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Financietoren 

Kruidtuinlaan 50 bus 175 

1000 Brussel 

 

 

Ref:   2016/02/08-01/ADV-JF-WD/MK 

 

Betreft: OPEN BRIEF: De structurele hervorming van de verpleegkundige opleiding in België en de 
overeenstemming ervan met de Europese Richtlijn 2013/55/EU. 

 

Geachte mevrouw Minister De Block, 

 

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) verenigt 42 Belgische 

beroepsorganisaties en alle aspecten van de opleiding en beroepsuitoefening van de verpleegkunde. 

Daarmee vertegenwoordigen wij de 140.000 verpleegkundigen die actief zijn in ons land. 

U heeft intussen verschillende gedetailleerde brieven ontvangen van ons. In deze brieven lieten wij u 

telkens weten dat wij openstaan voor een constructieve en positieve dialoog. Concreet vroegen we u om 

informatie omtrent uw plannen voor en visie op de toekomst van de opleiding Verpleegkunde, de 

hervorming van het KB nr. 78 vóór de toepassing van de wet van 10 mei 2015, en de bijzondere 

beroepstitels en -kwalificaties voor verpleegkundigen. Helaas kregen wij hierop geen enkel antwoord, en 

werd er bijgevolg met ons standpunt geen rekening gehouden in de recente politieke 

beslissingsontwerpen die ons via informele weg bereikten.  

In januari 2016 wordt de sectorspecifieke Richtlijn 2013/55/EU omgezet naar Richtlijn 2005/36/EG. Voor 

ons land heeft deze omzetting invloed op de bachelor- en graduaatopleiding in Vlaanderen en de 

bachelor-en brevetopleiding in Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap. De opleidingseisen van de 

Algemeen Verpleegkundige zullen aangevuld worden in vergelijking met de huidige opleiding. Zowel het 

federale niveau (voor wat betreft de erkenningscriteria van verpleegkundigen) als de deelstaten (voor wat 

betreft de opleiding, de titels, de toekenning van de erkenning en de opvolging hiervan) zijn hierbij 

betrokken. 
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We zijn ons ervan bewust dat u enige politieke moed aan de dag dient te leggen om een einde te stellen 

aan een opleidingssysteem dat tijdelijk diende te zijn, maar intussen al een halve eeuw bestaat: 2 

verpleegkundige studierichtingen met 2 verschillende titels voor eenzelfde beroepsuitoefening.  

Uit een wetenschappelijke literatuurstudie en gesprekken met heel wat deskundigen blijkt dat er, in elke 

gezondheidssector, nood is aan een verpleegkundige die zich laat bijstaan door een gekwalificeerde 

intermediair. Dit is nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de veiligheid van de patiënt en de 

verpleegkundige te bewaren. Een structurele hervorming van de opleidingen is dus onontbeerlijk. Het 

ontkennen hiervan brengt de gezondheidszorg, zowel nu als in de toekomst, ernstig in gevaar. 

Daarom willen wij uitdrukkelijk vragen om volgende voorstellen te aanvaarden: 

- invoering van één verpleegkundige titel voor de bacheloropleiding tot verpleegkundige 

die beantwoordt aan de Europese eisen (niveau 6 EQF), waarbij men het vereiste aantal 

uren en de opleidingsduur, alsook de vereiste competenties, in acht neemt om ervoor te 

zorgen dat de verpleegkundigen erkend worden als verantwoordelijk voor algemene zorg 

en dat hun vrije verkeer binnen Europa gegarandeerd wordt; 

- invoering van één titel als gekwalificeerd intermediair  die beantwoordt aan de Europese 

criteria van een hogere brevetopleiding (niveau 5 EQF). 

Wij weten dat er een overgangsperiode komt voor studenten die in januari 2016 reeds een opleiding 

volgen: zij zullen een conformiteitsattest ontvangen. Maar wat gebeurt er met studenten die hun 

opleiding aanvangen in het begin van het academiejaar in september 2016, met studenten die hun jaar 

moeten overdoen, of verpleegkundigen die hun opleiding willen verderzetten?  

 

Onze verpleegkundigen hebben recht op antwoorden en oplossingen, en onze bevolking heeft recht op 

kwaliteitszorg die in de beste omstandigheden verleend wordt door hoogopgeleid en gekwalificeerd 

personeel. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 
Dhr. Marc Koninckx   Voorzitter AUVB-UGIB-AKVB 
Mevr. Myriam Pietroons  Ondervoorzitter AUVB-UGIB-AKVB 
Dhr. Paul Sonkes   Schatbewaarder AUVB-UGIB-AKVB 
Mevr. Alda Dala Valle  Secretaris AUVB-UGIB-AKVB 
Mevr. Josiane Fagnoul   Voorzitter Duitstalige kamer AUVB-UGIB-AKVB 
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