maken zodat ervoor gezorgd wordt dat er 

telkens gedragenheid wordt gecreëerd waarbij alle neuzen in dezelfde richting (komen te) staan: wat 

willen we bereiken, hoe willen we dit bereiken en verhoogt dit de kwaliteit van de werking. 

 

b) Verpleegkundige opleiding 
De AUVB-UGIB-AKVB heeft de ontwikkelingen in de (bachelor- en gebrevetteerde) opleiding gevolgd 

sedert het academiejaar 2016-2017.  

Onze doelstelling is om toegang te verschaffen tot één enkele kwaliteitsvolle opleidingsrichting, dit 

overeenkomstig de Europese richtlijn 2013/55/EU.  

We zullen de ontwikkelingen alsook de overeenstemming van de verschillende verpleegkundige 

opleidingen met de Europese richtlijn blijven volgen in 2019.  

 

c) Dossier: functiedifferentiatie en functieclassificatie  
Sinds meerdere jaren zijn er discussies aan de gang over de functieclassificatie, de premies en het 

attractiviteitsplan. 

De sociale partners zijn tot een akkoord gekomen en hebben op 11 december 2017 twee collectieve 

arbeidsovereenkomsten inzake de nieuwe sectorale functieclassificatie ondertekend. Dit akkoord 

voorziet in de invoering van een nieuw loonmodel. Dit financieringsmodel zal in fases voltooid worden.  

De BBT en BBK zijn geïntegreerd in dit model op basis van hun functie en het werk dat ze uitvoeren, 

op een manier die volstrekt onbevredigend is voor het beroep en voor de AUVB.     

Daarom blijft AUVB-UGIB-AKVB dit dossier en de IFIC-classificaties verder opvolgen om zo een billijke 

en correcte erkenning te verkrijgen tussen de verpleegkundigen die drager zijn van BBT en BBK. 

 

d) Mandaten van de AUVB-UGIB-AKVB 
Er werd een lijst van mandaten opgesteld voor de vertegenwoordiging van de AUVB-UGIB-AKVB. Dit 

zal helpen om een overzicht te bieden van de krachten die de verschillende beroepsorganisaties 

verenigen met het oog op mandaten en verzameling van feedback binnen de AUVB-UGIB-AKVB. 

Dankzij dit document zullen de mandatarissen eveneens uitgenodigd kunnen worden om verslag uit 

te brengen bij de raad van bestuur. 

Er wordt eveneens werk gemaakt van een charter voor de mandatarissen. 
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e) Dossier inzake zware beroepen en einde van de loopbaan 
Onze brief over het dossier van de zware beroepen en het einde van de loopbaan werd bevestigd voor 

ontvangst door de minister van Pensioenen, de heer Bacquelaine. Sindsdien hebben we geen 

informatie meer ontvangen over ons beroep. De AUVB-UGIB-AKVB zal dit dossier blijven volgen in 

2019. 

 

f) Hervorming van het KB nr. 78 
De AUVB-UGIB-AKVB blijft de hervorming van het KB nr. 78 opvolgen.  

In maart 2017 heeft het kabinet van de minister van Volksgezondheid Maggie De Block ons een eerste 

ontwerp voorgelegd van haar ‘conceptuele nota’. Deze nota kwam er na de ‘startconferentie’ die 

plaatsvond op 28 september 2016. Sindsdien is er een rapport over de conferentie van 30 november 

2017 gepubliceerd: "Future of Nursing: improving health, driving change".Verder opvolging bleef uit 

waardoor de hervorming niet werd afgerond en zelfs on hold werd geplaatst. 

In 2018 werden daarrond weinig stappen ondernomen vanuit het kabinet Volksgezondheid. 

Uiteindelijk is er enkel sprake van de creatie van nieuwe kaderwet omtrent kwaliteitszorg. Na de 

federale  verkiezingen in 2019 en de daaropvolgende regeringsvorming wordt dit thema terug 

opgepakt en opgevolgd vanuit de AUVB. 

