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l
? Vraag tot aanspassing IF IC

Verpleegkundlge-ZlekenhuishyglMnlst (code 6162)

i

Geachte Heer/Mevrouw,

1. Jurldlmch statuut: Tltel III, Organlsatorlsche normen van blage A atgemene normen dIe op alle
Inrlchtlngen van toepasslng zljn b0 het Ka van 23,10.1964 tot bepallng van de normen dIe door de
zlekenhulzen ell hun dlensten moeten worden nageleefd, voorzlet dat het mFddenkader kan worden belast
met de problemen dIe verband houden met de zlekenhulshygl@ne, In navotglng hfervan wordt een
verpleegkundlge-zlekenhulshygl&nlst geflnancierd als mlddenkader (of verpleegkundlge-dlensthoofd), De
nota dd. 19.07,2007 tot verduldelJjklng van het KB van 26/04/2007 ell van het KB van 19/06/2007 met
betrekking tot de erkenningsnormen ell financiering van ziekenhuishyg(Mne (zie blage) stelt dat het
aangewezen Is dat een verpleegkundlge-zlekenhulshyglMnlst deel ultmaakt van het verpleegkundlg
mlddenkader (p. 3) ell dat het ziekenhuis wordt geflnancmrd voor een verpleegkundlge-zmkenhuishygiMnlst
op het niveau van het middenkader (p. 7).
HlMrarchlsch gezlen situeert een KB zlch onmiddellijk onder de wet, ell boven een 040. Er kan geen
afbreuk gedaan worden aan een KB dat een wptgevpndp norm Is. De positle van de verpleegkundlgezlekenhuishygaienst Is reglementalr verankerd In het KB, ell de fundionele indellng tot het verpleegkundig
mlddenkader dlent loonbarema-matlg te worden gerespedeerd In een cao, dIe nlet van een KB kan
afwijken waarop de overheldsflnanciering is afgestemd.

2. Adladomeln: De specifleke inhoudelijke taak van de verpleegkundige-ziekenhuishygl&nlst houdt in dat
hun werkgebled zlch ultstrekt met tot 66n verpleegkundlge eenheid, maar zich sltueert over de diverse
eenheden ell In het bljzondere over alle dlsclpllnes heen, Deze dlsclpllnes betreffen zowel
gezondheldszorgberoepen als nlet-gezondheldszorgbemepen.

Indlen een verpleegkundlge-zlekenhulshyglMnlst wordt lngeschaald als hoofdverpleegkundige verllest hlj/zij

aan bevoegdheld vermlts hlJ/zlj vanult dIe taak speclfiek wordt geacht slechts 66n eenheld aan te sturen.
Dlt belnvloedt rechtstreeks de dagelkse co5rdlnatie van het infectlepreventlebeleld over de dIverse
eenheden heen. Indien een rlchtlijn uitgaat van een middenkader is deze meer afdwlngbaar, waardoor de

kans op spontane opvolglng vergmot dewelke van onmiddellke Invloed zlln op de kwalitelt van zorg ell
patlMntveiligheid.
Daarnaast vervult de verpleegkund!ge-ziekenhulshygi@nist een rol in de verpllchte samenwerking met
externe partners m.b.t, advles ell ondersteuning, intervislemomenten ell vormlng (dr. regionaal platform
ziekenhulshyglMne, reglonale woon- ell zorgcentra, Outbreak Support Team, enz.).
Een verpleegkundlge-zlekenhuishyglMnlst moet autonoom transdepartementaal ell transmuraal kunnen
werken, enkel in dIe hoedanlgheld wordt haar inhoudelijke taak zo concreet mogelk ell correct ingevuld.
3. Fundielnhoud: Het algemene doel, de adiviteiten ell de criteria van de IFIC-fundlekaart van
verpleegkundige-zlekenhulshygiMnist (2005) zijn met ainform het Belgisch Beroepscompetentieproflel voor

Verpleegkundlge-ZlekenhulshyglMnlst (rev.l-2017) ell de huldlge praktljk van de Verpleegkundlge-
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Als belanghebbende organlsaties hebben we de nieuwe fundiewJjzer ell fundlebeschrijvlngen van het IF-IC
doorgenomen ell graag vestlgen we jullie aandacht op de fundiebeschrljving van VerpleegkundlgeZlekenhuishygiMnist (code 6162). Op basIs van onderstaande argumenten kunnen wij met akkoord gaan met
de lnhoud van de huldige fundlebeschrijving ell opdellng In fundfecategorle 17:
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ZlekenhuishygiMnist (Nationale enquete m.b.t. statuut van de verpleegkundlge zlekenhu!shygiMnist In

l

BelglM, 2017),
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zorg ell-;;a;m;i;nveili'gheid, Op termjn zal dlt ook leiden tot een dalende attractlvitelt van deze fundie,
;at" za'l' leide; tot j:irob'lemen b'lj het vinden van kandldaten voor het invullen van deze wettelk verpllchte
functie in de ziekenhulzen i.f.v. hun erkenning.

Op basis van deze argumenten vragen wlj een herziening van de IF-IC functiebeschrljvlng van

verpleegkunmge-ziekenhffiishygiMnist (oode 6162> met aanpass5ngJ2ian h.e.t.algemeen. .doel, adMte?,lten., takyn,
criterIa ell 6;ellng 'ln'fu;:-tlecategorle 19 l.p.v. rundlecatffigorle-17. In blage vlnd U de nodlge documenten
alsook een voorstel tot aanpassing van de fundiebeschrljvlng.

Ulteraard zijn wij bereid om de nodige ondersteuninc; te .geven?bij het herschrijven en/of vallderen van de
nleuwe funalebeschrljvlng van verpleegkundlge-zlekenhuishygiMnist

Hopend dat U onze vraag ter harte neemt ell ultkijkend naar een positlef antwoord, verbl0ven wij
Met de meeste hoogachtlng
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