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Een woordje van de voorzitter   
 

Het begin van 2020 werd uiteraard gekenmerkt door de eerste golf van de coronacrisis.   De 

verpleegkundigen zijn opgewassen gebleken tegen de uitdaging, ondanks alle problemen waarmee zij 

werden geconfronteerd: gebrek aan heldere richtlijnen of onsamenhangende richtlijnen, gebrek aan 

en onzekerheid over beschermings- en verzorgingsmateriaal, beslissingen die voortdurend wijzigden 

met talloze reorganisaties tot gevolg en tot slot gebrek aan overleg en communicatie met de 

werkvloer. 

Daarnaast zijn er nog andere grote dossiers opgedoken: de delegatie van verpleegkundige taken aan 

personen die hiervoor wettelijk niet gekwalificeerd zijn, het Zorgpersoneelfonds, het ontwerp van 

100% IFIC-classificatie zonder oplossing voor bijzondere specialisaties en kwalificaties…  

We zijn het afgelopen jaar 2020 dan ook bijzonder actief geweest: het bureau van de AUVB heeft hard 

gewerkt en heeft minstens één keer per week vergaderd via videoconferentie, er waren meer 

contacten met het kabinet van de minister van Gezondheid (één keer om de 4 weken) en de 

samenwerking met de Franstalige Kamer - die een nieuwe dynamiek heeft gevonden - en de 

Nederlandstalige Kamer is versterkt, met als gezamenlijk doel om voortaan met één stem te spreken.  

Dit alles heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid acties, correspondentie, persberichten, open 

brieven, video’s over verschillende onderwerpen: COVID-19 en het beheer van de crisis (met name het 

feit dat de verpleegkundigen niet vertegenwoordigd waren bij of konden deelnemen aan het beheer), 

de delegatie van verpleegkundige handelingen, de internationale dag van de verpleegkundige, de 

maatregelen om het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te maken….  

Na een zomerperiode die nog altijd in het teken van COVID-19 stond, kwam er een tweede golf en 

werd er een nieuwe regering geïnstalleerd. Door die twee elementen werd het een bijzonder atypisch 

eindejaar. Of het nu ging om de druk op het zorgstelsel, de delegatie van handelingen en andere 

dossiers zoals de sociale akkoorden of het Zorgpersoneelfonds: ons beroep werd zwaar op de proef 

gesteld en iedereen bij de AUVB heeft alles in het werk gesteld om aanwezig te zijn bij talloze debatten 

en ons standpunt duidelijk te maken. 

Terwijl de AUVB in al deze verschillende discussies is geëvolueerd, is zij begonnen met een grondige 

herziening van de statuten om de structuur beter voor te bereiden op de talloze uitdagingen die ons 

nog te wachten staan.   

 

Paul Sonkes & Adrien Dufour 
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WIE ZIJN WIJ?  
 
De Algemene Unie van 
Verpleegkundigen van België (AUVB-
UGIB-AKVB) is een overkoepelende 
vzw met als doel de beoefenaars van 
de verpleegkunde te verenigen en 
de belangen van het verpleegkun-
dige beroep te vertegenwoordigen 
en te verdedigen.  
 
Op die manier wil de organisatie de 
verpleegkunde in haar totaliteit 
verder promoten en ontwikkelen. 
Dit doet ze met het oog op de 
belangen van de verpleegkundigen 
én die van de aan hen 
toevertrouwde patiënten. 
 
De Algemene Unie van Verpleeg-
kundigen van België verenigt 45 
beroepsorganisaties uit de drie 
gewesten en gemeenschappen. De 
vereniging dekt zo alle aspecten van 
opleiding voor en uitoefening van 
het beroep van verpleegkundige en 
vertegenwoordigt de 140 000 
professionals die werkzaam zijn in 
het hele land. 
 
De Algemene Unie van Verpleeg-
kundigen van België (AUVB-UGIB-
AKVB) werd opgericht in 1952 onder 
het statuut van een feitelijke 
vereniging.  
 
Op 15 september 2009 zijn vijf 
algemene verenigingen, met name 
ACN, NFBV, NVKVV, FNBV en 
KPVDB, erin geslaagd deze het 
statuut van vzw te bezorgen, 
waardoor de vereniging een 
rechtspersoon is geworden.  
 
Het koninklijk besluit van 26 
september 2013 voorziet in de 
storting van een eerste financiële 
tussenkomst van het RIZIV aan de 
AUVB met als doelstelling alle 
beroepsorganisaties van 
verpleegkundigen te verenigen en te 
vertegenwoordigen. Door de 
werking van de AUVB te financieren, 
ondersteunt de federale regering de 
deelname van verpleegkundigen aan 
de verschillende instanties waarin ze 
gevraagd worden om te zetelen.  
De AUVB heeft zich opengesteld 
voor alle verpleegkundige 
verenigingen, inclusief verenigingen 
van gespecialiseerde 
verpleegkundigen.  

Onze leden 
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45 aangesloten 

beroeps-

verenigingen van 

verpleegkundigen 

 

 

1 raad van bestuur 

 

 

3 kamers  

Franstalig 

Duitstalig 

Nederlandstalig 

 

3 missies  

 

5 waarden 

 

140 000 actieve 

verpleegkundigen in België 

 

2 coördinatoren 

 

 

Honderden 

gemandateerden en 

vrijwilligers werkzaam 

voor de vertegenwoordiging van 

AUVB-UGIB-AKVB in officiële raden 

en organismen alsook in de raad van 

bestuur, met 3 kamers 

 

 

1 bijeenkomst van 

de Algemene 

Vergadering 

  

 

11 vergaderingen 

van de raad van 

bestuur 

 

 

 

1 vergadering van het 

uitvoerend comité per 

week sinds het begin van 

coronacrisis 
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8 persberichten 

 

2 webinars 

 

 

 

3 video's 

 

 

 

 

1 nieuwsbrief 

 

Deelname aan 

uiteenlopende 

vergaderingen, 

bijeenkomsten, 

overlegmomenten, werkgroepen, 

adviezen en commissies 

 

Tal van 

vergaderingen met 

de politieke 

vertegenwoordigers  

 

 

 

 2 werkgroepen 

 

 

1 zaak aanhangig bij 

de Raad van State 

 

2 studies  

 

 

76 brieven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Persberichten 

COVID-19 in de WZC - AUVB roept op tot 

meer solidariteit tussen de zorgeenheden1 
De AUVB pleit voor onderlinge en meer 

doorgedreven solidariteit tussen de 

verschillende zorgentiteiten; van thuiszorg tot 

woonzorgcentra. De mogelijkheid moet 

onderzocht worden om goed opgeleide en 

getrainde verpleegkundigen uit de acute sector 

te detacheren naar de woonzorgsector. 

Hiervoor moet een snelle politieke regeling 

getroffen worden. Wij dringen er ook op aan 

dat alle overheden samenwerken en 

verantwoordelijkheid nemen om alle 

personeel binnen de WZC dringend te voorzien 

van voldoende beschermingsmateriaal, 

medicatie en de nodige coronatesten. 

Meer weten: https://auvb-ugib-akvb.be/covid-19-in-de-

woonzorgcentra-de-auvb-pleit-voor-meer-solidariteit-

tussen-de-zorgentiteiten/  

 

De aanpak van de coronacrisis gezien door 

verpleegkundigen; verpleegkunde of 

Verpleeg-ON-kunde?2 
Op 4 mei 2020 werden twee nieuwe koninklijke 

besluiten gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad. Het eerste betreft de opvordering 

van zorgprofessionals. Het tweede betreft de 

delegatie van verpleegkundige handelingen 

aan niet bevoegde zorgverstrekkers. 