 

g) Opleiding en registratie van de zorgkundigen 
Zoals hoger al aangegeven kan de AUVB-UGIB-AKVB niet instemmen met een uitbreiding van de 

verpleegkundige handelingen die gedelegeerd kunnen worden aan zorgkundigen zonder dat deze 

gepaard gaan met een adequate opleiding voor de betrokken zorgkundigen. Concreet wil het kabinet 

(de minister) via een KB bekomen dat zorgkundigen (onder toezicht van de verpleegkundigen) een 

aantal extra handelingen kunnen uitvoeren.  

De AUVB-UGIB-AKVB is zich er van bewust dat de beslissingen van vandaag de professionals van 

morgen en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in de toekomst bepalen. Daarom zal de AUVB-

UGIB-AKVB ook in 2019 blijven ijveren om te komen tot duurzame en correcte beslissingen in het 

belang van het beroep van verpleegkunde en van de zorgontvangers. 

.  
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Actieplan 2019 
 

Het jaar 2019 is een verkiezingsjaar. Een aantal dossiers die binnen de legislatuur  2014-2019 werden 

opgestart zullen verder opgevolgd worden. Het betreft: 

- de verdere hervorming van de verpleegkundige opleiding,  

- functiemodel voor de verpleegkundige zorg van de toekomst: verder opvolging en 

uitbouw 

- de specialisaties en premies voor BBT/BBK, 

- IFIC (de functieclassificatie) 

- de erkenning van het verpleegkundige beroep als zwaar beroep  

- en de hervorming van het KB nr. 78 

 

In het Politiek Memorandum doet de AUVB-UGIB-AKVB een oproep aan de verschillende politieke 

partijen en de stakeholders om zich tijdens de volgende legislatuur in te zetten voor een kwaliteitsvolle 

gezondheidszorg. 

Hiertoe vraagt de AUVB-UGIB-AKVB om:  

1) kwaliteitsnormen voor kwaliteitszorg in alle sectoren en gebieden van de verpleegkunde;  

2) een eerlijke en correct gefinancierde functiedifferentiatie ;  

3) de middelen voor adequate en kwalitatieve opleidingen (inclusief permanente vorming) met 

specifieke doelstellingen op korte en middellange termijn ;  

4) een betere structurering/coördinatie van de verpleegkundige activiteiten (intra en 

extramuraal);  

5) een reële en evenwichtige vertegenwoordiging van het beroep van verpleegkundige binnen 

de instellingen die haar aanbelangen ;  

6) een betere financiering namelijk met betrekking tot onderzoek, opleiding, 

patiëntenvoorlichting, coördinatie en activiteiten die de gezondheid bevorderen ;  

7) de middelen (tijd, materiaal, salaris, valorisatie) voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en 

welzijn op het werk 

 

De AUVB-UGIB-AKVB vraagt de verschillende politieke partijen en belanghebbenden om in te spelen 

op de door het veld geïdentificeerde behoeften, om concrete acties te ondernemen in samenwerking 

en consensus met de verpleegkundige sector en de bestaande vertegenwoordigende instanties van de 

verpleegkunde zoals AUVB, FRV, TCV. 

 

De AUVB-UGIB-AKVB vraagt de verschillende politieke partijen en belanghebbenden zich te engageren 

om de AUVB te ondersteunen en te versterken door de financiering ervan te verhogen, zodat zij haar 

taken in alle gezondheidssectoren kan uitvoeren. 
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Onze leden 
In 2018 verenigt de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België drieënveertig 

beroepsorganisaties uit de drie gemeenschappen Ze overkoepelt hiermee alle aspecten van de 

opleiding en beroepsuitoefening van de verpleegkunde. Daarmee vertegenwoordigt ze meer dan 32 

000 beroepsbeoefenaars die actief zijn in ons land.   

