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‘Future of nursing: improving health, driving change’ 

30 november 2017 – 1 december 2017 

Verslag BVVS 

 

Programma dag 1 

 

Verwelkoming      H. Decoutere en K. Eeckloo 

 

Het Europees en internationale kader voor toekomstige ontwikkelingen verpleegkundige 

zorg          W. Sermeus 

 

40 jaar verpleegkunde in Europa. Krachtlijn dateert van 1977 – herwerkt in 2005 en 2013. Aantal 

betrokken landen is sindsdien sterk toegenomen – heeft een impact op de inhoud van die richtlijn. 

Doelstelling in 1977 ging vooral over vrij verkeer van arbeid – in context van toen 9 landen was dit 

niet zo moeilijk.  

Doelstelling in 2005 – intussen 25 landen en vragen naar opleiding in enkele nieuwe landen die 

toegetreden zijn tot Europese unie. Ondermeer impact van Bologna akkoord in 2000. Dit akkoord 

gaat over 46 Europese landen waar een structuur gemaakt is met oa credits. Tuning project is 

belangrijk geweest: doel is harmoniseren, niet stabiliseren. 

Centraal Europese opleidingen starten vaak aan de leeftijd van 14 jaar en zijn vrij beperkt. 

Opleidingen zijn intussen bijgestuurd naar aanleiding van dit akkoord. 

Tegelijk zien we dat de positie van VK sterk verschoven is van praktijk discipline (hulp rol naar 

onafhankelijke professionele rol. De definitie van VK is in die zin heel sterk geëvolueerd. Nadruk op 

verantwoordelijkheid en autonomie is erbij gekomen. 

In 2013 wordt aandacht voor patiënt veiligheid en kwaliteit belangrijker. Bestaffing en kwalificatie 

spelen hierin een heel belangrijke rol. Afstemming van curricula zijn nu belangrijkste bewegingen die 

gebeuren naar vrij verkeer van arbeid.  

Er zijn 8 kerncompetenties bepaald waaraan VK moeten voldoen.  

RN4Cast: VK bestaffing in relatie tot aantal outcome parameters waaronder sterktecijfer na basis 

chirurgie in de Europese ziekenhuizen. Onze P/N is het dubbel als in Noorwegen. Binnen een land is 

er echter ook variabiliteit. Ook percentage bachelor VK speelt een rol.  

Er is niet alleen spreiding van mortaliteit tussen landen maar evenzeer in België is er in de 50 

deelnemende ziekenhuizen een grote variatie.  

Wat staan we momenteel? In Europa zijn er een groot aantal landen waar opleiding volledig binnen 

de universiteit zit => vooral scandinavische landen en zuidelijke landen. Centraal Europese landen 
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hebben vaak nog een stukje beroepsopleiding, zoals in België. Meer en meer landen zetten echter de 

stap naar louter bachelor opleiding. 

Veilige bestaffingsratio’s zijn er vaak gekomen naar aanleiding van een schandaal (vb. Engeland) 

APN-rollen – master opleiding. Ofwel substitutie waar VK rol van artsen deels opnemen maar meer 

en meer complementaire rol die door VK opgenomen wordt. Voornamelijk naar aanleiding van 

toename chronische zorg waar verwachtingen naar VK aan het veranderen zijn (educatie,…) 

 

Toekomst: er is een rapport ‘future of nursing’ uit USA. Deze studiedag is daar deels op georiënteerd. 

VK moeten kunnen werken ten aanzien van grenzen van hun kennen, nu vaak onderbenut. Leestip!  

VK inzetten in kwaliteitsverbetering 

Stage-programma zoals bij artsen installeren (4e jaar vloeit hieruit voort) 

50% van Amerikaanse VK heeft bachelor  – streven in USA naar 80% 

Doctoraten verdubbelen tegen 2020 

Levenslang leren 

Doelstelling is kijken waar we binnen 5 à 10 jaar willen staan. Afsluitend aan dit congres wordt een 

rapport opgemaakt 

 

Uitdagingen voor verpleegkundige zorg en krijtlijnen voor het Federale beleid 

volksgezondheid        Min. De Block 

Engagement om patiënt de beste zorg te kunnen geven. Een hulpmiddel daartoe is het KB78. 