Meer weten: https://auvb-ugib-akvb.be/verpleegkunde-

of-verpleeg-on-kunde/  

 
1 COVID-19 in de Woonzorgcentra – De AUVB pleit voor meer 

solidariteit tussen de zorgentiteiten, Belga Prpro, 20.04.2020:  
https://portal.prpro.be/#/nl/detail/87908/covid-
19%252520dans%252520les%252520mr-mrs%252520-
%252520l%2525u2019ugib%252520appelle%252520%2525e0%
252520plus%252520de%252520solidarit%2525e9%252520entr
e%252520les%252520entit%2525e9s%252520de%252520soins 
2 De aanpak van de coronacrisis gezien door verpleegkundigen; 
Verpleegkunde of Verpleeg-ON-kunde? 
https://portal.prpro.be/#/nl/detail/88517/la%252520gestion%2
52520de%252520la%252520crise%252520du%252520covid-
19%252520du%252520point%252520de%252520vue%252520d
e%252520la%252520profession%252520infirmi%2525e8re%25
2520%25253b%252520le%252520torrent%252520qui%252520f

Bijna één zorgverlener op vijf heeft te weinig 

FFP-maskers3 
Uit een onderzoek van UAntwerpen, in 

opdracht van de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België, blijkt dat een 

kwart van alle zorgverleners aangeeft te weinig 

materiaal te hebben om zichzelf te 

beschermen. Daarnaast zegt 27% van de 

zorgverleners dat ze niet de mogelijkheid 

hebben om potentieel besmette patiënten te 

screenen. 

Meer weten: https://auvb-ugib-akvb.be/persbericht-

enquete-uza-auvb/  

 

 

12 mei 2020 - Internationale Dag van de 

Verpleegkunde4 
200 jaar geleden, op 12 mei 1820, werd 

Florence Nightingale geboren. De 

verpleegkundige zorg zoals we die vandaag 

kennen, is tot haar terug te voeren.  De 

gelegenheid bij uitstek voor de Algemene Unie 

van Verpleegkundigen van België (AUVB) om 

aandacht te schenken aan de belangrijke rol 

van dit beroep in onze maatschappij.  De 

verpleegkundigen zijn essentieel voor de 

volksgezondheid. De huidige gezondheidscrisis 

als gevolg van COVID-19 bewijst dit elke dag.  

Meer dan ooit vereist de verpleegkundige 

sector een aanzienlijke financiële, maar ook 

menselijke herinvestering. 

ait%252520d%2525e9border%252520l%2525u2019oc%2525e9
an  
3 Bijna één zorgverlener op vijf heeft te weinig FFP-maskers, 
Belga Prpro, 09.05.2020, 
https://portal.prpro.be/#/nl/detail/88540/pr%2525e8s%25252
0d%2525u2019un%252520prestataire%252520de%252520soin
s%252520sur%252520cinq%252520ne%252520dispose%25252
0pas%252520de%252520masques%252520ffp%252520en%252
520suffisance  
4 12 mei 2020 - 12 mei 2020 - Internationale Dag van de 
Verpleegkunde, Belga Prpro, 11.05.2020, 
https://portal.prpro.be/#/nl/detail/88585/12%252520mai%252
5202020%252520-
%252520la%252520journ%2525e9e%252520internationale%25
2520de%252520l%252527infirmi%2525e8re  

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/covid-19-dans-les-mr-mrs-lugib-appelle-a-plus-de-solidarite-entre-les-entites-de-soins/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/covid-19-dans-les-mr-mrs-lugib-appelle-a-plus-de-solidarite-entre-les-entites-de-soins/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/covid-19-dans-les-mr-mrs-lugib-appelle-a-plus-de-solidarite-entre-les-entites-de-soins/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/la-gestion-de-la-crise-du-covid-19-du-point-de-vue-de-la-profession-infirmiere/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/la-gestion-de-la-crise-du-covid-19-du-point-de-vue-de-la-profession-infirmiere/
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88517/la%2520gestion%2520de%2520la%2520crise%2520du%2520covid-19%2520du%2520point%2520de%2520vue%2520de%2520la%2520profession%2520infirmi%25e8re%2520%253b%2520le%2520torrent%2520qui%2520fait%2520d%25e9border%2520l%25u2019oc%25e9an
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88517/la%2520gestion%2520de%2520la%2520crise%2520du%2520covid-19%2520du%2520point%2520de%2520vue%2520de%2520la%2520profession%2520infirmi%25e8re%2520%253b%2520le%2520torrent%2520qui%2520fait%2520d%25e9border%2520l%25u2019oc%25e9an
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88517/la%2520gestion%2520de%2520la%2520crise%2520du%2520covid-19%2520du%2520point%2520de%2520vue%2520de%2520la%2520profession%2520infirmi%25e8re%2520%253b%2520le%2520torrent%2520qui%2520fait%2520d%25e9border%2520l%25u2019oc%25e9an
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88517/la%2520gestion%2520de%2520la%2520crise%2520du%2520covid-19%2520du%2520point%2520de%2520vue%2520de%2520la%2520profession%2520infirmi%25e8re%2520%253b%2520le%2520torrent%2520qui%2520fait%2520d%25e9border%2520l%25u2019oc%25e9an
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88517/la%2520gestion%2520de%2520la%2520crise%2520du%2520covid-19%2520du%2520point%2520de%2520vue%2520de%2520la%2520profession%2520infirmi%25e8re%2520%253b%2520le%2520torrent%2520qui%2520fait%2520d%25e9border%2520l%25u2019oc%25e9an
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88517/la%2520gestion%2520de%2520la%2520crise%2520du%2520covid-19%2520du%2520point%2520de%2520vue%2520de%2520la%2520profession%2520infirmi%25e8re%2520%253b%2520le%2520torrent%2520qui%2520fait%2520d%25e9border%2520l%25u2019oc%25e9an
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88517/la%2520gestion%2520de%2520la%2520crise%2520du%2520covid-19%2520du%2520point%2520de%2520vue%2520de%2520la%2520profession%2520infirmi%25e8re%2520%253b%2520le%2520torrent%2520qui%2520fait%2520d%25e9border%2520l%25u2019oc%25e9an
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/communique-de-presse-enquete-uza-ugib/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/communique-de-presse-enquete-uza-ugib/
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88540/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520prestataire%2520de%2520soins%2520sur%2520cinq%2520ne%2520dispose%2520pas%2520de%2520masques%2520ffp%2520en%2520suffisance
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88540/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520prestataire%2520de%2520soins%2520sur%2520cinq%2520ne%2520dispose%2520pas%2520de%2520masques%2520ffp%2520en%2520suffisance
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88540/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520prestataire%2520de%2520soins%2520sur%2520cinq%2520ne%2520dispose%2520pas%2520de%2520masques%2520ffp%2520en%2520suffisance
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88540/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520prestataire%2520de%2520soins%2520sur%2520cinq%2520ne%2520dispose%2520pas%2520de%2520masques%2520ffp%2520en%2520suffisance
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88540/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520prestataire%2520de%2520soins%2520sur%2520cinq%2520ne%2520dispose%2520pas%2520de%2520masques%2520ffp%2520en%2520suffisance
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88585/12%2520mai%25202020%2520-%2520la%2520journ%25e9e%2520internationale%2520de%2520l%2527infirmi%25e8re
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88585/12%2520mai%25202020%2520-%2520la%2520journ%25e9e%2520internationale%2520de%2520l%2527infirmi%25e8re
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88585/12%2520mai%25202020%2520-%2520la%2520journ%25e9e%2520internationale%2520de%2520l%2527infirmi%25e8re
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/88585/12%2520mai%25202020%2520-%2520la%2520journ%25e9e%2520internationale%2520de%2520l%2527infirmi%25e8re
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Meer weten: https://auvb-ugib-akvb.be/internationale-

dag-van-de-verpleegkunde/  

 

 

De AUVB is 'not amused' met de premie voor 

het zorgpersoneel5 
Op donderdag 25 juni 2020 keurde de Kamer 

een amendement op de noodbegroting goed 

waarbij een bedrag van 37,5 miljoen EUR wordt 

vrijgemaakt om het federale zorgpersoneel een 

consumptiecheque van 300 EUR netto toe te 

kennen. 

