
Verlenging van de wetgeving COVID 

Visie van de beroepssector                                                                12.03.2021 

 

Wet van 6 november 2020 

K.B. van 13 december 2020  

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 

 

De geldigheid van deze wet vervalt op 01.04.2021. 

Het is duidelijk dat de pandemie op deze datum niet zal geëindigd zijn en de minister van 

Volksgezondheid wil deze wetgeving verlengen, voornamelijk in het zicht van een massale 

vaccinatiecampagne. 

 

Op vraag van het Kabinet maakte ondergetekende een overzicht van de visies van de 

betrokken beroepen (artsen en verpleegkundigen). 

 

Vaststellingen / motivatie 

 

- De ernst van deze pandemie en wereldwijde crisis eiste een drastische aanpassing van 

onze gezondheidszorg en een onbegrensde inzet van artsen en verpleegkundigen. 

Dit heeft toegelaten dat in België patiënten nooit verstoken zijn geweest van noodzakelijke 

en elementaire zorgen door tekort aan personeel 

(zelfs op de COVID-afdelingen, incl. intensieve zorgen, tijdens de pieken). 

 

- Op geen enkel moment is tot nu nodig geweest de uitzonderingswetgeving toe te passen 

en niet-verpleegkundigen verpleegkundige handelingen te laten overnemen. 

Ondersteunende hulp, die de verpleegkundigen toeliet hun essentiële taken uit te voeren, 

was wel welkom en gewaardeerd. 

 

- Hoewel de wet zeer strikte en dwingende voorwaarden stelt, en enkel geldt bij een absoluut 

tekort aan verpleegkundigen “als laatste redmiddel” blijken deze voorwaarden in de praktijk 

niet gerespecteerd te worden : 

 

* veel verpleegkundigen in diverse statuten zijn nog nooit gevraagd of gecontacteerd 

  (administratieve functies, gepensioneerden, deeltijdsen…). 

  Alle middelen om wettelijk bevoegde personen te mobiliseren zijn dus zeker niet uitgeput 

  en er is nog een reserve aan verpleegkundigen, cfr. ook de cijfers PlanCad ; 

 

* bepaalde vaccinatiecentra blijken voorkeur te geven aan het rekruteren van niet-

gekwalificeerde vrijwilligers zonder de beschikbaarheid van verpleegkundigen in hun regio 

na te gaan, wat allicht gemakkelijker is en goedkoper ; 

 

* een Gemeenschap richt nu al, tegen de wet, structureel opleidingen in voor niet-

gekwalificeerde beroepen (zorgkundigen, ambulanciers…). 

 

- Bij een aantal artsen en verpleegkundigen leeft de vrees dat verlengingen elkaar zullen 

opvolgen en als precedent zullen gebruikt worden voor het aanvechten van de bevoegdheid 

van de actueel bevoegde beroepen. 

Na anderhalf jaar kan geen sprake meer zijn van ‘dringende’ maatregelen of 

uitzonderingswetgeving. De reguliere gezondheidszorg is hernomen. 



 

- Alle verpleegkundigen zijn gekrenkt door ongelukkige tussenkomsten (cfr. K.B.’s De Block) 

en het zonder voorafgaand overleg negeren van hun wettelijke bevoegdheid en opleiding. 

 

 

Standpunten over verlenging van de wetgeving 

 

Een meerderheid van de artsen, waaronder BVAS-ABSYM, vraagt het opheffen van de 

maatregelen (die tot nu toe overbodig zijn gebleken) en, wanneer dat niet mogelijk zou zijn, 

het toepassen van de wetgeving onder de gestelde strikte voorwaarden zonder de deur open 

te laten voor latere aantasting van de huidige wettelijke bevoegdheden. 

 

Een ander deel, waaronder eerder de huisartsen (GBO), ziet de nood aan een flexibele 

aanpak om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke crisismomenten en is voor verlenging. Die 

zal toelaten om naast artsen en verpleegkundigen vlotter anderen in te schakelen wanneer 

nodig. 

 

Allen zijn akkoord dat dit enkel kan om de huidige crisis op te lossen en dus uitzonderlijk, 

tijdelijk beperkt en begrensd moet zijn. 

 

De meerderheid van de verpleegkundigen, waaronder de algemene koepel AUVB-UGIB, 

vraagt op basis van de hoger gegeven vaststellingen de afschaffing van de uitzonderings-

wetgeving. Ook zonder afbreuk van de wettelijke bevoegdheid en professionele erkenning 

van de verpleegkunde is er potentieel en inzet voldoende om de (kwaliteit van) zorg aan de 

bevolking te garanderen. 

 

Bepaalde verpleegkundige verenigingen zijn niet tegen een verlenging als zodanig. Ze 

benadrukken het strikt volgen van de voorwaarden van de wet, het controleren van de 

toepassing op het terrein en het effectief sanctioneren van misbruiken. Alle ondersteunende 

hulp moet erop gericht zijn artsen en verpleegkundigen hun eigenlijke taken te laten 

uitvoeren. 

 

Ook hier is unanimiteit over het volledig herstel van de wettelijke bevoegdheid en het 

uitsluiten van precedenten. 

 

Verpleegkundigen en artsen zullen zich verder inzetten voor hun patiënten en de bevolking. 

Het respect van die bevolking en zijn politieke verantwoordelijken is in deze crisis duidelijk 

verdiend. 
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