Regeerakkoord 2014: grondige hervorming van de wet op de zorgberoepen vanuit overkoepelende 

visie: 

- Patiënt centraal 

- Interdisciplinariteit zowel in als buiten het ziekenhuis 

- Hebben van bekwame en competente zorgverleners. Vlgs EBP werken 

Hoe is men tewerk gegaan: juristen hebben legistieke analyse gemaakt. Heel wat actoren en 

organisaties zijn om advies gevraagd. Zo zijn knelpunten in bestaande wetgeving in kaart gebracht. 

Er is navraag gedaan naar de vereisten binnen elke beroepsgroep 

De krachtlijnen van de hervorming zijn vorig jaar voorgesteld op een startconferentie. Via een 

publieke consultatie ronde is gevraagd bedenkingen door te geven. Deze worden nu meegenomen in 

de hervorming van de wet. De laatste hand wordt nu gelegd aan de hervormde wet. 

Taken worden toegewezen aan die zorgverleners die de zorg op de meest doelmatige en efficiënte 

wijze kunnen vervullen. 

Zorgkundigen: signalen uit terrein dat de regelgeving rond dit beroep aan herziening toe is. Daarom 

actualisatie gevraagd van competenties en handelingen. 
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Gespecialiseerde VK: BBT en BBK in 2006 gedefinieerd. Elke dag worden vragen geteld naar nieuwe 

titels echter systeem van hyperspecialisatie is niet houdbaar. Nood aan polyvalente VK die over 

meerdere afdelingen inzetbaar zijn. Daarom gevraagd generaler inhoud op te maken. 

 

Nursing in Spain: from diploma to bachelor    A. Zabalegui 

Wijziging van het VK diploma naar Bachelor in Spanje en de impact op zorg (from diploma to degree) 

Uitdagingen in gezondheidszorg: 

- Veroudering van populatie speelt evenzeer in Spanje als in België 

- Tablets, IT,…beslissingen nemen samen met alle partners in zorg 

- Kwaliteitsverbetering – maar grote issue naar kostenefficiëntie – is een grote issue nu in 

Spanje – hoeveel geld zijn we bereid om te spenderen aan gezondheidszorg??? Per hoofd is 

budget verschillend in Spanje per regio 

- Spanje heeft heel weinig VK in relatie tot het aantal artsen –> sterk gemedicaliseerd 

Haalt ook RN4Cast-studie aan – waaruit blijkt dat er 13pat/VK zijn maar allemaal degree 

Verschillende specialisaties zijn door overheid gesubsidieerd na de bachelor-opleiding 

De evolutie van diploma naar degree heeft een impact op zorg. In oktober 2015 zei de overheid dat 

een VK enkel nog kan beantwoorden aan een degree-opleiding. Er is een gelijkschakeling geweest 

tussen beide opleidingen voor reeds opgeleide VK.   

VK in Spanje is vaak een tijdelijke invulling – daarom gaan deze VK vaak in een ander land werken 

APN: Er is een bevraging gebeurt van alle VK die dachten dat ze APN waren maar uit die resultaten 

bleek dat heel weinig van die mensen echt een rol van APN opnamen.  

Spanje heeft nog een lange weg te gaan. Overheid beïnvloeden om te laten inzien dat ze moeten 

investeren in VK. Gevoel dat overheid de roep niet hoort in Spanje. 

 

Werken met twee verpleegkundige deskundigheidsniveaus in Nederland  

          Wilma Jackson 

Duidelijke presentatie erbij 

Uiteindelijk heeft men in Nederland zijn ei gelegd dat een antwoord biedt aan de huidige 

problematiek dat verschillende opleidingen tot de titel van verpleegkundige leiden.  

Basisverpleegkundige (MBO – 4 jarige opleiding) en regieverpleegkundige (HBO – bachelor – 4-jarige 

opleiding) 

Onderscheid vooral in inzetbaarheid in planbare situaties van basis verpleegkundigen. 

Hoe gaat men dit implementeren? 

- Dilemma was dat opleidingsniveau niet gekend was in de ziekenhuizen: gewoon 

‘verpleegkundige’ 
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- Bleek dat slechts 25% hbo opgeleid waren in totale bestaffing van verpleegkundigen in 

Nederland => niveau werd naar beneden toe genivelleerd waardoor rol van coach niet snel 

meer opgenomen werd 

Daarom: in 7 ziekenhuizen proeftuinen opgezet om een nieuw zorgmodel af te spreken, rekening 

houdend met dit onderscheid tussen beide opleidingsniveau’s 

Uitgangspunt is patiëntenzorg verbeteren en het project richt zich op de toekomst. Beide 

opleidingstypes tot verpleegkunde zijn in de toekomst nodig. 