Vanuit de AUVB willen we een aantal scherpe 

kanttekeningen plaatsen bij deze demarche. 

Meer weten: https://auvb-ugib-akvb.be/de-auvb-is-not-

amused-met-de-premie-voor-het-zorgpersoneel/ 

 

Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinig 

beschermingsmateriaal6 
Uit een onderzoek van UAntwerpen, in 

opdracht van de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België, blijkt dat er 

voldoende beschermingsmateriaal 

beschikbaar is voor de grote meerderheid van 

de zorgverleners. Het materiaal wordt echter 

niet altijd gebruikt volgens de richtlijnen van 

Sciensano. 

Meer weten: https://auvb-ugib-akvb.be/corona-update/  

 

BERICHT AAN BEVOLKING7 
Een bericht van de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België (AUVB) aan de 

bevolking. 

Meer weten: https://auvb-ugib-akvb.be/bedankt-

verpleegkundigen/  

 

Verpleegkundigen genoeg?8 
Van strandredders tot leerkrachten: iedereen 

wil tegenwoordig verpleegkundige 

handelingen uitvoeren. Die zijn nochtans 

wettelijk beschermd. Als we de volgende 

epidemie voldoende verpleegkundigen willen 

hebben, zal een betere verloning niet volstaan 

maar moet er weer respect komen voor de 

verpleegkunde als beroep. 

Meer weten:  https://auvb-ugib-

akvb.be/verpleegkundigen-genoeg/

   

 

Twee webinars 

Bouwen aan onze toekomst – Door de 

verpleegkundige voor de verpleegkundige 
De crisis heeft de tekorten van ons 

communicatiesysteem blootgelegd. Als de 

informatie al bestaat, bereikt deze nauwelijks 

 
5De AUVB is 'not amused' met de premie voor het 
zorgpersoneel, Belga Prpro, 26.06.2020, 
https://portal.prpro.be/#/nl/detail/89787/l%252527ugib%2525
20est%252520%252527not%252520amused%252527%252520a
u%252520sujet%252520de%252520la%252520prime%252520p
our%252520le%252520personnel%252520soignant  
6Bijna kwart zorgverleners gebruikt te weinig 
beschermingsmateriaal, Belga Prpro, 06.07.2020,  
https://portal.prpro.be/#/nl/detail/90037/pr%2525e8s%25252
0d%2525u2019un%252520quart%252520des%252520prestatai
res%252520de%252520soins%252520utilisent%252520trop%25

de verpleegkundigen en zorgkundigen op het 

terrein. 

Dit webinar is bedoeld om uit te leggen welke 

acties verpleegkundigen (beroepsverenigingen 

van verpleegkundigen, vakbond Union4U) 

ondernemen om de stem van de beoefenaars 

van de verpleegkunde te laten horen bij de 

2520peu%252520de%252520mat%2525e9riel%252520de%252
520protection  
7Bericht aan bevolking: Belga Prpro, 05.08.2020, 
https://portal.prpro.be/#/nl/detail/90696/avis%252520a%2525
20la%252520population  
8 Verpleegkundigen genoeg, Belga Propro, 
09.10.2020, 
https://portal.prpro.be/#/nl/detail/92226/infirmi%
2525e8res%252520%25253a%252520on%252520e
n%252520a%252520assez%2525u2009%25253f  

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/journee-internationale-de-linfirmiere/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/journee-internationale-de-linfirmiere/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/lugib-est-not-amused-au-sujet-de-la-prime-pour-le-personnel-soignant/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/lugib-est-not-amused-au-sujet-de-la-prime-pour-le-personnel-soignant/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/covid-nursing-team-readiness-study-juin-2020/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/avis-a-la-population/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/avis-a-la-population/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/infirmieres-on-en-a-assez%e2%80%89/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/infirmieres-on-en-a-assez%e2%80%89/
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/89787/l%2527ugib%2520est%2520%2527not%2520amused%2527%2520au%2520sujet%2520de%2520la%2520prime%2520pour%2520le%2520personnel%2520soignant
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/89787/l%2527ugib%2520est%2520%2527not%2520amused%2527%2520au%2520sujet%2520de%2520la%2520prime%2520pour%2520le%2520personnel%2520soignant
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/89787/l%2527ugib%2520est%2520%2527not%2520amused%2527%2520au%2520sujet%2520de%2520la%2520prime%2520pour%2520le%2520personnel%2520soignant
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/89787/l%2527ugib%2520est%2520%2527not%2520amused%2527%2520au%2520sujet%2520de%2520la%2520prime%2520pour%2520le%2520personnel%2520soignant
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/90037/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520quart%2520des%2520prestataires%2520de%2520soins%2520utilisent%2520trop%2520peu%2520de%2520mat%25e9riel%2520de%2520protection
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/90037/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520quart%2520des%2520prestataires%2520de%2520soins%2520utilisent%2520trop%2520peu%2520de%2520mat%25e9riel%2520de%2520protection
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/90037/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520quart%2520des%2520prestataires%2520de%2520soins%2520utilisent%2520trop%2520peu%2520de%2520mat%25e9riel%2520de%2520protection
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/90037/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520quart%2520des%2520prestataires%2520de%2520soins%2520utilisent%2520trop%2520peu%2520de%2520mat%25e9riel%2520de%2520protection
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/90037/pr%25e8s%2520d%25u2019un%2520quart%2520des%2520prestataires%2520de%2520soins%2520utilisent%2520trop%2520peu%2520de%2520mat%25e9riel%2520de%2520protection
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/90696/avis%2520a%2520la%2520population
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/90696/avis%2520a%2520la%2520population
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/92226/infirmi%25e8res%2520%253a%2520on%2520en%2520a%2520assez%25u2009%253f
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/92226/infirmi%25e8res%2520%253a%2520on%2520en%2520a%2520assez%25u2009%253f
https://portal.prpro.be/#/fr/detail/92226/infirmi%25e8res%2520%253a%2520on%2520en%2520a%2520assez%25u2009%253f
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regering, te antwoorden op uw vragen, u te 

informeren en kennis uit te wisselen. 

Meer informatie op: https://auvb-ugib-

akvb.be/fr/construire-notre-avenir-webinaire/  

 

Trefpunt Verpleegkunde 2020 
Het traditionele “Trefpunt Verpleegkunde”, 
georganiseerd in samenwerking met de FOD 
Volksgezondheid en de Algemene Unie van 
Verpleegkundigen van België (AUVB), heeft dit 

jaar plaatsgevonden op 17 november 2020 via 
webinar. 
Het thema van de dag was “Welzijn op het 
werk in tijden van pandemie”. 
 
Meer informatie op: https://auvb-ugib-

akvb.be/trefpunt-2020/  

 

 

 

 

Drie video's 

12 mei 20209 
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van 

de Verpleegkunde hebben de Franstalige en 

Duitstalige verenigingen van de AUVB 

gezamenlijk hun dank aan u uitgesproken, u in 

het voetlicht gezet en ons engagement om u te 

verdedigen bevestigd. 

