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Betreft: Memorandum NVKVV – Vraag tot ondersteuning standpuntbepaling opleidingsniveau
titel verpleegkunde

Geachte voorzitter VLHORA,
Geachte Joris Hindryckx,
Geachte voorzitter Ad hoc werkgroep verpleegkunde,
Geachte Rossie Joris,

Het NVKVV vzw is een pluralistische beroepsorganisatie die zich richt tot alle verpleegkundigen. De
organisatie werd opgericht in 1973, telt 40 mandatarissen in diverse raden en commissies op
federaal en gemeenschapsniveau, en vertegenwoordigt HBO5 en bachelor verpleegkundigen,
gespecialiseerde verpleegkundigen (incluis verpleegkundig consulenten) en verpleegkundig
specialisten. De leden van het NVKVV zijn verspreid over het hele verpleegkundige werkveld, en
engageren zich in verschillende werkgroepen en regionale netwerken. Ze vertegenwoordigen één
vierde van alle verpleegkundigen die in België aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie en één
derde van de verpleegkundigen in Vlaanderen en Brussel.

Vanuit dit ruime verpleegkundig werkveld heeft het NVKVV de noodzaak gevoeld om een politiek
memorandum 2019 op te maken. Dit memorandum: “Hoe gezond is het beleid voor
verpleegkundigen?” werd eind 2018 gepubliceerd en verspreid. Het NVKVV legt hier de vinger op

Beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen

de wonde. De toekomst van verpleegkundigen staat op een kantelmoment. Voor een garantie op
voldoende en bekwame verpleegkundigen op elke plek in de gezondheidszorg van morgen, moeten
er nu stappen gezet worden. Het is geen beoordeling of veroordeling van het huidige systeem, wel
een rationele vooruitblik op wat de gezondheidsuitdagingen de komende decennia zijn en wat de
professionele positie en opdracht van verpleegkunde hierin zou kunnen versterken.
Het recent gepubliceerd rapport ‘Future of nursing 1’ sluit aan bij de denkoefening die de Federale
Raad voor Verpleegkunde sinds 2014 tot op heden systematisch heeft gehanteerd inzake een
duidelijke functiedifferentiatie en competentieprofielen voor beroepen die verpleegkundige
handelingen mogen stellen. Deze adviezen zijn transparant raadpleegbaar via op de website van de
FOD Volksgezondheid en kwamen tot stand in constructief overleg tussen experten vanuit de diverse
sectoren waar verpleegkundigen zijn tewerkgesteld. De lijst van vertegenwoordigers uit vakbonden,
onderwijs, zorgkundige- en verpleegkundige beroepsorganisaties, die bij de opmaak van deze
profielen betrokken waren, is hiervan het bewijs.

1. Concreet wenst NVKVV de VLHORA te vragen wat het standpunt is over het memorandum
NVKVV, in het bijzondere het standpunt betreffende 1 opleidingsniveau en 1 titel met de
term ‘verpleegkunde’.
2. Vervolgens wenst NVKVV het VLOHRA-standpunt te weten betreffende de noodzaak de titel
verpleegkunde te laten voldoen aan het Europees competentieprofiel en aansluitend
verpleegkundigen Euromobiel gelijk te stellen.
3. Ten derde kennen we graag het standpunt inzake de complexiteit voor generatiestudenten/
zij-instromers om een studiekeuze te maken ten voordele van verpleegkunde (spreidstand
2 opleidingsniveaus voor één dezelfde titel verpleegkunde en onrechtmatig verloningsmodel
op sommige diensten ten gevolge van IFIC) en de onmiskenbare invloed op het aantal
inschrijvingen student bachelor verpleegkunde.

Net nu het cruciaal is om een éénduidig beleid te voeren rond verpleegkunde en andere
gezondheidszorgberoepen is geconsolideerde daadkracht van alle stakeholders essentieel om zo
de enorme zorguitdagingen in de toekomst te kunnen aanpakken.

Rapport gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: ‘Future of nursing:
improving health, driving change: een toekomstgerichte visie op verpleegkunde’, prof. dr. Walter Sermeus en prof. dr. Ann
Van Hecke
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Onze organisatie staat steeds ter uwer beschikking voor meer toelichting in een persoonlijk
onderhoud.

Namens de raad van bestuur van het NVKVV,

Hoogachtend,
Ellen De Wandeler

Koen Balcaen

Algemeen coördinator NVKVV

Algemeen voorzitter NVKVV

Bijlagen:
1. Memorandum NVKVV 2019
2. Flyer memorandum NVKVV
3. Rapport Future of Nrsing
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