Aanpak projectstructuur:  

stapsgewijs is men alle afdelingen aan het omvormen naar gedifferentieerde afdelingen. 

Gestart met ludieke avond theater – waar men acteurs laat zeggen wat verpleegkundigen denken. Zo 

werd weerstand bespreekbaar. 

Evolutie getoond van hoe zorg aan het veranderen is 

Na die info-avond wordt er een kerngroep gemaakt per afdeling. Er zijn 2 functieprofielen opgemaakt 

die in praktijk gebracht worden.  

Filmpje beschikbaar (Elisabeth tweesteden ziekenhuis) – in essentie vraagt men eigenlijk meer de rol 

op te nemen van coach aan HBO-vk en voor MBO-VK verandert er naar taken in essentie niets 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ2x0HVypbM 

 Website canon verpleegkunde.nl bekijktip 

In 1988 werd een onderscheid gemaakt tussen mbo en hbo onderwijs naast elkaar – er bleef echter 

steeds één functieprofiel bestaan en dat was verwarrend. 

Vragen/antwoorden: 

bedoeling is 2 beroepstitels te maken tot verpleegkundige: niveau 6 voor HBO en  niveau 4 voor MBO 

Beide zijn 4-jarige opleiding 

 

The transition from a vocational to a professional trained nursing staff in the Cyprus health 

system          E. Papastavrou 

1960: 2 niveaus van VK 

1990: 2-jarige opleiding tot verpleegassistent is gestopt en principe 54bis toegepast. Argument was 

dat er dan maar één niveau van VK was 

2007: alle soorten opleiding gestopt en enkel nog universitair opgeleide VK => afstemming na 

toetreding tot Europa in 2004. Speciaal opleidingsprogramma voorzien voor verpleegkundigen die 

wilden doorgroeien tot 1ste level nurse (2000€/persoon, zelf te betalen) 

Outcomes om enkel nog universitaire opleiding te hebben: zeer aantrekkelijke opleiding voor 

studenten, hoger niveau van instroom. 

Toch belangrijke conclusie dat hoger opgeleide Vk ook hogere verwachtingen hebben naar 

werkomgeving, salaris, respect, promotie-kansen… 
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De financiële crisis nu bemoeilijkt de discussie over verloning 

 

Organisation of nursing care in Switserland    R. Mahrer-Imhof 

Er zijn 26 verschillende gezondheidszorg systemen – de verantwoordelijkheid ligt immers bij de 

cantons. De opleiding is nationaal geregeld op twee niveaus: universitair en bachelor 

Focust vooral op APN 

 

Krachtlijnen van hervorming KB78 voor verpleegkundige en zorgberoepen  

        K.Vandewoude en T. Goffin  

3 peilers: 

- Competente zorgverstrekkers – principe komt niet duidelijk terug in huidige wetgeving. 

Richten zich op competenties en bevoegdheden om een handeling te kunnen stellen. 

Competentie profielen uitwerken per domein in gezondheidszorg. Op peil houden via 

permanente vorming en professionele activiteit 

- Multidisciplinariteit: afstappen van piramide-model. Functionele hiërarchie en autonomie 

uitwerken binnen een legaal kader 

- Piloot-co-piloot concept waarbij de zorgverstrekker de co-piloot is. Samenwerking vooral in 

eerstelijnszorg om correct de patiënt te kunnen begeleiden. Verband met EMD waar patiënt 

mede-beheerder is – tool die patiënt in staat stelt autonoom te beslissen 

KB78 hervormen tot een kaderwet = grote lijnen definiëren maar niet tot in detail omdat 

geneeskunde evolueert. Groot probleem van strikt hiërarchisch werken omvormen tot een bloem. 

Kenmerkend is dat er domeinen van gezondheidszorg gedefinieerd zijn maar geen beroepen. 

Vertrekken uit samenwerking en zorgverleners niet meer in hokjes plaatsen. 

 

Hiërarchie ligt niet meer zozeer dat arts bovenaan staat. Ook bekijken wat de mogelijkheden zijn van 

de verschillende zorgverleners en zo autonomie geven. Oog voor functionele autonomie. 
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Kijken naar systemen waar personen (niet zorgverleners) toestemming kunnen krijgen om beperkte 

medische handelingen te stellen (bekwame helper) 

Raden en advies structuur wordt herwerkt. Één raad voor gezondheidszorgberoepen en advies geven 

op geaggregeerde wijze. 