DANK U & BRAVO voor wie u bent, wat u denkt 

en wat u realiseert. 

Dank u!10 
De Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België dankt alle verpleegkundigen voor hun 

goede zorgen.  

Boodschap van verpleegkundigen voor het 

Vlaams Parlement11 
Video-boodschap vanuit de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België waarbij we een 

aantal belangrijke aspecten aanhalen en 

pleiten voor ingrijpende maatregelen binnen 

de woonzorgcentra in Vlaanderen.  

 

 

 

 
9 
https://www.facebook.moc/AUVBUGIBAKVB/videos/71494716
5926014  
10 https://vimeo.moc/417147351/24a4aa94ab  

 

Een nieuwsbrief12 

Ter gelegenheid van 12 mei 2020, door de 

WHO uitgeroepen als het Internationale Jaar 

van de Verpleegkunde, heeft de AUVB haar 

eerste nieuwsbrief verstuurd.  

 

Ontmoetingen en politiek 

overleg  

De pandemie heeft onze manier van werken 

veranderd. De vergaderingen waar we fysiek 

aanwezig waren, zijn vervangen door 

videovergaderingen. 

 

In 2020 heeft AUVB tal van ontmoetingen 

gehad met  

- verschillende ministeriële kabinetten; 
kabinet van minister De Block, 
minister Glatigny, minister Geens, 
minister Beke, minister Weyts, 
minister Vandenbroucke, minister 
Maron, minister Morreale, en tal van  
volksvertegenwoordigers; 

11 
https://www.facebook.com/VVVS.Community/videos/5888130
12023949 
12 https://auvb-ugib-akvb.be/nieuwsbrieven/  

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/construire-notre-avenir-webinaire/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/construire-notre-avenir-webinaire/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/rencontres-infirmieres-2020-3/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/rencontres-infirmieres-2020-3/
https://www.facebook.com/AUVBUGIBAKVB/videos/714947165926014
https://www.facebook.com/AUVBUGIBAKVB/videos/714947165926014
https://vimeo.com/417147351/24a4aa94ab
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/newsletters/


Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2020                                                                                          
 

- verschillende politieke partijen; PS, 
MR, Ecolo-Groen…; 

- verschillende werkgroepen: Hospital 
Surge Capacity Group (HTSC), Get-up 
Wallonia, Horizon scan, oprichting en 
instelling van Consortia voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
overleg over de consortia voor het 
Waals Gewest, deelname aan het 
uitschrijven van een preventieplan-
antwoord COVID RVT in Brussel - 
"Instructies voor de door de GGC 
erkende en gesubsidieerde rusthuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen met 
betrekking tot de preventie 
van/reactie op een eventuele tweede 
golf van COVID-19",  deelname aan 
het overleg over "zorgkundigen" in de 
WZC met het Waals Gewest… 

 

Twee werkgroepen 

In 2020 heeft AUVB een nieuwe werkgroep 

opgezet over de "statuten" en het dossier 

werkgroep IFIC voortgezet. 

Werkgroep "Statuten" 
De evolutie van de wetgeving over de vzw's en 

de AUVB heeft ons bewust gemaakt van de 

beperkingen van de statuten. De Algemene 

Vergadering heeft de raad van bestuur een 

mandaat gegeven om de statuten van de 

Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België te herzien en een voorstel te doen voor 

wijzigingen en aanpassingen. 

Een werkgroep bestaande uit 

vertegenwoordigers van de vijf oprichtende 

verenigingen en vertegenwoordigers van elke 

kamer per taalrol is gestart met de 

werkzaamheden voor de revisie van de 

statuten. 

 

Werkgroep "IFIC", classificatie van 

werkposten en nieuwe salarisschaal voor 

het beroep van verpleegkundige 
In oktober 2017 hebben minister van Sociale 

Zaken en van Volksgezondheid Maggie De 

Block en minister van Tewerkstelling Kris 

Peeters een ontwerp van sociaal akkoord voor 

de federale gezondheidzorg uitgewerkt. Dit 

project voorziet onder andere in de 

modernisering van de functieclassificatie voor 

al het personeel in de openbare en private 

gezondheidszorginstellingen. Een van de 

doelstellingen van dit akkoord is volgens 

Maggie De Block "de werknemers te belonen 

volgens het werk dat zij werkelijk verrichten 

en niet alleen volgens hun diploma". Om dit 

nieuwe functieclassificatiemodel te kunnen 

invoeren, heeft de vzw Instituut voor 

Functieclassificatie (IFIC) in 2011 een 

salarisenquête opgezet. In overleg met de 

verschillende sociale partners heeft zij nieuwe 

salarisbarema's voorgesteld voor de 

verschillende functies in de sector.  

Volgens het IFIC worden de professionals in de 

gezondheidszorg ongeacht hun functie 

(administratief, technisch, verpleegkundige) 

ondergebracht in de categorieën zonder 

rekening te houden met de bijzonderheden 

van elk beroep en nog minder met die van het 

beroep van verpleegkundige.  

Voor AUVB-UGIB-AKVB is een dergelijke 

functieclassificatie onaanvaardbaar.  

AUVB-UGIB-AKVB keurt de doelstelling van 

een herwaardering van het beroep van 

verpleegkundige goed en ondersteunt deze. 

Niettemin strookt het systeem zoals het is 

voorgesteld door IFIC niet met de idee van 

bevordering van de aantrekkelijkheid van het 

beroep van verpleegkundige van minister 

Onkelinx. Het plan voor de bevordering van de 

aantrekkelijkheid moest het beroep van 

verpleegkundige aantrekkelijker maken. De 

doelstelling van de BBT/BBB (bijzondere 

beroepstitels en -bekwaamheden) diende 

zowel om de bekwaamheden van 
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verpleegkundigen en de kwaliteit van zorg te 

verbeteren, als om deze financieel te belonen. 

 

Het systeem van het IFIC houdt niet 

voldoende rekening met de specifieke 

vereisten en erkent het belang van het beroep 

van verpleegkundige niet. Het schept een 

discriminatie tussen de verpleegkundigen en 

holt de doelstelling van deskundigheid van de 

verpleegkundigen (BBT/BBB) uit.   

Daarom werden in 2020 twee bijeenkomsten 

georganiseerd waarbij de leden van de AUVB 

hun standpunten konden uitwisselen. 

 

Een zaak aanhangig bij de 

Raad van State 

Op 14 mei 2019 heeft de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-

AKVB) beroep aangetekend bij de Raad van 

State voor de vernietiging van het koninklijk 

besluit (KB) van 27 februari 2019 (dat het 

koninklijk besluit van 12 januari 2006 wijzigt) 

tot vaststelling van de verpleegkundige 

activiteiten die de zorgkundigen mogen 

uitvoeren en de voorwaarden waaronder de 

zorgkundigen deze handelingen mogen stellen. 

Het KB werd gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 18 maart 2019 en zal vanaf 1 

september 2019 in werking treden.  

 

Op 26 november 2020 heeft de Raad van State 

het verzoekschrift tot nietigverklaring van 

AUVB-UGIB-AKVB verworpen. 

 

 

 

Twee studies 

Projecten voor kwaliteitsindicatoren in de 

WZC 

 

Sinds de laatste staatshervorming en vooral 

sinds 2019 zijn de gewestelijke overheden 

verantwoordelijk voor de reglementering, de 

standaardisering, de kwaliteitseisen en de 

financiering van de ROB en RVT.  Dit betekent 

dat de WZC te maken kunnen krijgen met 

kwaliteitscriteria en financieringsregels die 

variëren per gewest. 

