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Persbericht
Brussel, 11 mei 2020 - 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.
Florence Nightingale werd in 1820 geboren in Florence, één van de Italiaanse steden die twee
eeuwen later als eersten in Europa volop getroffen zouden worden door het nieuwe coronavirus
SARS-CoV-2. Ze zou zonder twijfel haar plaats kunnen innemen tussen de helden van vandaag, deze
honderduizenden zorgverleners die de bevolking elke avond om 20 uur bedenkt met een applaus.
Deze Britse verpleegster van goeden huize was een pionier van de moderne verpleegkundige zorg,
een voorloper in de opleiding van het verplegend personeel, en heeft in haar tijd nooit geaarzeld om
ingeburgerde praktijken aan de kaak te stellen. Toen ook zij werd geconfronteerd met een tekort aan
materiaal en een hoge sterfte (Krimoorlog), heeft ze gereageerd door sanitaire regels in te voeren –
voor voorwerpen, lokalen, kledij - die met de huidige pandemie opnieuw volop in het brandpunt
staan. Zij heeft de eerste school opgericht voor verpleegkundigen (1860), in de praktijkomgeving van
het ziekenhuis en in nauwe samenwerking met de artsen. Hoe modern! Zij was het ook die luisterde
naar de behoeften van de zieken en steeds zorgde voor een bemoedigend woordje en zij benadrukte
het belang van de relatie tussen zorgverlener en patiënt. Florence Nightingale was ook sterk in
wiskunde en jongleerde met de medische statistieken en schitterde in de presentatie van informatie
over de volksgezondheid. Ze zou nu de perfecte expert zijn geweest voor de media!
De erfenis van Florence Nightingale past volkomen in het plaatje van de situatie die we nu
doormaken. Elk dag opnieuw wordt ons bewezen hoe essentieel de verpleegkundige zorg is voor de
gezondheid van ons allemaal. Zo'n 140.000 verpleegkundigen zijn vandaag werkzaam in België. De
garantie van de personeelsbezetting is cruciaal voor de kwaliteit van de zorg in onze ziekenhuizen,
onze zorginstellingen en voor de samenleving, en voor de veiligheid van de patiënten. Er moeten
continu voldoende verpleegkundigen beschikbaar zijn om deze zorg te verzekeren. Zij moeten dan
ook degelijk opgeleid zijn, met flexibele bekwaamheden en toch een grote deskundigheid om
tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten. Ze moeten de zekerheid krijgen dat de
werkomgeving en de arbeidsvoorwaarden leefbaar blijven om het personeel in staat te stellen het
kwaliteitsniveau hoog te houden. Ze krijgen te maken met nieuwe kennis en technologieën, de
evolutie van de wetgeving en van het zorglandschap, socio-economische omwentelingen… De
verpleegkundigen komen continu voor nieuwe uitdagingen te staan. De werkstress wordt steeds
hoger en het gebrek aan personeel en middelen raakt niet opgelost. Laten we het beroep van
verpleegkundige de plaats en de erkenning geven die het verdient. Laten we hun de nodige middelen
geven (tijd, materiaal, salaris, valorisatie) voor een kwaliteitsvolle praktijk en levenskwaliteit op werk.
Dit zal de beste manier zijn om hen te bedanken voor hun totale toewijding en hun offers van de
afgelopen weken.
De in 1952 onder het statuut van een feitelijke vereniging opgerichte Algemene Unie van Verpleegkundigen van België
(AUVB-UGIB-AKVB) is in 2009 een vzw geworden. Deze staat open voor alle beroepsverenigingen van verpleegkundigen,
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algemeen en gespecialiseerd. Ze verenigt nu 46 beroepsverenigingen die actief zijn in het hele Belgische grondgebied (20
Nederlandstalige, 19 Franstalige, 6 tweetalige en 1 Duitstalige). De vereniging is onafhankelijkheid en pluralistisch en wordt
sinds 2013 ondersteund en gefinancierd door de Federale Regering. Haar missies zijn de bevordering en ontwikkeling van
de wetenschap en de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, maar ook de vertegenwoordiging en de verdediging van het
beroep.