Uitzonderlijk plaatselijk verkeer: nu is KB78 negatief geformuleerd ‘niemand mag de geneeskunde…’. 

Afvragen om een open en positieve wijze gebruiken om te definiëren. Model in Canada gehaald om 

op basis van competentie profiel te hanteren.  

Verschillende beroepen opfrissen – aspect van klinisch redeneren eraan koppelen. Is iets wat per 

beroepsgroep veranderd. Zo komen tot een open en dynamische redenering. 

New concept of nursing care:  

- 3 niveaus van zorg creëren: vk zorg op individueel niveau pat/VK, VK erkennen in rol binnen 

MD team rond één patiënt, als coördinator van vooraf gedefinieerde individuele zorgplannen 

voor een patiënt. 

- Feitelijk competent en kritisch zijn voor zichzelf en voor zijn collega’s (speack up- 

- Begeleiden van pat en fam en algemene verpleegkundige zorg  

- Belangrijk aspect is ook idee rond VK-diagnoses: PES-model. Op basis hiervan kan een 

inschatting gebeuren van de complexiteit van de patiënt => opportuniteit naar werklast??? 

- Analyse van de kwaliteit van zorg 

- Lijst van handelingen: hiervan af stappen – enig lijst is een negatieve lijst met medische acten 

die niet kunnen gedelegeerd worden door een arts aan een VK 

Gespecialiseerde VK: in grotere zuilen onderbrengen en niet verder zoals vandaag. VK wordt zo 

breder inzetbaar (zijn de verpleegkundigen die wij verpleegkundig consulent noemen) 

ANP: gaat meer over klinisch en wetenschappelijk reflecteren over de VK. Bel rol in coördinatie van 

multidisciplinaire samenwerking. (zijn de verpleegkundigen die wij verpleegkundig specialisten 

noemen) 

 

Vingerafdruk staat voor het visum. Is historisch document dat echtheid van diploma wou verzekeren. 

Is echter nu voorbij gestreefd. Toch belangrijk rol: koppelen aan competente zorgverleners. Er een 

licence to practice van maken. Juridisch bevoegd is immers niet feitelijk competent! 

Port-folium verplichting zal eraan gekoppeld worden. Doel is hulpmiddel zijn om alle ervaringen, 

erkenningen,…weergeven in gestructureerd document. Professionele identiteitskaart maken van de 

zorgverlener. Naast je diploma heb je die en die competenties. 

Provinciaal geneeskundige commissie – beoordelen alleen of iemand onbekwaam geworden is. 

Daarom ook deze commissie opwaarderen. Daarom 10 provinciale commissies samenbrengen tot 

één federale commissie. Via gezondheidsinspecteurs de licence to practice gaan toetsen. Taken: 

voorwaarden onderwerpen aan visum of visum intrekken. 

 

Ander orgaan dat zal gecreëerd worden is een adviesorgaan dat tot doel heeft zien wat er is van 

adviesverlening rond kwaliteit maar ook specifieke audits organiseren. Zal werken volgens schema 

van HGR. Groep van experts.  
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Meer geïntegreerd en gecentraliseerd werken.  

Vraagstelling: 

Veel VK zeggen dat ze weinig tijd hebben om te besteden aan de patiënten. Zal er extra tijd komen 

met de hervorming? Administratieve belasting is alsmaar toegenomen. Verwijst ernaar dat er 

mensen moeten voorzien worden in de ziekenhuizen om te helpen registreren. Vraag wordt gesteld 

of daar ook geld voor zal vrijgemaakt worden…blijft open maar met applaus uit de zaal. 

Nu 2 opleidingsprofielen die aanleiding geven tot één beroepsprofiel. Verandert dat? Bij VK staat dat 

men kan voldoen als men opleiding volgt die voldoet aan de Europese normen…blijft dus ook open 

staan. Debat over profiel van de opleiding moet in onderwijs gevoerd worden…HBO5 is waardevolle 

beroepsopleiding die kan aangepast worden om te voldoen aan de Europese normen…Wuift vraag 

weg en schuift door naar onderwijs en de gemeenschappen.  