 

Op 10 oktober 2017 heeft de Raad van Bestuur 

van AUVB een onderzoeksproject goedgekeurd 

over de kwaliteitscriteria in de WZC en 

toevertrouwd aan de verpleegkundige 

beroepsverenigingen KPVDB, acn en NVKVV. 

 

De doelstelling van dit project is een dossier 

voor te bereiden over de verpleegkundige 

normen en de zorgkwaliteit in de rust- en 

verzorgingstehuizen om de 

gemeenschappelijke waarden te bepalen, die 

wij als verpleegkundigen niet loslaten, omdat 

wij ze belangrijk vinden en erom vragen. 

 

In 2020 werd een aantal focusgroepen 

opgericht om relevante, haalbare en 

realistische criteria te bepalen. Dit project is nu 

voltooid. 

 

De resultaten van dit onderzoek zullen 

doorgegeven worden aan de bevoegde 

overheden opdat ze er rekening mee kunnen 

houden bij de uitwerking van een eigen 

reglementering.  

 

 

 

COVID nursing team readiness study 

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België (AUVB) heeft een studie besteld naar 
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de behoeften van zorgverstrekkers op het 

terrein in het kader van de coronacrisis. Deze 

studie werd drie keer uitgevoerd.  

Meer weten:  

09.05.2020: Bijna één zorgverlener op vijf 

heeft te weinig FFP-maskers, https://auvb-

ugib-akvb.be/persbericht-enquete-uza-auvb/  

06.07.2020: COVID nursing team readiness 

study Juni 2020, https://auvb-ugib-

akvb.be/corona-update/-2020/  

 

Time to care 

In 2017 heeft AUVB-UGIB-AKVB een enquête 

gehouden om een stand van zaken op te stellen 

inzake werkstress en werklast die de 

verpleegkundigen in alle vakgebieden en in 

heel België ondervinden. Als gevolg hierop 

heeft de Algemene Unie van Verpleegkundigen 

van België de enquête Timetocare besteld (in 

2018).  

De enquête Timetocare diende om het verband 

te bestuderen tussen de werkstress, de tijd en 

de werkgewoonten van de verpleegkundigen, 

die van nabij worden bestudeerd om een 

objectief beeld te vormen van de ondervonden 

werkstress en de werklast. 
 

De enquête wordt beheerd door een 

werkgroep met vertegenwoordigers van AUVB-

UGIB-AKVB, OAP (Universiteit Antwerpen) en 

van het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek). De onderzoeksgroep TOR 

(Tempus Omnia Revelat) van de VUB (Vrije 

Universiteit Brussel) is belast met de 

verzameling van gegevens met behulp van de 

MOTUS-software.   

 

Het eindresultaat zal gebaseerd zijn op 

objectieve en relevante gegevens voor de 

politiek, rekening houdend met ons tijdperk en 

de context.  

 

 

 

 

 

 

Verwezenlijkingen van 

AUVB in 2020 

Van bij het begin van de pandemie hebben de 

vertegenwoordigers van AUVB de bevoegde 

overheden aangesproken en ze blijven dat 

regelmatig doen. Net als vóór de crisis verleent 

AUVB absolute prioriteit aan de veiligheid, het 

welzijn van de verpleegkundigen en het laten 

horen van de stem van het beroep van 

verpleegkundige.   

 

Maart 2020 was een keerpunt voor onze 

werkwijze en de frequentie van onze 

vergaderingen. De vertegenwoordigers van de 

bij AUVB aangesloten verpleegkundige 

beroepsverenigingen hebben elke week 

vergaderd, soms zelfs verschillende keren per 

week, om ervaringen uit te wisselen, te 

informeren en te rapporteren over de toestand 

op het terrein en zo een stem te geven aan het 

beroep.  

Deze stem heeft zich unaniem laten horen met 

behoeften, eisen en klachten. Elke 

verpleegkundige beroepsvereniging heeft 

binnen haar eigen specialiteit de behoeften 

van haar aangeslotenen/leden/collega's laten 

blijken, om concrete acties op te zetten en 

eraan deel te nemen. 

We hebben een intense briefwisseling gevoerd 

met alle betrokken partijen (regering, 

parlement, syndicaten, werkgevers, 

journalisten…) met de volgende vragen:  

‐ duidelijke en nauwkeurige informatie, 

ondersteuning en bescherming voor al 

het verplegend personeel; 

‐ de toekenning van een coronapremie 

aan beoefenaars van de 

verpleegkunde in alle zorgsectoren; 

https://auvb-ugib-akvb.be/fr/communique-de-presse-enquete-uza-ugib/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/communique-de-presse-enquete-uza-ugib/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/covid-nursing-team-readiness-study-juin-2020/
https://auvb-ugib-akvb.be/fr/covid-nursing-team-readiness-study-juin-2020/
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‐ een grotere solidariteit en coherentie 

in de beslissingen tussen de deelstaten 

en de federale regering in de 

beslissingen die een weerslag hebben 

op het beroep van verpleegkundige en 

het werk op het terrein (met name als 

het gaat om de praktijk); 

‐ de erkenning van het beroep van 

verpleegkundige als zwaar beroep; 

‐ een coherente organisatie van het 

beheer van de gezondheidscrisis en de 

beveiliging van het verzorgend 

personeel; 

‐ het ter beschikking stellen van 

beschermingsmateriaal en handgel; 

‐ coronascreeningtests 
(patiënten/beoefenaars); 

‐ preventie en psychologische 
ondersteuning van beoefenaars van de 
gezondheidszorg; 

‐ omkadering van teams (opleiding) en 
begeleidende maatregelen voor 
verpleegkundigen die overgeplaatst 
zijn; 

‐ logistieke elementen (materiële 

ondersteuning voor sommige WZC); 

‐ een coherente exitstrategie; 

‐ voortzetting van de aanpassing van de 
nomenclatuur en de reële kosten van 
deze nieuwe verstrekkingen, rekening 
houdend met de risico's; 

‐ valorisatie van beoefenaars die 
herhaaldelijk worden blootgesteld aan 
coronapatiënten; 

‐ een herziening van de sociale wetten, 
met onder andere: 

▪ de mogelijkheid van betaling 
van overuren, betaald verlof 
met een volledige vrijstelling 
van belastingen, 

 
13 29 APRIL 2020. Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van 

artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging 

verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd 

tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het 

oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=

nl&pub_date=2020-05-

04&caller=summary&numac=2020041008  

▪ het overdragen van 
vakantiedagen, 

▪ de toepassing van deze 
maatregelen ook voor 
werknemers met een toelage 
(bv. ouderschapsverlof, 
overlevingspensioen), 

▪ de politieke ondersteuning en 
overname van ons 
memorandum samen met een 
nieuw meerjarig 
attractiviteitsplan dat 
werkelijk aantrekt, 

▪ …; 
‐ tussenkomst opdat de beoefenaars 

van de verpleegkunde de 

begunstigden blijven van het 

Zorgpersoneelfonds en dat dit fonds 

niet in de schoot geworpen wordt van 

al het ziekenhuispersoneel (niet-

verpleegkundigen); 

‐ verspreiding van de resultaten van de 

enquête over de emotionele nood van 

verpleegkundigen; 

‐ publicatie van een enquête over de 

behoeften aan materiaal;  

‐ reactie tegen de twee koninklijke 

besluiten (KB) gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad (mei 2020) 

betreffende de opvordering van 

beoefenaars van gezondheidzorg13 en 

de uitoefening van de verpleegkunde 

door niet bevoegde 

gezondheidszorgbeoefenaars14; 

