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Brussels, 09 november 2020 
 
 
Ter attentie van:  

- Ministers van de Federale Regering 
- Ministers van Volksgezondheid  
- Dames en Heren Leden van de Kamber van volksvertegenwordigers 

 
 
Onze ref:  2020/70/09-11/AD/DS/WD/DA 
 
Betreft:   

- Standpunt van de AUVB-UGIB-AKVB betreffende de “wet om toe te staan dat in het kader van 

de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door 

personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn”  

- Voorstellen voor wijzigingen/verbeteringen 

 
 
Geachte Mevrouw,  
Geachte Heer,  
geachte Minister,  
geachte Volksvertegenwoordiger  
 

In de nasleep van de door de Kamer aangenomen wet in het kader van de coronapandemie om niet-
wettelijk gekwalificeerde personen toe te staan verpleegkundige handelingen uit te voeren, willen we 
graag ons standpunt verduidelijken. 
Wij waarderen de inspanningen ten opzichte van het vorige KB over dit thema, waarbij de nadruk nu 

ligt op de coördinerende rol en de erkenning van de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen bij 

de aanpak van deze crisis. 

  

We begrijpen de urgentie waarin de beslissing genomen moest worden, omdat we die dagdagelijks 

beleven.  

We hebben echter vragen bij het inzicht en bij de kennis van de complexiteit van ons beroep en hadden 

de erkenning van ons beroep anders voorgesteld.  

  

In de afgelopen jaren hebben wetenschappers en vertegenwoordigers van het verplegend personeel 
wereldwijd gegevens gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal verpleegkundigen aan het bed en hun 
kwalificatieniveau een directe invloed hebben op de sterfte en het ziekteverloop van de patiënten.  
De relatie tussen patient outcomes en verpleegkundige zorg lijkt in België, in tegenstelling tot in andere 
landen, wetenschappelijke literatuur te zijn die bekend is bij politici1. 
  

 
1 Van den Heede K, Bruyneel L, Beeckmans D, Boon N, Bouckaert N, Cornelis J, Dossche D, Van de Voorde C, Sermeus W. Safe nurse staffing 

levels in acute hospitals. Health Services Research (HSR) Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2019. KCE Reports 325. 
D/2019/10.273/75. 
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Onder het voorwendsel van urgentie en vanuit een verkeerde anticipatie op de tweede golf, worden 

echter de vele complexe maar noodzakelijke vaardigheden voor een kwalitatieve verpleegkunde in alle 

biopsychosociale dimensies in twijfel getrokken en gereduceerd tot een loutere uitvoering van 

handelingen.  

 

Erger nog, we hebben amendementen voorgesteld (zie bijgevoegde brief) 2 om deze wet en daarmee 

het beroep van verpleegkundige in een gecontroleerd kader te ondersteunen, en hier werd opnieuw 

geen rekening mee gehouden. 

 
We voelen dit als een gebrek aan steun van de politieke wereld en een flagrant gebrek aan erkenning 
van ons beroep, een miskenning van de beroepsbeoefenaars in het meest nobele in de huidige 
samenleving: ziekenzorg en levens redden.  
Welk imago schetst dit in termen van aantrekkelijkheid en loyaliteit?  
  

We beklemtonen daarom de volgende punten:  

• Deze tekst is niet goedgekeurd geweest door de beroepsgroep en de instanties en de 
verenigingen die het vertegenwoordigen. Hoewel de wettekst de cruciale rol van de 
verpleegkundige en de coördinatie erkent, slaat het in veel opzichten de plank mis door een 
gebrek aan kader.  
 

• We keuren deze tekst in zijn huidige vorm niet goed en aanvaarden deze niet. Wij willen op 
zijn minst een algemeen veiligheidskader waarin onze voorgestelde amendementen (cfr 
Voorstellen voor wijzigingen/verbeteringen - zie onderaan deze brief) zijn opgenomen om een 
kwalitatieve verpleegkundige zorg te garanderen die beantwoordt aan de behoeften van de 
bevolking. Daarbij moet sterk de nadruk worden gelegd op het gebruik van deze wettekst als 
laatste redmiddel.  
 