Heel sterke vraag om bestaffingsnormen te verhogen en ervoor te zorgen dat niveau hoog genoeg 

ligt. Telkens bal terug dat ziekenhuizen mensen moeten inzetten op de juiste taken (functie 

differentiatie). Sneller turnover maar personeelskader blijft wel behouden, geen intentie om normen 

te verlagen… respons uit de zaal dat normen al jaren achterhaald zijn en dan nu durven zeggen dat 

we blij mogen zijn dat de normen behouden zullen blijven ondanks hoger turnover en stijging 

zorgzwaarte… 

 

De verpleegkundige in interdisciplinair verband: challenges of skill-mix   

         M. Lardennois  

Triade arts – patiënt – verpleegkundige blijft op vandaag ook heel actueel. Maar intussen zijn er 22 

beroepen erkend – die allemaal een rol spelen in de zorg voor die patiënt. Een arts mag op vandaag 

aan 17 verschillende zorgberoepen taken toevertrouwen…is niet meer overzichtelijk. 

Zowel bij artsen als VK hebben we heel veel gedifferentieerd binnen ons beroep maar dat is niet 

multidisciplinair werken. 

Verschillende beroepen samen, dat is interdisciplinair werken 

Pluridisciplinair is samenwerken met disciplines die niet binnen zorg gesitueerd zijn. Dat is moeilijk 

omdat we vanuit verschillende concepten vertrekken. 

Wat zijn nu voorwaarden om dit te laten slagen: 

- Je eigen discipline en je rol kennen – veel verpleegkundigen weten niet wat juist hun 

wettelijke bevoegdheden zijn en wat hun functie specifiek maakt 

- Ook de andere disciplines kennen die bestaan – als VK weten wat de 12 paramedische 

beroepen zijn 

- De andere Erkennen => vraagt vertrouwen te hebben 

- Gemeenschappelijke taal gebruiken 

- Helder leiderschap  

- Gestandaardiseerde communicatie in kader van veiligheid – ISBAR 

- Praten – praten – praten…daar de nodige tijd voor nemen – en ook bereid zijn om naar 

overlegmomenten te komen 

- De patiënt mee uitnodigen in multidisciplinair overleg 

- Geef aan de patiënt een geïntegreerde visie en geen versnipperde info en advies 
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Dit zijn competenties die we nu niet leren op school => curriculum herzien 

 

 

Discussiepanel       OLV H. Decoutere 

Yves Mengal, Edgard Peeters, Misuel Lardennois, Lon Holtzer, Margot Cloet, Colette Jacob 

Hekelen wat de resultaten van RN4Cast – die intussen al vrij lang bestaan en ook daarvoor waren er 
studies die aantonen dat er meer VK nodig zijn met betere kwalificaties en dat dit leidt tot veiliger 
zorg… 

Vergelijking met andere landen is wel interessant maar dient niet altijd te leiden om de minpunten in 

onze zorg daaruit te halen maar ook te waarderen wat goed loopt 

 

Op vandaag moeten verschillende beroepsgroepen nog steeds een voorschrift hebben van een arts – 

moet herzien worden en aangepast worden in debat met het RIZIV. 

Lon: vraag is wat is de visie op verpleegkunde…is duidelijk iets anders dan ‘zorg’. Niets is meer 

waardevol dan dat: de zorg. We hebben iedereen op de arbeidsmarkt nodig willen we kwaliteit van 

zorg behouden alleen zal er duidelijkheid nodig zijn over hoe we ons organiseren. Massale 

bezorgdheid die hier vandaag aanwezig is – gaan we HBO5 (te) hoog tillen en ze kwijt geraken of 

zoeken we naar een aangepaste functie inhoud.  

Kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid: we kunnen geloofwaardiger worden echter dan is er ook 

bijkomend budget voor nodig. 
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Programma dag 2 

Lessen van dag 1        A. Van Hecke 

We zien toegenomen harmonisering in educatie-programma’s in de EU – meer en meer high 

education en university 

Veranderde rol van VK zorg in zorglandschap => evolueren naar autonomer werken en focus op pat 

veiligheid 

Spanje: men wou naar bachelor VK komen en diploma en bachelor degrees zijn samengevoegd => 

goede keuze???  

Nederland: poging om tot één beroepsprofiel te komen. Veel discussies – gaan voor basis en regie-VK 

maar discussie nog lopende. Basis is hoe differentiëren? In mate van autonomie, attitude en diepte 

van kennis 

Cyprus: gekozen om overgang te maken naar één hoog opgeleide VK ‘bachelor of science’ universiteit 

echter consequenties: één van de meest gekozen beroepen door jonge mensen en meer dan 50% 

toename van mensen die deze beroepskeuze kozen => in achterhoofd meenemen 

Zwitserland: focus op APN: belang van inzetten op deze rol in thuiszorg en WZC.  

Krachtlijnen van hervorming KB78: Canmeds aangevuld met belang van klinisch redeneren. 5 

specialisatie domeinen en licence to practice.  