 

 

Association Belge des 

Infirmiers en Hygiène 

Hospitalière 

 

Association Belge des 

Infirmiers en Imagerie 

Médicale et Radiothérapie  

  

Association Belge des 

Praticiens de l’art Infirmier 

 

  

Association Francophone des 

Infirmiers spécialisés en santé 

mentale et Psychiatrique 

Association Francophone 

d’Infirmiers en 

Stomathérapie, Cicatrisation 

et Plaie de Belgique 

 
Association francophone des 

infirmiers de salle d’opération 

 

Association Francophone des 

Infirmiers d’Urgence 

 

Association des Infirmiers 

Indépendants de Belgique 

 

Association des Infirmiers 

conseil en Soins infirmiers 

Esthétiques 

 

Association des Infirmiers 

Spécialisés en Pédiatrie et 

Néonatologie 

 

Association Professionnelle 

Francophone des Infirmiers 

Spécialisés en Santé 

Communautaire 

 

Association de stérilisation 

francophone du matériel 

médico-chirurgical 

 

Belgian Federation of 

Occupational Health Nurses 

 

 

Belgian Society of 

Extracorporeal Technology 

 

 

Belgian Oncology Nursing 

Society 

 

 

Belgische Vereniging voor 

Neuro 

Verpleegkundigen/Associatio

n Belge des Infirmières-

Infirmiers en Neuro 

 

Société Belge des Infirmiers 

en Pneumologie 

 

Belgische Vereniging voor 

revalidatie verpleegkundigen 

 

 

 

 

Belgische Vereniging 

Verpleegkundig Specialisten 

 

Association Belge des 

praticiens de l’art infirmier 

exerçant auprès de 

personnes âgées 

 

 

Endoscopie Formation 

Infirmière Continuée 

 

Fédération des infirmières 

indépendantes de Belgique 

 

Federale Neutrale 

Beroepsvereniging voor 

Verpleegkundigen 

 

Fédération Nationale des 

Infirmières de Belgique 

 

 

Groupe Infirmier(e)s 

Francophone Douleur 

 

Deutschsprachige 

Krankenpflegevereinigung in 

Belgien 

 

Mederi Région flamande 

 

Mederi Région de Bruxelles-

Capitale et Région wallonne 

 

Beroepsorganisatie voor 

verpleegkundigen 

 

Organisation des 

paramédicaux de dialyse et 

de transplantation 

 

Société Belge des Infirmières 

en Oncologie 

 

Soins Infirmiers et 

Informatique 

 

Société des infirmiers et 

infirmières de soins intensifs 

 

Société Belge des Infirmiers 

en Urologie 

 

Vlaamse Beroepsvereniging 

voor Verpleegkundige Kaders 

 

Vlaamse Beroepsvereniging 

Zelfstandig 

Verpleegkundigen 

 

Vlaamse Stoma 

Verpleegkundigen 

 

Vereniging Orthopedisch en 

Gips verpleegkundigen 

 

Vlaamse Vereniging 

Intensieve zorgen 

Verpleegkundigen 

 

Vereniging van Vlaamse 

Operatie Verpleegkundigen 

 

Vereniging Verpleegkundigen 

Radiotherapie en Oncologie 

 

 

Vlaamse Vereniging 

Verpleegkundigen 

Spoedgevallenzorg 

 

Wound Care Consultant 

Society 
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www.auvb.be 
www.ugib.be 
www.akvb.be 
 
 

 
 
02 709 20 70 
0471 86 11 27 
0471 86 11 56 
 
 

 
 

info@auvb.be 
wouter.decat@auvb.be 
deniz.avcioglu@ugib.be 
 
 

 
 
 

Regusgebouw 
Pegasuslaan 5 
1831-Diegem (Brussels Airport) 
 
 

 
 

 
Twitter 
by 
@AUVBUGIBAKVB 
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