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Brussel, 17 december 2015
Aan De Heer Geert Bourgeois - Minister-president
van de Vlaamse Regering
Aan de Heer Jo Vandeurzen - Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ref:

2015/77/17-12/WD/MK/LM

Betreft:

OPEN BRIEF: Beslissing Vlaamse regering van 11 december 2015 met betrekking tot
het opschorten van de premies voor BBT BBK en tot het principieel wijzigen van het
KB attractiviteitsplan.

Geachte Minister

De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) verenigt tweeënveertig
Belgische beroepsorganisaties en behartigt alle aspecten van de opleiding en de algemene en
gespecialiseerde beroepsuitoefening van de verpleegkunde in alle domeinen waar ze actief zijn en
waar ze een verantwoordelijkheid dragen. In deze hoedanigheid zijn we het aanspreekpunt voor de
overheid. Alle beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij de AUVB-UGIB-AKVB streven bovendien
naar een hoogstaande kwalitatieve uitoefening van de verpleegkunde.
In de schoot van de Vlaamse regering is op 11 december 2015 naar aanleiding van de zesde
staatshervorming, een eenzijdig besluit genomen zonder de Nederlandstalige Kamer van de AUVB en
de beroepsorganisaties hierover te horen.
Er werd beslist om:
- de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid of voor de bijzondere beroepstitels op te
schorten in de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair verantwoordelijk is. Het
betreffen de zorginstellingen met betrekking tot het ouderenbeleid en de categorale
ziekenhuizen.
- het koninklijk besluit over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep principieel te
wijzigen.
De Nederlandstalige Kamer van de AUVB-UGIB-AKVB heeft kennis genomen van deze beslissing van de
Vlaamse Regering.
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Zoals dit besluit nu is geformuleerd en voorligt, zijn we hierover erg verontrust en kunnen we niet
akkoord gaan met deze maatregelen. We protesteren met klem en hebben verschillende vragen bij
dit voorstel.
Het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep werd destijds na talrijke onderhandelingen en
via duurzaam overleg met de verpleegkundige sector en de betrokken middenveldorganisaties door
Federaal Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Laurette Onkelinx op 22 juni 2010
ondertekend.
Het attractiviteitsplan is niet overal even perfect en vergt wellicht aanpassingen. Toch werd het binnen
de sector erg positief en enthousiast onthaald. Na een jarenlange strijd voor en door verpleegkundigen
werden immers eindelijk incentives en beslissingen genomen om het verpleegkundig beroep te
stimuleren. Dit attractiviteitsplan heeft nog steeds het opzet om het beroep van verpleegkunde en de
verpleegkundige zorg door verschillende beroepsbeoefenaars te promoten. Dit Koninklijk Besluit en
het attractiviteitsplan eenzijdig aanpassen komt aan als een kaakslag voor alle verpleegkundigen. U
kunt argumenteren dat de gevolgen slechts gelden voor enkele tientallen verpleegkundigen. De
boodschap is echter omwille van diverse redenen erg diepgaand…
-

In de Algemene Beleidsnota van 12 november 2015 van de federaal Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, Minister Maggie De block, werd nog gesteld dat dit Federaal
attractiviteitsplan verder zou worden uitgevoerd. De voorgestelde maatregelen van de
Vlaamse Regering gaan regelrecht in tegen deze Federale beleidsverklaring. Het kan niet dat
de ene regering het plan van een andere regering verwerpt. Is dit geen bevoegdheidsconflict?

-

Het opschorten van de premies en de mededeling van een principiële aanpassing van het KB
is onheus tegenover de verschillende verpleegkundigen die vanuit hun engagement en hun
wens om kwaliteitszorg te verstrekken zich verder hebben bekwaamd. Onder uw
verantwoordelijkheid ontneemt u op deze wijze de kansen om de sector te laten groeien. De
verpleegkundigen zien bovendien hun inspanningen niet meer gehonoreerd.

-

De jarenlange acties om het verpleegkundig beroep te promoten en op een hoger echelon van
de maatschappelijke ladder te tillen worden door deze beslissingen negatief beïnvloed. De
positieve beslissing om de bacheloropleiding over vier jaar te spreiden, is momenteel
onvoldoende uitgekristalliseerd om dit negatief effect te neutraliseren.

-

De groeiende sector van de ouderenzorg, worstelt vandaag al met een eerder beperkte
aantrekkelijkheid ten opzicht van andere verpleegkundige zorgterreinen. Nochtans is er hier
een tendens naar steeds meer complexe zorg en een nood aan hoogwaardige kwalitatieve
goed gevormde verpleegkundigen. De sector van de ouderenzorg zal omwille van de
maatregelen ernstig getroffen worden.
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Geachte minister, vanuit de Nederlandstalige Kamer van de AUVB beseffen we zeer zeker dat er
budgettaire krapte is en dat er maatregelen moeten genomen worden in het kader van
kostenefficiëntie en kostenreductie in de gezondheidszorg.
Hetgeen de Vlaamse Regering nu voorstelt draagt niet onze goedkeuring mee. De gevolgen van deze
maatregelen hypothekeren het toekomstig verpleegkundig beroep en het engagement van de
tienduizenden verpleegkundigen in Vlaanderen en daarmee ook de toekomstige kwaliteit en de
betaalbaarheid van de zorg voor de patiënten en in uitbreiding voor alle Vlamingen.
We appreciëren het voorstel om door uw kabinetschef gehoord te worden en kijken uit naar een
constructief overleg en hopen daarom dat de ontmoeting snel kan plaatsvinden. We zijn voorstander
om via constructief en breed overleg tot een oplossing te komen die voor iedereen een win-win situatie
kan inhouden.

Met de meeste hoogachting,

Ludo Meyers
Voorzitter Nederlandstalige Kamer AUVB

Marc Koninckx
Voorzitter AUVB-UGIB-AKVB
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