‐ reactie tegen de 9 maatregelen ter 

ondersteuning van het beroep 

voorgesteld door Maggie De Block die 

hetzij geen steun betekenden, hetzij 

niet bestemd waren voor 

verpleegkundigen; 

14 19 APRIL 2020. Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 

5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent 

aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op 

het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde 

door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=

nl&pub_date=2020-05-

04&caller=summary&numac=2020030751 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-05-04&caller=summary&numac=2020041008
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-05-04&caller=summary&numac=2020041008
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-05-04&caller=summary&numac=2020041008
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-05-04&caller=summary&numac=2020030751
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-05-04&caller=summary&numac=2020030751
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&pub_date=2020-05-04&caller=summary&numac=2020030751
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‐ vraag om deel te nemen aan het 

sociaal overleg om het beroep van 

verpleegkundige en zijn behoeften te 

vertegenwoordigen met onze 

deskundigheid; 

‐ vraag om overleg met de 

vertegenwoordigers van IFIC om de 

ongelijkheid tussen de 

verpleegkundigen te corrigeren die 

gecreëerd was door deze classificatie; 

‐ vraag om overleg met en coördinatie 

van verpleegkundigen voor het 

ziekenhuisnoodplan; 

‐ ondervraging van de bevoegde 

overheden over hun voorbereiding 

voor de  tweede golf; 

‐ vraag om dringende maatregelen 

tegen het tekort aan verpleegkundigen 

in het kader van de tweede coronagolf 

met realistische, beschermende en 

positieve perspectieven; 

‐ reactie en standpunt van AUVB-UGIB-

AKVB betreffende de wet om toe te 

staan dat in het kader van de corona-

epidemie verpleegkundige activiteiten 

worden uitgeoefend door personen 

die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn 

& voorstellen voor 

wijzigingen/verbeteringen; 

‐ vraag om uitbreiding van de 

aanmoedigingspremie naar alle 

sectoren van de gezondheidzorg en 

alle gewesten. 

 

 

Met de steun van de aangesloten 

verpleegkundige beroepsverenigingen streeft 

AUVB ernaar om de belangen van de 

beoefenaars van de verpleegkunde te 

verdedigen, hun standpunt te verdedigen en 

de verpleegkundige expertise te 

vertegenwoordigen om invloed te kunnen 

uitoefenen op de acties/beslissingen van de 

bevoegde overheden die een invloed hebben 

op het beroep van verpleegkundige. Onze 

acties zijn gericht op de ondersteuning, 

bescherming en het uitdragen van de stem van 

de verpleegkundigen van alle sectoren. 

 

De coronacrisis heeft aangetoond dat we 

samen sterker zijn. Dank aan de 

verpleegkundigen die door hun aansluiting bij 

een verpleegkundige beroepsvereniging de 

stem versterken waarmee we onze behoeften 

kenbaar maken en onze expertise laten horen. 

 

Afgewerkte en lopende dossiers  
Ondanks de coronacrisis, die tal van lopende 
dossiers 'on hold' gezet heeft, blijven we een 
waakzaam oog houden op hun evolutie: 
 
‐ functieclassificaties van IFIC; opvolging van 

het dossier, werkgroep, hoorzitting bij IFIC 
& vraag om een ontmoeting voor meer 
diepgaand overleg.; 

‐ de hervorming van de verpleegkundige 
opleiding in België en stroomlijning ervan 
met de Europese Richtlijn 2013/55EU;  

‐ eindeloopbaanproblematiek, "zwaar 
beroep"; 

‐ modernisering van Bijlage V; voorstel van 
aanpassing van de minimale eisen van de 
opleiding tot het beroep van 
verpleegkundige verantwoordelijk voor 
algemene zorg volgens Richtlijn 
2005/36/EG,  zodat rekening wordt 
gehouden met de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang; 

‐ eHealth; advies van de leden betreffende 
de toegang voor verpleegkundigen tot de 
informatie in de "Matrix" van eHealth; 

‐ wetsontwerp rond de kwaliteitsvolle 
praktijkvoering in de zorg; 

‐ "deontologische code", ontwerp voor 
oprichting van een website 
(www.benurseinbelgium.be); 

‐ protocolakkoord tussen de federale 
regering en gefedereerde entiteiten;  

‐ bevraging over de tijdsbesteding van 
verpleegkundigen "Timetocare"; 

‐ beleidsmemorandum 2019-2024 van 
AUVB-UGIB-AKVB.  
 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:fr:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:fr:PDF
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De mandaten van de 

AUVB-UGIB-AKVB in 

2020 

AUVB-UGIB-AKVB vertegenwoordigt het 

beroep van verpleegkundige in verschillende 

officiële adviesorganen, raden, commissies en 

politieke en wetenschappelijke organisaties, 

op Europees, federaal en gewestelijk niveau.  

 

De mandaten zijn toegewezen aan leden - 

aangesloten verenigingen van AUVB-UGIB-

AKVB op basis van hun expertise op de 

gebieden waarvoor zij zich kandidaat stellen. 

De mandaten worden vrijwillig uitgeoefend. De 

afgevaardigden engageren zich vaak voor 

meerdere jaren, om het standpunt van AUVB-

UGIB-AKVB te vertegenwoordigen in de 

verschillende organen waarin zij afgevaardigd 

zijn. 

 

De verschillende vertegenwoordigingen van 

AUVB-UGIB-AKVB zijn: 

 

Op Europees niveau 

• European Federation of Nurses 

Associations (EFN) 

De European Federation of Nurses 

Associations, voordien het Permanent 

Comittee of Nursing (PCN) van de Europese 

Unie, werd in 1971 opgericht om het 

beroep van verpleegkundige en de 

belangen ervan bij de Europese 

instellingen te vertegenwoordigen, op 

basis van richtsnoeren over onderwijs en 

het vrij verkeer die de Europese Commissie 

toen aan het opstellen was. EFN 

vertegenwoordigt meer dan een miljoen 

verpleegkundigen in meer dan 34 

nationale verenigingen van 

verpleegkundigen op Europees niveau en is 

zo de onafhankelijke stem van het beroep 

van verpleegkundige. 

 

AUVB-UGIB-AKVB is sinds oktober 2016 lid 

van EFN en vertegenwoordigt meer dan 

32 000 actieve verpleegkundigen van ons 

land bij Europa.  

De officiële vertegenwoordigers van AUVB-

UGIB-AKVB bij EFN zijn mevrouw Deniz 

Avcioglu (effectief lid) en mevrouw Evelyne 

Spruyt (plaatsvervangend lid). 