• We kunnen geen zinnen aanvaarden in de zin van: "Als we niets doen, zullen er doden vallen". 
Het is immers voor het hele beroep ongepast om te werken met beelden en metaforen die 
angst of paniek veroorzaken.  
We vragen u om uw verantwoordelijkheid als beleidsmakers op te nemen met betrekking tot 
wat u als gezondheidssysteem in stand wilt houden met de nodige veerkracht in tijden van 
crisis.  
Het zou interessant zijn om alle situaties aan de kaak te stellen die zich voordoen als gevolg 
van een gebrek aan een veilig kader om het probleem op de juiste manier aan te pakken. Want 
we maken nu al zeer kritieke situaties mee en dit zelfs met deskundig personeel.  

 

• Meer dan ooit willen we nu gehoord en geraadpleegd worden om te kunnen samenwerken en 
om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Het is essentieel dat er een overleg 
komt over de planning van behoeften en middelen op vlak van gezondheid om onze patiënten 
een kwaliteitsvolle zorg te bieden en tegelijkertijd de veiligheid en het welzijn van onze teams 
te garanderen, en dit op basis van de nota die door de AUVB werd opgemaakt. We willen echte 
structurele maatregelen en geen noodoplossing die de bevolking bedriegt.  
 

• We zouden ons ook kunnen verheugen over de aankondiging van de extra 200.000.000 euro 
voor de zorgverleners, Maar ook hier werd er niet met ons overlegd over de manier waarop 
deze besteed zullen worden.  

 
2 Brief AUVB-UGIB-AKVB Wetsvoorstel om aan personen die wettig niet bevoegd zijn toe te laten verpleegkundige activiteiten uit te 
oefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, Ref : 2020/69/04-11/AD/DA/DS 
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Wij vestigen uw aandacht op het feit dat dit gebrek aan erkenning en overleg slechts leidt tot 
protestbewegingen die in deze tijd van gezondheidscrisis bijzonder schadelijk zijn.  
We proberen de reacties te kanaliseren die zich sinds de goedkeuring van deze wet in het veld hebben 
gemanifesteerd, maar daarvoor hebben we een krachtig gebaar van u nodig. Laat de verpleegkundigen 
zien dat u ze gehoord en begrepen hebt! 
 
Daarom vragen wij u, in de hoop dat deze episode slechts een misstap was als gevolg van haastige 
spoed, alles in het werk te stellen om het overleg met de sector weer te herstellen, met de steun van 
de federale instanties en de AUVB. Het is meer dan fundamenteel dat we in dezelfde richting kunnen 
werken en dezelfde visie kunnen tonen, op korte, middellange en lange termijn.  
 
Het is van onze kant duidelijk dat wij niet zullen aarzelen om u te steunen in het kader van 
gecoördineerde, doordachte en gezamenlijk uitgewerkte projecten. U kunt erop vertrouwen dat we 
bereid zijn om constructief en snel vooruitgang te boeken. 
  

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 

     

Daniel Schuermans      Adrien Dufour 

Ondervoorzitter AUVB-UGIB-AKVB    Woordvoerder AUVB-UGIB-AKVB 
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VOORSTELLEN VOOR WIJZIGINGEN/VERBETERINGEN 

• Over het algemeen beveelt de tekst in de huidige vorm, kwantitatieve maatregelen aan. Het is 

fundamenteel om de geest van de wet te richten op kwalitatieve maatregelen die rekening 

houden met voorbereidende stappen, met concrete maatregelen als logistieke, 

farmaceutische en administratieve ondersteuning en de mobilisatie van de "niet 

tewerkgestelde" werkkrachten.  

• Artikel 2: 

o § 1 – De voorwaarde voor activering moet gepreciseerd worden: 

• wanneer de verantwoordelijke verpleegkundige (Directies 

Verpleegkundige departementen, Verpleegkundige zorgcoördinator, 

hoofdverpleegkundige, …) een gebrek aan voldoende 

verpleegkundigen heeft vastgesteld met betrekking tot de huidige 

normen voor verpleegkunde. 

• De voorwaarden voor activering, preciseren niet of het gaat om een 

noodoplossing en definiëren dan ook geen cascade van andere acties 

die moeten plaatsvinden vóór de activering van deze maatregel, zoals: 

o Alle taken die niet specifiek verpleegkundig zijn die verlicht 

kunnen worden door een logistieke, farmaceutische en/of 

administratieve ondersteuning moeten in het werk gesteld 

worden voordat er overgegaan wordt tot een delegatie van 

de handelingen. (Dit zou tevens onafhankelijk van de crisis 

moeten gelden) 

o Het nuttige personeel te mobiliseren op basis van een register 

van beschikbare verpleegkundigen zonder de sector waaruit 

zij afkomstig zijn te ondermijnen. 

