
VERENIGING VAN VLAAMSE 
OPERATIE-
VERPLEEGKUNDIGEN



VVOV doelstellingen

 Nationaal en internationaal kennis en beroepservaring uitwisselen

 Bevorderen van de samenwerking tussen elkeen betrokken bij activiteiten in 
en rond het operatiekwartier

 Samenwerken met andere verenigingen voor verpleegkundigen

 Bevorderen van opleiding en bijscholing

 Organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten

 Nastreven van eenvormigheid

 Bekomen van het statuut van operatieverpleegkundige





Organisatie VVOV

Bestuur

Redactie: Scalpel 4x / jaar

Ledenadministratie

Website: operatieverpleegkundige.be

Wetenschappelijk team

Werkgroepen in elke provincie

HoOp: hoofdverpleegkundigen OK

Symposiumteam





VVOV = samenwerken met

Algemene Unie van Verpleegkundigen van België

Afdeling Nederlandstalige Kamer

gezamelijke standpunten

werkgroep Visie verpleegkunde 2030

Association Francophone infirmières Salle Operation  
Afiso

opleiding en beroepsprofiel

European Operating Room Nurses Acc

procedures en richtlijnen

congres Rhodos 2017

AORN USA en wereldwijd



Bescherming van de patiënt

Opleiding vertegenwoordigers

 In samenwerking met

 Zorgnet Vlaanderen = ziekenhuisdirecties

Unamec = vereniging medische firma’s

Al 350 opgeleide vertegenwoordigers: met Badge 



Vandaag

26 MAART 2014. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de

criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd

worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

gespecialiseerd in de peri- operatieve zorg, anesthesie, operatie

assistentie en instrumentatie (afgekort “peri- operatieve zorg”)

Voorwaarden :

- Diploma van gegradueerde verpleegkundige van vóór 31/12/2007               

of

Bachelor in de verpleegkunde ( + laten viseren door PGK!!!!)

EN  

- Banaba peri – operatieve zorg

Of opleiding Operatieverpleegkundige (cfr. Wallonië)



en verder….

Behouden van de titel = 

opleiding 60u per 4 jaar

werken op erkende afdeling

Nog te ijveren voor:

Quotum per dienst

Financiële vergoeding

Gefinancierd door RIZIV



OPLEIDING operatieverpleegkundige

 Opleidingsinstellingen

° VIVES  Campus Brugge St Michiels

° Thomas More Campus Lier

. Stageplaatsen

operatiezalen

PAZA

dagchirurgie



BEROEPSPROFIEL

 Samengesteld in 2005 

 met alle leden hoofdverpleegkundigen VVOV

 Afiso, VVU en Eorna

 Overleg OPAR ( + 5 scholen )

 Aanpassing 2013

 Doel: eenvormigheid

kwaliteit en professionalisme



Wettelijk kader: Federale regering Bachelor

KB 78 herziening: evolutie naar care < > cure

Art 7

 Assistentie bij medische handelingen

 B1= beheer van chirurgische en anesthesiologische uitrusting

 B1= voorbereiding van de patiënt op anesthesie en chirurgische ingreep

 = geen voorschrift wel procedure



Wettelijk kader: Federale regering Bachelor

 KB 78 herziening: evolutie naar care < > cure

 Art 7

 Assistentie bij medische handelingen

 B2= deelneming aan de assistentie en toezicht tijdens de anesthesie

 B2= voorbereiding, assistentie en instrumenteren bij medische en chirurgische
ingrepen

 = op voorschrift of standing order



Wettelijk kader: Vlaamse regering HBO5 en Bachelor

 Brief aan Minister Crevits ( onderwijs )

 Vraag naar

Onderscheid HBO5 en Bachelor

 In opleiding en uitoefenen van de functie op OK

Handelingen B1: HBO5 en Bachelor

 B2 : Bachelor



TOEKOMST?

Besparingen

Fusies ziekenhuizen

Dagchirurgie

Thuiszorg

Nieuwe zorgberoepen

Wijzigingen onderwijs

…..



Info : op onze stand

www.operatieverpleegkundige.be

http://www.operatieverpleegkundige.be/



