Brussel, 2 februari 2006

Betreft: Kinderverpleegkundigen binnen Europa
Geachte,
Ik schrijf u als vertegenwoordigster in de Pediatric Nursing Association of Europe (PNAE) vanuit de Werkgroep
Kinderverpleegkundigen van het NVKVV.
Het PNAE netwerk werd opgericht in 2003 en bevat vertegenwoordigers van 21 Europese landen. PNAE is de
regionale werkgroep van de International Association of Pediatric Nursing (IAPN) en beoogt:
§ de verbetering van de zorg voor kinderen en adolescenten doorheen Europa
§ via de UNconventie voor “De rechten van het kind” de gezondheid van het kind te promoten en te
verdedigen
§ de communicatie tussen pediatrische verpleegkundigen te stimuleren om de zorg rondom het kind
verder uit te bouwen
Het PNAE netwerk is ervan overtuigd dat kinderen en hun familie doorheen Europa, het recht hebben op een
gegarandeerde kwaliteit van zorg die ze ontvangen. Dit vergt een aantal nationale acties. Het vereist de
voorbereiding van verpleegkundigen via opleiding en bijscholing in de zorg rondom het kind en vraagt van elk
land een registratie van de verpleegkundigen om zo tegemoet te komen aan de bescherming van het kind.
PNAE heeft een definitie ontworpen over wat een pediatrische verpleegkundige is en een positiestatement over
de regularisatie van pediatrische verpleegkundigen binnen Europa (zie bijlage) goedgekeurd.
Momenteel werken we aan de ontwikkeling van een overeenkomst rondom:
§ pediatrisch verpleegkundig curriculum en competenties
§ minimale verpleegkundige bestaffingsnormen
§ pediatrische kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten naar tevredenheidsonderzoek
PNAE vraagt de Europese parlementsleden om haar streven naar een verzekerde verbeterde standaard van
verpleegkundige zorg voor kinderen en adolescenten door middel van formele regulatie en ondersteunende
opleiding te steunen.
Verdere informatie over onze activiteiten kan u vinden op:
http://www2.rcn.org.uk/cyp/forums/other_forums_and_groups/paediatric_nursing_associations_of_europe
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Internationale pediatrische verpleegkundige associatie van Europa:
De kinderverpleegkundige in Europa: Positiestatement

Kinderen en adolescenten hebben het recht om verzorgd te worden door gekwalificeerde en
goed opgeleide kinderverpleegkundigen.
Kinderen en hun ouders hebben het recht om te weten of de verpleegkundige die voor hen
zorgt een gespecialiseerde opleiding genoot en bekwaam bevonden werd om dit beroep uit te
oefenen, dit wil zeggen een pediatrische verpleegkundige is, een verpleegkundige, die met
succes een erkende theorie en praktijkopleiding in de verzorging van zuigelingen, kinderen
en adolescenten, heeft beëindigd.
Dit is nodig om de belangen van het kind te beschermen en te ondersteunen (Art 3,
Internationale Conventie Rechten van het Kind, 1989).
De internationale verpleegkundige raad streeft naar een bescherming van de beroepstitel
“verpleegkundigen”. Alle landen zouden een wettelijk systeem moeten uitbouwen dat een
gepaste controle bevat van de uitoefening van het beroep en zijn leden.
PNAE ondersteunt het idee dat een gelijke regelgeving wordt voorzien voor de titel
“pediatrische verpleegkundige”, zodat deze enkel mag gebruikt worden door de wettelijk
erkende en geautoriseerde pediatrische verpleegkundigen.
Het doel van de regulatie is het bestendigen en verbeteren van de standaard pediatrische
verpleegkundige zorg en opleiding, zodat het kind veilig verzorgd wordt.
In vele landen bestaat een wettelijk verpleegkundig overlegorgaan, graag wensen we voor de
pediatrische verpleegkundige een evenwaardig overlegorgaan dat:
§ een registratie van de gekwalificeerde pediatrische verpleegkundigen bijhoudt
§ standaarden en richtlijnen invoert voor de pediatrische verpleegkundige opleiding,
uitoefening en handelswijze
§ de kwaliteit van de pediatrische opleiding controleert
§ overtredingen van wangedrag of arbeidsongeschiktheid bewaakt
PNAE spoort de Europese gemeenschap aan om naar een verzekerde verbeterde standaard
van verpleegkundige zorg voor kinderen en adolescenten te werken door middel van formele
regulatie en ondersteunende opleiding

Definitie van een pediatrische verpleegkundige

Een pediatrische verpleegkundige is ……..
een verpleegkundige, die met succes een erkende theorie en praktijkopleiding in de
verzorging van zuigelingen, kinderen en adolescenten, heeft beëindigd.

Een verpleegkundige

Die met succes heeft
beëindigd

Een erkende theorie
en praktijkopleiding

In de verzorging van
zuigelingen, kinderen
en adolescenten

Een verpleegkundige is een persoon die een verpleegkundige
opleiding heeft beëindigd en die gekwalificeerd en geautoriseerd is,
in haar/zijn land om het beroep van verpleegkundige uit te oefenen
Die zich het vereiste niveau van
 praktische competentie
 theoretische kennis
 waarden en houding, toegeëigend heeft
Een cursus die goedgekeurd is door een nationale
erkenningcommissie, welke de praktische en theoretische inhoud
bepaalt en de vereiste competenties omschrijft. Dit kan een
regeringsregulerende instantie zijn, de nationale
kinderverpleegkundige organisatie, een academische organisatie of
een combinatie van deze. Gezondheidszorggebruikers,
gezondheidszorgorganisaties, medische en andere organisaties
kunnen hierbij betrokken worden.
Deze definitie wordt verder uitgewerkt door de werkgroep, maar
bevat zeker de volgende elementen:
 op rechten gebaseerde, holistische, kind en familie gerichte zorg
 gezondheidspromotie, zowel van fysieke als van mentale
gezondheid en welbevinden
 ongeval en ziektepreventie
 kinderbescherming
 de zorg voor zuigelingen, kinderen en adolescenten met: acute /
chronische levensbedreigende condities, met beperkte fysische /
mentale problemen, met invaliditeit / handicap (fysisch, psychisch
en sensorisch)
 in alle settings

De kernopdracht van de Europese pediatrische verpleegkundige (=EPN) is het beschermen en
promoten van de rechten en de gezondheid van het kind en specialistische pediatrische zorg te
voorzien en te organiseren om de noden van het kind en zijn familie op te sporen en te
bewaken tijdens een hospitalisatie of in de gemeenschap doorheen Europa.
Herkennend dat de familie centraal staat in het leven van een kind, zal de EPN een speciale
verantwoordelijkheid dragen voor beiden en zal ze samenwerken, met het kind en zijn ouders
als partners, om gezondheidszorg te voorzien.
De tweede kernopdracht voor de EPN is om voor alle kinderen te zorgen van geboorte tot
adolescentie . Alle kinderen in de verschillende ontwikkelingsstadia hebben hun eigen
realiteit en reageren verschillend op hun ziekte en op hun omgeving en hebben zodoende een
eigen specifieke en individuele benadering nodig. Om de noden van kinderen te herkennen in
de verschillende ontwikkelingsstadia, alsook hun unieke fysische, psychische, spirituele en
sociale noden, heeft de EPN specifieke kennis en kunde nodig om met deze noden en vragen
om te gaan en om de ontwikkeling van deze kinderen te beschermen en te stimuleren.