 

 

Op federaal niveau 

• Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering (RIZIV)  

▪ Wetenschappelijke afdeling van 

het Observatorium voor 

Chronische Aandoeningen, 

ingesteld bij de Dienst 

gezondheidszorg  

• Federale Raad voor 

Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) 

• Technische Commissie voor 

Verpleegkunde (TCV)  

• Federale Raad voor verpleegkunde (FRV)  

• Commissie Patiëntenrechten 

• Planningscommissie Medisch Aanbod – 

Afdeling Verpleegkunde  

• Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg (KCE) 

▪ Raad van Bestuur van KCE 

▪ Studie over de "aanpassing van de 

omkadering door 

ziekenhuispersoneel" 

• Platform hemovigilantie en praktijk 

• Well-Done – MSD Health Literacy Awards 

(aanmoediging, erkenning en beloning van 

initiatieven ter bevordering van het 

vermogen van personen om informatie op 

het gebied van gezondheid en 

gezondheidzorg te begrijpen) 

• Mdeon (Deontologisch 

gezondheidsplatform) 

https://kce.fgov.be/fr/%C3%A9tude-2018-14-hsr-normes-d%E2%80%99encadrement-en-personnel-infirmier-dans-les-h%C3%B4pitaux-aigus


Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2020                                                                                          
 

 

Op gewestelijk niveau 

De mandaten van de Franstalige kamer 

• Project SSMG: Rampe-âge 2.3 

• Project SSMG: Pijnverpleegkundige 

• Be.Hive 

• Rondetafel "mantelzorger" huis van 

afgevaardigden 

• Erkenningscommissies  

• Medische Provinciale Commissie 

• LUSS – Actieplan 10  

• Raad van Bestuur van SISD-WAPI  

 

De mandaten van de Nederlandstalige kamer  

• Erkenningscommissies 

• Vlaams Agentschap voor 

Samenwerking rond Gegevensdeling 

tussen de Actoren in de Zorg 

(VASGAZ) 

• Medische Provinciale Commissie  

• Dienst Geestelijke gezondheid VIP² - 

eerste lijn 

• VIKZ (Vlaams Instituut voor 

KwaliteitsZorg) 

• Collaboratief platform voor 

eerstelijnsgezondheidzorg  

• VOPZ (Vlaams Overlegplatform 

Promotie Zorgberoepen) 

• Platform ‘Wetenschap en praktijk’ 

 

De mandaten van de Duitstalige kamer 

• Raad voor de bevordering van de 

gezondheid (Beirat für 

Gesundheitsförderung) 

• Adviesraad voor de ziekenhuizen 

(Krankenhausbeirat) 

• Adviesraad voor de infrastructuren 

voor bejaarden en thuishulp (Beirat für 

Aufnahmestrukturen für Senioren und 

für die häusliche Hilfe) 

• Platform voor palliatieve zorg 

(Palliativpflegeverband) 

• Fédération Wallonne des soins 

palliatifs 

• Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-

ethiek 

• Verschillende werkgroepen 

  



Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2020                                                                                          
 

Algemene Vergadering 

(AV) 

De Algemene Vergadering bestaat uit alle 

leden van de AUVB-UGIB-AKVB. Deze komt één 

keer per jaar bijeen. In 2020 heeft de Algemene 

Vergadering plaatsgevonden op 9 juni.  

 

45 verpleegkundige beroepsverenigingen 

maken de Algemene Vergadering uit: 

ABIHH, ABISIMER, ACN, AFISCEP.be, AFISO, 

AFIU, AIIB-VUKB, AISE, AISPN, APFISCO, ASTER, 

BEFOHN, BELSECT, BHS, BERS, BVNV-ABIN, 

BVRV, BVVDV, BVVS, COMPAS, ENDOFIC, FIIB, 

FNBV, FNIB, GIFD, KPVDB, Les Tabliers Blancs, 

MEDERI Brussels Hoofdstedelijk Geweest, 

MEDERI Vlaams Geweest, NVKVV, ORPADT, 

SIO, SIXI, SIZ Nursing, UROBEL, VBVK, VBZV, 

VLAS, VOGV, VVIZV, VVOV, VVRO, VVVS, WCS, 

Wondzorg.net. 

 

 

De raad van bestuur 

(RvB) 

De vereniging wordt bestuurd door een raad 

van bestuur die verkozen is door de Algemene 

Vergadering: 50% van de bestuurders 

vertegenwoordigen de algemene 

beroepsorganisaties en 50% 

vertegenwoordigen de geassocieerde 

effectieve leden. De bestuursleden zijn 

allemaal verpleegkundigen. 

 

De bestuursleden worden verkozen voor een 

duur van 4 jaar. De laatste verkiezing heeft 

plaatsgevonden op 13 juni 2017. 

 

De raad van bestuur leidt de zaken van de 

vereniging en vertegenwoordigt deze in en 

buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle 

aangelegenheden, met uitzondering van die 

welke uitdrukkelijk door de wet aan de 

Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij 

treedt op als eiser en verweerder, in alle 

rechtsgedingen en beslist over het al dan niet 

aanwenden van rechtsmiddelen. 

 

De RvB vergadert een keer per maand. De raad 

van bestuur bestaat uit 15 vzw's die lid zijn van 

AUVB-UGIB-AKVB en die zijn verkozen door de 

Algemene Vergadering. 

 

De RvB (2017-2021) bestaat uit de volgende 

verenigingen: ACN, FNBV, NFBV, KPVDB, 

NVKVV, AFISCEP, AFIU, AISPN, BVPV-SBIP, FIIB, 

SIO, VBVK, MEDERI (met VBZV als 

plaatsvervangend lid), VVOV, VVVS. 

  

In 2020 vonden de bestuursvergaderingen 

plaats op: 7 januari, 11 februari, 10 maart, 9 

juni, 30 juni, 11 augustus, 8 september, 13 

oktober, 27 oktober, 10 november en 8 

december.  

 

Uitvoerend comité 

De leden van het uitvoerend comité worden 

verkozen door de raad van bestuur voor een 

duur van 4 jaar. 

Voor de periode 2017-2021 bestaat deze uit 

een voorzitter, een vicevoorzitter, twee 

secretarissen en een penningmeester. Het 

uitvoerend comité legt verantwoording af aan 

de raad van bestuur. Het bereidt de 

vergaderingen voor en voert beslissingen uit. 

 

In 2020 werd het voorzitterschap verzekerd 

door Paul Sonkes tot juni 2020. Het 

vicevoorzitterschap werd verzekerd door 

Daniël Schuermans, het secretariaat door 

Hendrik Van Gansbeke en Yves Maule en het 

penningmeesterschap door Hilde Driessens. 

De voorzitters van de kamers zijn permanente 

genodigden bij het uitvoerend comité. De 

voorzitters van de genodigde kamers waren 



Jaarverslag AUVB-UGIB-AKVB 2020                                                                                          
 

Adrien Dufour voor de Franstalige kamer (CF), 

Hilde Driessens voor de Nederlandstalige 

kamer (CN) en Josiane Fagnoul blijft voor de 

Duitstalige kamer.  

 

In 2020 heeft het uitvoerend comité in april 

vanwege de crisis een keer per week 

vergaderd.  

 

 

Het coördinatieteam  

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van 

België stelt twee verpleegkundige 

coördinatoren te werk. Hun taken worden hun 

gedelegeerd door het uitvoerend comité.  

 

De taken van de coördinatoren zijn de 

vertegenwoordiging, het netwerken en de 

dialoog met de verschillende betrokken 

partijen. Zij zijn aanwezig bij onderhandelingen 

en stellen de dossiers op.  

Zij nemen actief deel aan verschillende 

adviesorganen, raden en commissies op 

gewestelijk, federaal en Europees niveau, met 

het oog op de valorisatie, erkenning en 

ondersteuning van het beroep van 

verpleegkundige. Communicatie, consultatie 

en informatieverspreiding maken deel uit van 

hun prioriteiten. 

 

De coördinatoren zijn bovendien belast met 

het dagelijks beheer van de vereniging en in het 

bijzonder met de verspreiding van informatie 

en de adviesprocedures. 

 

In 2020 werd de coördinatie voltijds verzekerd 

door Deniz Avcioglu en Wouter Decat. 

 

Deniz Avcioglu is bachelor-verpleegkundige 

gespecialiseerd in de geestelijke gezondheid. 

Zij heeft een Master Volksgezondheid, optie 

Beheer van zorginstellingen. Deniz is de 

Franstalig coördinator en beheert naast de 

federale dossiers ook de dossiers en vragen 

met betrekking tot het Waals Gewest en de 

Franstalige kamer. 