• De duur van de activering is niet gepreciseerd. "Zo lang als nodig met 

het oog op de intensiteit van de nood aan verpleegkundigen" 

o Welke criteria worden er gehanteerd? 

- …vastgesteld door de verantwoordelijke arts of verantwoordelijke verpleegkundige… 

• De formele identificatie van de verantwoordelijke arts of 

verpleegkundige zou voor moeilijkheden kunnen zorgen. De 

structurering van de medische en verpleegkundige activiteiten 

varieert per sector en van werkplaats tot werkplaats. 

• Het bevoegde hiërarchische niveau wordt niet gepreciseerd. 

• Als we de geest willen volgen van wat er in de tekst staat, is de 

vaststelling één zaak, de toewijzing een andere. In dit kader is het 

fundamenteel om bij gebrek aan een verantwoordelijke 

verpleegkundige, de hulp van een verpleegkundige te behouden (die 

ervaring heeft met beheersactiviteiten) die de situatie kan 

objectiveren. (Overeenkomst met de ziekenhuizen, OST ,…) 

o § 2 - Verduidelijken, definiëren: "het beroep dat het beroep van verpleegkundige het 

dichtst benadert".  

▪ Om wie gaat het hier? Om een professional in de gezondheidszorg?  

▪ Om een gecertificeerde persoon? Om bekwame gecertificeerde personen? Of 

die nog een certificaat moet halen?  

▪ Wij stellen voor: bekwaam personeel of personeel in de fase van de 

verwerving van de bekwaamheden voor zorg aan personen (studenten 
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verpleegkunde of andere gezondheidszorgverstrekkers met een 

gecertificeerde bevoegdheid in de zorgpraktijk).  

o §3 en 4-  

▪ Het is belangrijk om te preciseren dat alleen het relevante beroep zelf andere 

personen kan toestaan en afvaardigen in een beter omschreven en preciezer 

kader. Dit is de expliciete en exclusieve verantwoordelijkheid van de bevoegde 

verpleegkundigen met de juiste bekwaamheden en ervaring. 

In dit kader moeten de bekwaamheden en ervaring van de coördinerende verpleegkundige beschreven 

en gevalideerd worden. 

▪ § 4 verwijst niet naar art. 3 

▪ Het is fundamenteel om een logisch werkverband in een tandem met een 

andere zorgprofessional te bevorderen, zoals een verpleegkundige met een 

kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist, of student enz.  

o  §5 - De opleiding….(mag alleen gegeven worden door een verpleegkundige met 

ervaring in de te delegeren zorgtaken) 

▪ mag alleen gegeven worden door en met medewerking van verschillende 

verpleegkundigen met ervaring in de verpleegkunde en in samenwerking met 

de organisaties die regelmatig deelnemen aan de opleiding in verpleegkunde 

en de organisatie ervan. 

o §7 – verantwoordelijkheden 

▪ Het begrip “Verantwoordelijkheid” moet verklaard en beter gedefinieerd 

worden. Wie is diensthoofd? Wie draagt de verantwoordelijkheid?  

▪ De verplichtingen van het beroep moeten identiek zijn voor niet-

verpleegkundigen 

 

• Artikel 3:  

o de lijst met uitgesloten handelingen moet uitgebreid worden. De huidige wet voorziet 

de delegatie van de uitoefening van de verpleegkunde in zijn geheel met alle 

technische verpleegkundige handelingen, aan (al of niet bekwame) personen, met 

uitsluiting van 4 specifieke handelingen. Wij zien liever een mogelijke delegatie in 

geval van nood met een lijst van toegestane handelingen en niet van uitgesloten 

handelingen. Een beperking van de handelingen is essentieel om misbruik te 

vermijden. 

o Het standpunt van de Technische Commissie voor Verpleegkunde is hier 

fundamenteel… 

We streven er met deze verschillende aanpassingen naar om de nieuwe modaliteiten zo goed mogelijk 

te ondersteunen en een adequate communicatie te verzekeren met het oog op de belangen die op het 

spel staan  

 


