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MEMORANDUM 2014 
 

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België is een koepelorganisatie van  algemene en 
specialistische verpleegkundige beroepsorganisaties in Vlaanderen, Wallonië, Duitstalig landsge-
deelte en Brussel.  
Deze samenwerking garandeert een gedragen gemeenschappelijke basis voor aandachtspunten 
die belangrijk zijn voor de gezondheidszorg en voor de verpleegkundigen uit alle geledingen van de 
zorgsector.  
 
Als vertegenwoordiger van de grootste beroepsgroep binnen de gezondheidssector bieden wij als 
Algemene Unie der Verpleegkundigen van België onze medewerking aan en vragen tevens in-
spraak in de discussies en beslissingen, dit zowel op Nationaal, Regionaal als Europees niveau. 
 
Prioriteiten 
 
Hierbij de lijst van de belangrijkste prioriteiten die wij op korte termijn gerealiseerd willen zien tot het 
garanderen van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. 
 

1. Personeelsnormen kwalitatief en kwantitatief verhogen zowel voor de organisatie van 
de dagdienst als de nachtdienst. De functie van hoofdverpleegkundige dient supple-
mentair toegevoegd aan het kader : 

a. Een equivalente verhoging in de woonzorgcentra (ROB, RVT) en in de diensten en 
praktijken in de thuisverpleging. 

b. Voorzien van een hotelfunctie en/of administratieve functie in alle intra- en extramurale dien-
sten. 
 

2. Een systeem voor functiedifferentiatie uit te bouwen en te financieren; waarin de verpleegkun-
digen andere dan hiërarchische loopbanen kunnen ontwikkelen, is een noodzakelijke voorwaarde 
voor de verstrekking van kwalitatieve zorgen, en alle titels en kwalificaties (zowel de huidige als toe-
komstige) sneller te erkennen, registreren en financieren in alle sectoren van de gezondheidszorg. 
Het systeem van toekenning van premies voor de houders van een titel of kwalificatie dient gehand-
haafd ongeacht de bevoegde overheid, en dienen behouden te blijven ook na de staatshervorming.  
 

3. Een permanente vorming van minimum 2 dagen per jaar verplicht te maken en door de over-
heid te laten financieren voor alle verpleegkundigen. Het systeem van betaald educatief verlof dient 
ook naar alle sectoren (privé- en overheidssector) te worden uitgebreid. De verpleegkundigen die in 
opleiding gaan, moeten op het terrein worden vervangen, zodat de patiënten en de teams niet in de 
problemen geraken. 

4. De verpleegkundige activiteit te structureren in de ROB/RVT sector en in de extramurale 
structuren en de thuiszorgdiensten, naar analogie met deze in het ziekenhuis leidend tot een vol-
waardig verpleegkundig departement in deze sectoren. 
 

5. De functies van hoofdverpleegkundige op hun juiste waarde te financieren  alsook de andere 
hiërarchische functies met een hoge verantwoordelijkheid. 
 



 

6. Het verpleegkundig onderzoek coherent en gestructureerd te ondersteunen alsook de ver-
spreiding ervan. 
 

7. Verbeteren en aanpassen van de financiering voor alle ziekenhuizen ongeacht hun grootte 
om een optimale kwaliteit van zorg aan de lokale behoeften van de bevolking te waarborgen. 
 

8. Evenwichtige en voldoende vertegenwoordiging van verpleegkundigen in: 
a. alle raden en commissies georganiseerd door de Federale Overheid. 
b. alle raden en commissies georganiseerd door de Regionale Overheden, ook deze welke zul-

len worden opgericht naar aanleiding van de zesde staatshervorming. 
c. uitbreiding, herziening en evenredige vertegenwoordiging van verpleegkundigen in de di-

verse raden en commissies binnen het RIZIV. 
d. op Europees niveau. 