 

Wouter Decat heeft een diploma medische en 

sociale wetenschappen en heeft een flink 

aantal jaren ervaring op gebied van geestelijke 

gezondheidzorg.  Wouter is de 

Nederlandstalige coördinator en beheert naast 

de federale dossiers ook de vragen vanuit het 

Vlaams gewest.  

 

In 2020 heeft Frédéric Gevenois gedurende 

enkele maanden de functie van secretaris 

waargenomen als uitzendkracht. 

 

De vrijwilligers 

AUVB-UGIB-AKVB zou niet kunnen bestaan 

zonder de talrijke vrijwilligers van aangesloten 

beroepsverenigingen. Met uitzondering van de 

twee coördinatoren werken alle leden van de 

aangesloten organisaties als vrijwilliger voor 

AUVB-UGIB-AKVB.  

 

Dankzij de inzet, de aanwezigheid en het werk 

van deze talrijke vrijwilligers, die tijd noch 

moeite sparen voor het beroep van 

verpleegkundige, kan het werk van AUVB-

UGIB-AKVB tot een goed einde gebracht 

worden.  Dankzij hun passie en hun expertise 

die zij gul ter beschikking stellen, kan AUVB-

UGIB-AKVB evolueren. 

 

Wij willen dan ook al deze vrijwilligers van 

harte danken voor hun inzet, medewerking en 

vertegenwoordiging in de verschillende 

commissies, werkgroepen, vergaderingen en 

vertegenwoordigingen, voor hun opvolging van 

dossiers, kortom voor al hun inspanningen. 

Zonder hen zouden we onze missies niet 

kunnen vervullen. Wij hopen de komende jaren 

nog te mogen rekenen op hun waardevolle 

aanwezigheid en samenwerking. 
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AUVB-UGIB-AKVB, dat zijn zij allen.  

Dank u! 

  

 

De kamers 

De structuur van de AUVB-UGIB-AKVB steunt 

op drie kamers volgens taalrol: 

 

• De Franstalige kamer 

• De Duitstalige kamer 

• De Nederlandstalige kamer 

 

Elke kamer bestaat uit de vzw's die lid zijn van 

AUVB-UGIB-AKVB volgens hun taalrol. Elke 

kamer kiest onder haar leden een voorzitter, 

een vicevoorzitter en een secretaris die het 

dagelijks bestuur van de kamer vormen. 

 

De kamers vergaderen autonoom. Zij volgen 

voornamelijk de regionale en gewestelijke 

aangelegenheden. Zij bereiden ook de federale 

dossiers voor om de goede werking van AUVB-

UGIB-AKVB te bevorderen.  

 

Elke kamer stuurt een activiteitenverslag en 

opgestelde dossiers door aan de voorzitter, die 

deze doorstuurt naar de raad van bestuur van 

AUVB-UGIB-AKVB en aan de andere kamers. 

 

 

Franstalige kamer 

De Franstalige kamer werd opgericht op 16 juli 

2013. Zij verenigt alle Franstalige verenigingen 

die zijn aangesloten bij AUVB. De missies van 

deze kamer zijn de opvolging van gewestelijke 

en gemeenschapsaangelegenheden. Ze bereidt 

ook de federale dossiers voor om de goede 

werking van AUVB te bevorderen. 

 

In 2020 werd het voorzitterschap verzekerd 

door Adrien Dufour, het vicevoorzitterschap 

door Meidhi Dallaturca.  

Een dagelijks bestuur van de Franstalige kamer 

ondersteunt de voorzitter en de vicevoorzitter 

in hun functies. Het dagelijks bestuur bestaat 

uit een lid van de vereniging van algemeen 

verpleegkundigen acn (Olivier Gendebien), 

vereniging van algemeen verpleegkundigen 

FNIB (Alda Dalla Valle) en de vereniging van 

gespecialiseerde verpleegkundigen AISPN 

(Patricia Menti). 

 

Van april tot eind 2020 kwam de Franstalige 

kamer eenmaal per week bijeen, en dit telkens 

donderdagavond. 

 

 

Duitstalige kamer 

In 2020 werd het dagelijks bestuur van de 

kamer verzekerd door voorzitter Josiane 

Fagnoul, vicevoorzitter François Trufin en 

secretaris Marei Schwall.  

 

 

Nederlandstalige kamer  

In 2020 bestond het dagelijks bestuur van de 

kamer uit Hilde Driessens als voorzitter, Pascal 

Vanmeenen als vicevoorzitter en Christine Van 

Cante, Monique Van Hiel, Karel Op de Beeck, 

en Brecht Serraes. 

 

Het bureau van de Nederlandstalige kamer 

heeft vergaderd op 14 januari, 5 februari 

(denkdag), 11 februari, 10 maart, 31 maart, 10 

juni, 1 juli, 15 juli, 26 augustus, 16 september, 

30 september, 21 oktober, 18 november, 9 

december. 

Er vonden vergaderingen plaats van de 

Nederlandstalige kamer op: 22 januari, 26 

februari, 06 mei, 26 mei, 24 juni, 22 juli, 23 

september, 28 oktober, 25 november en 16 

december. 
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Er waren verschillende vergaderingen voor 

overleg met betrokken partijen in 2020: 

‐ ontmoeting met het kabinet-Beke; 

‐ ontmoeting met het kabinet Weyts 

‐ ontmoeting met de Vlaamse 

zorgambassadeur; 

‐ ontmoeting met Kamerleden: Yoleen 

Van Camp. 

‐ overleg syndicaten ifv het IFIC 

 

In 2020 waren er ook diverse 

werkgroepen/projecten: 

‐ overleg over de specialisaties; 

‐ voorstel van een alternatief voor het 

plan ter bevordering van de 

aantrekkelijkheid van het 

verpleegkundige beroep – werkgroep 

attractiviteit; 

‐ Evidence-Based Practice;  

‐ Adviescomité verpleegkunde 

‐ VOPZ,  

‐ … 

 

 

Website 

De website brengt nieuws, publicaties en 

informatie over AUVB-UGIB-AKVB, de leden en 

ook de raden (FRV, TCV enz.) en andere 

organisaties.    

 

Op de website van AUVB-UGIB-AKVB vinden 

onze leden talrijke koppelingen naar al onze 

aangesloten verenigingen. Daarnaast hebben 

zij rechtstreeks toegang tot de website zodat zij 

er elementen naar keuze kunnen publiceren, 

zoals hun nieuwsbrief, opleidingen en 

congressen die zij organiseren. Twee 

bestuursleden van de aangesloten 

verenigingen hebben ook toegang tot het 

intranet. De verschillende verslagen van 

vergaderingen, rapporten, bijlagen, enz. 

kunnen er geraadpleegd worden. 

 

De website wordt momenteel beheerd door de 

twee coördinatoren. 

 

We zijn ook aanwezig op Twitter 

@AUVBUGIBAKVB  

De website is te vinden met de volgende links: 

www.auvb.be     www.ugib.be       www.akvb.b

e  
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Regusgebouw 

Pegasuslaan 5 

1831-Diegem (Brussels Airport) 
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@AUVBUGIBAKVB 

http://www.auvb.be/
http://www.ugib.be/
http://www.akvb.be/
mailto:info@ugib.be
mailto:wouter.decat@auvb.be
mailto:deniz.avcioglu@ugib.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr6aAm7zYAhUhBsAKHWJ6DqgQjRwIBw&url=http://www.logosphere.fr/logo-twitter/&psig=AOvVaw0qbTdPyFg9WkPgKg8O3Uae&ust=1515083227881615

