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Brussel, 20 mei 2020 

 

T.a.v. Minister De Block 
T.a.v. Regionale Ministers Gezondheidszorg  

 

Onze Referentie:  2020/29/19-05/AD/WD/PS  

Betreft:   Resultaten bevragingen in opdracht AUVB-UGIB-AKVB 
 

 

Geachte Minister, 

Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 

 

Om u zo correct mogelijk te informeren over de verschillende initiatieven die binnen het 

verpleegkundig vakgebied worden ontplooid, willen we u graag de voorlopige resultaten van twee 

door de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) gesteunde en 

onafhankelijke studies meedelen. Ze werpen een meer dan interessant licht op het emotionele lijden 

van verpleegkundigen, dat de laatste maanden is toegenomen. 

 

De eerste studie is getiteld "Covid-19 en het privé- en beroepsleven van verpleegkundigen in België - 

tussentijdse resultaten: mei 2020", de auteurs zijn Pierre Smith (UCLouvain) en Arnaud Bruyneel (ULB). 

De studie wordt uitgevoerd in opdracht van SIZ nusing. 

 

De tweede studie is een vervolgstudie en is getiteld " COVID nursing team readiness study 

Intermediate results: May 2020”, de auteur is Dr. Filip Haegdorens e.a.. Deze studie is uitgevoerd in 

opdracht van de AUVB-UGIB-AKVB en zal tot september maandelijks herhaald worden in verdere 

samenwerking met beide teams. 

 

Als u beide studies doorneemt, zult u onze bezorgdheid begrijpen, die versterkt wordt door het 

onzekere klimaat waarin het verpleegkundig beroep zich ontwikkelt, zowel vanwege de huidige Covid-

19-crisis als vanwege de mogelijkheid van een tweede golf. Het is voor ons dringend noodzakelijk om 

te handelen. 

 

Daartoe hebben wij, in overleg met de twee teams en de verschillende verenigingen van de AUVB-

UGIB-AKVB, voorstellen geformuleerd om gemeenschappelijke en concrete actiepunten vast te stellen, 

zoals het ondersteunen en voortzetten van deze studies om een kwalitatieve opvolging van de situatie 

te garanderen.  
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Deze zijn uitgewerkt met als doel ze te integreren in een structureel actieplan op korte, middellange 

en lange termijn. Een aantal van deze actiepunten vallen wellicht onder uw regelgevende en 

administratieve bevoegdheid. 

 

We willen tenslotte nog eens onze beschikbaarheid en bereidheid bevestigen om op een constructieve 

wijze samen te werken aan toekomstige aanpassingen, op basis van de lessen die we tot nu toe hebben 

geleerd en onze ervaring en expertise in het werkveld.  

 

Met de meeste hoogachting,  

                                                       
 
Daniel Schuermans      Paul Sonkes  
Vice-voorzitter AUVB-UGIB-AKVB    Voorzitter  AUVB-UGIB-AKVB 
 
 



 

 