 
 
 

 
Marc Koninckx,       Myriam Pietroons, 

Voorzitter.        Ondervoorzitter. 
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COÖRDINATEN AUVB-UGIB-AKVB 
 
 

- Voorzitter   A.U.V.B.: Marc KONINKX 
Adres: Dorpsstraat 53/4 – 2500 Lier 

GSM:  0473 61 00 47 

Email:  koninckxmarc@skynet.be 

 

- Ondervoorzitter  A.U.V.B.: Myriam PIETROONS 
Adres: Chausee de Nivelles 90 – 7181 Arquennes 

GSM:  0479 29 75 58 

Email: myriam_pietroons@voo.be  

 

- Secretaris   A.U.V.B.: Aurelia BUSTILLO 
Adres: Rue du Korenbeek 207 – 1070 Brussel 

GSM: 0478 43 14 14 

Email: aurelia.bustillo@erasme.ulb.ac.be  

 

- Schatbewaarder  A.U.V.B.: Paul SONKES 
Adres: Rue Pierre Verschelden 36 – 1090 Brussel 

GSM: 0498 94 47 74 

Email: paul.sonkes@valida.be 
 

- Secretariaat: A.U.V.B. Wouter DECAT 
Adres: Pegasuslaan 5 –  1831 Diegem 

GSM: 0471 86 11 56 

Email: secretariaat@auvb.be  
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AANGESLOTEN ORGANISATIES AUVB-UGIB-AKVB 
 
 

Nationaal Verbond Vlaamse 
Katholieke Verpleegkundigen 
en Vroedvrouwen 

NVKVV Federale Neutrale Beroepsver-
eniging voor Verpleegkundigen 

FNBV 

Association Belge des Practi-
ciens de l’art Inirmier 

ACN Fédération Nationale des Infir-
mièr(e)s de Belgique 

FNIB 

Deutschprachige Krankenple-
gevereinigung in Belgien 

KPVDB   

Belgische Vereniging Pneumo-
logie Verpleegkundigen 

BVPV Organisatie paramedisch per-
soneel dialyse en transplantatie 
centra 

ORPADT 

Vereniging Verpleegkundigen 
Radiotherapie en Oncologie 

VVRO Vlaamse Vereniging Intensieve 
zorgen Verpleegkundigen 

VVIZV 

Belgische Vereniging Urolo-
gische Verpleegkundigen 

UROBEL Vlaamse Vereniging Verpleeg-
kundigen Spoedgevallenzorg 

VVVS 

Belgische Vereniging voor 
Neuro Verpleegkundigen 

BVNV Vereniging Orthopedisch en 
Gips verpleegkundigen 

VOGV 

Vlaamse Vereniging Operatie 
Verpleegkundigen 

VVOV Vlaamse Stoma Verpleegkundi-
gen 

VLAS 

Vlaamse Beroepsvereniging 
voor Verpleegkundige Kaders 

VBVK Belgische Vereniging voor reva-
lidatie verpleegkundigen 

BVRV 

Mederi Vlaams Gewest Mederi Mederi Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest en Region Wallon 

Mederi 

Vlaamse Beroepsvereniging 
Zelfstandig Verpleegkundigen 

VBZV Association des Infirmières In-
dépendants de Belgique 

AIIB 

Association des infirmier Spé-
cialisé en Pédiatrie et Néonato-
logie 

AISPN Soins Infirmiers et Informatique SIXI 

Association Francophone des 
infirmier(e)s psychiatrique 

AFIP Société des infirmiers de soins 
intensif 

SIZ 

Association d’infirmière en sto-
matherapie cicatrisation et plaie 

AFISCEP Association Belge des prati-
ciens de l’art infirmier exerçant 
âpres de personnes âgées 

COMPAS 

Association Francophone des 
infirmiers d’urgence 

AFIU Association des infirmiers con-
seil en soins infirmiers esthé-
tique 

AISE 

Fédération des infirmières indé-
pendantes de Belgique 

FIIB Belgian Oncology Nursing So-
ciety 

BEONS 

Association d’infirmières de 
sale opération 

AFISO Endoscopie Formation Infir-
mière Continuée 

ENDOFIC 

Belgian Society of Extracorpo-
real Technology 

Belsect Association Belge des infirmiers 
en Hygiène Hospitalière 

ABIHH 

Association des infirmier(s) cli-
nicien(ne)s et spécialistes cli-
niques de Belgique-Luxem-
bourg 

ACIBELL   
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