
           

 

Itegem, 24 maart 2016 

VVIZV vzw 

 

Geachte arts-intensivisten, 

 

Met dit schrijven willen wij u de huidige verwikkelingen voorleggen m.b.t. politieke beslissingen en hun 

eventuele gevolgen t.a.v. opleiding en erkenning van verpleegkundigen waarmee u vanaf 2020 in de 

praktijk zal  geconfronteerd worden op de intensievezorgenafdelingen. 

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de 

conceptnota ‘Professionele bachelor verpleegkunde’ goedgekeurd. Vanaf het academiejaar 2016-2017 

wordt de bacheloropleiding verpleegkunde een vierjarige opleiding. In het nieuwe concept wordt een 

contractstage ingevoerd waarbij studenten verpleegkunde op het einde van hun bacheloropleiding al 

deeltijds in de gezondheidssector aan de slag gaan. De toekomstige verpleegkundigen zullen met hun 

diploma breder (generiek) opgeleid zijn waardoor zij met hun diploma in alle sectoren van de 

gezondheidszorg of welzijn aan de slag kunnen. Op die manier voldoet Vlaanderen aan de Europese 

richtlijn over gereglementeerde beroepen. Tot hier kunnen we deze kwaliteitsvolle ingreep alleen 

maar toejuichen.  

Echter men denkt eraan om een deel van de verdieping die nu gerealiseerd wordt in die bachelor-na-

bachelor opleiding, zoals de banaba opleiding voor intensieve- en spoedgevallenzorg,  te 

veralgemenen en op te nemen in de generieke vierjarige opleiding. Dat kan geconcretiseerd worden  

via een specifieke stage, door de focus van de bachelorproef en door een aanbod van keuzevakken. 

De nood aan vervolgopleidingen via de banaba’s wordt op die manier afgebouwd waardoor ook geen 

subsidiëring meer uitgereikt wordt aan de hogescholen. Daar waar het werkveld nog nood heeft aan 

meer doorgedreven specialisering, kan er via postgraduaten gewerkt worden.  

Hier wringt het schoentje echter... Dergelijke opleidingen vallen immers niet onder de vereisten 

waaraan de huidige houders van een bijzondere beroepstitel (BBT) moeten voldoen:  

 het curriculum is veel beperkter (huidig 450u theorie in de banaba opleiding)    

 de stage vindt geen 450u plaats op een afdeling IZ of spoed maar zal algemener zijn  

 het levenslang leren wordt niet aan controles onderworpen (huidig goedkeuring voor 

verwerving en behoud door een federale/Vlaamse erkenningscommissie) 

 

Uiteraard kijken wij met een bezorgd gevoel naar deze ontwikkelingen daar een hele wetgeving 

gebaseerd is op het systeem van dragers van een bijzondere beroepstitel op de afdelingen intensieve 

zorgen of spoedgevallenzorg. Zorginspectie en Accreditatieinstellingen eisen immers een bepaalde 

normering voor de functies intensieve zorgen en spoedgevallenzorg en enkele toegewezen aktes 

mogen alleen door dragers van een BBT uitgevoerd worden zoals beschreven in  bijlage IV. M.a.w. de 

huidige eisen en erkenningsnormen kunnen niet langer gewaarborgd blijven met de  toekomstige 

opleidingen en tewerkstellingsvormen. 
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Door actieve deelname aan federale werkgroepen en intensieve bespreking binnen de Algemene Unie 

der Verpleegkundigen van België (AUVB) trachten we de vinger aan de pols te houden en te ijveren 

voor het behoud van een kwaliteitsvolle specialisatieopleiding intensieve zorg en spoedgevallenzorg 

met diepgaande kennis, inzicht, vaardigheden en expertise teneinde de veiligheid van de patiënten en 

de kwaliteit van zorg te waarborgen in sectoren met toenemende hoog complexe patiëntennoden en 

met geavanceerde technologie.    

Met deze brief willen wij u in eerste instantie op de hoogte stellen van bovenstaande ontwikkelingen 

die mogelijks invloed zullen hebben op de toekomstige verpleegkundige continuïteit en zorgkwaliteit 

op onze afdelingen. Wij hopen dat u deze bezorgdheid met ons deelt en zo nodig mee wil streven naar 

een gezamenlijk doel nl behoud van een kwaliteitsvolle specialisatieopleiding intensieve zorg en 

spoedgevallenzorg. In geval we concrete stappen ondernemen en het ons opportuun lijkt uw steun te 

vragen / krijgen, komen we graag met een nieuw schrijven bij u terug. 

Vooreerst bijzondere dank voor uw tijd! 

 

Met hartelijke groeten, 

 

Namens de VVIZV, 

 

 

 

 

Claudia Peeters,  

bestuurslid VVIZV en lid Nederlandstalige 

Kamer AUVB 

 

 

 

Daphné Christiaens,  

voorzitter VVIZV 

 