Doel congres is start geven voor ‘future of nursing report in België” 

- Nood aan toekomstbestendige VK met meer autonomie 

- Geen nood aan meer van hetzelfde – maar uitgedaagd om te zoeken naar nieuwe manier van 

functioneren als team. VK is niet hetzelfde als zorg! 

- Functiemodel voor VK zorg in de toekomst nodig 

Nog onbeantwoorde vragen: 

- Hoe zit het met HBO5? Zijn er waardevolle alternatieven voor deze professionals? 

- Nadenken tot welke groep van landen we willen behoren… 

- Hoe zal KB78 er concreet uitzien?  

- Hoe moeten duidelijke beroepsprofielen eruit zien? 

- Hoe kunnen we VK blijven aantrekken om voor VK te kiezen? 

- Concept van APN verder uitklaren zodat we dezelfde taal spreken 

- Politieke moed! 

 

Vermaatschappelijking van de zorg en de rol van verpleegkundigen P. Vanthemsche 

VK in een ZH werken in teams van hoog gekwalificeerden. VK in thuiszorg werken met de patiënt en 

zijn omgeving wat een heel andere setting is. Voor thuisVK is autonomie een essentiële voorwaarde 

om te kunnen functioneren. 

Terug een opsomming van een zorgomgeving in verandering – helder in slides 

Ook grote uitdagingen voor zorgorganisatie: schaarste budget en mensen. Bottle nek van WGK is 

recrutering van VK. 
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Wat is vermaatschappelijking van de zorg? Mooie definitie in slides. Dit is veel meer dan VK alleen – 

is slechts een schakel in een lange keten van zorgverstrekkers. 

Wat zeggen ministers over vermaatschappelijking? Ongelooflijke kracht van de informele zorg… 

hopen dat er zo weinig mogelijk voor zorg moet betaald worden…(mantelzorg, buurtzorg,…) 

Mobilisatie van sociaal kapitaal – vergt gepast regelgeving en financieringsmodellen 

Realiteit: evolutie van onze maatschappij neigt niet naar groter beschikbaarheid van mensen om die 

ondersteuning te geven…maatschappelijke evolutie staat haaks op verwachtingen van de overheid. 

Pleidooi voor zo weinig mogelijk professionele zorg echter lijkt wel haaks te staan op evolutie naar 

EBP. 

Waartoe zijn mensen/patiënten in staat? Vereist gezondheidswijsheid…soms indruk dat we in 

realiteit eigenlijk een heel andere verhaal hebben…opvallend in thuiszorg is zeer langdurige relatie en 

dan kan je een ander soort kennisoverdracht realiseren. 

Groot deel van de volwassen (2/10 in België) heeft voldoende vaardigheden om zelf die 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen zorg op te nemen. Weinig inspanningen in België om 

gezondheidswijsheid op te doen… 

Wat hebben we nodig vanuit de zorgverstrekkers? Helder in slides 

- Horizontale netwerken: samenwerking op eerste lijn met alle gezondheidsberoepen 

- Zorg volgt de patiënt, systemen uitwerken om patiënten te begeleiden ook als ze niet fysiek 

aanwezig zijn in het ziekenhuis 

- Patiënt zal beslissen wie de regie zal voeren 

Dit verhaal is eigenlijk het verhaal van chronical care projecten 

Er zijn 10 indicatoren ontwikkeld voor de thuisVK in WGK – vanaf dit jaar worden die gemeten 

 

De plaats van gespecialiseerde verpleegkundigen in de toekomstige gezondheidszorg 

           K. Balcaen 

Gaat niet over APN! 

Waarom specialisatie? 5 evidente redenen in slides 

Aan de hand van een voorbeeld (kind met onco-probleem dat sterft) toont Koen aan dat er andere 

vaardigheden nodig zijn in veel casussen, ook van VK. Ondermeer communicatie-vaardigheden 

Specialisatie is nutteloos als er geen goede basis is van opleiding tot verpleegkundige. 

Vertaald naar Belgische context: sleutelboodschappen: 

- VK moeten in staat zijn om in hun volle competentie aan de slag te kunnen gaan 

- Belang van hoger opgeleide VK om stap te kunnen maken naar academische opleidingen.  

- Complementariteit – in partnerschip samenwerken 

- Betere data-verzameling 

Aanbevelingen: 
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- Theorie-praktijk transitieprogramma is essentieel 

- Op vlak van verdergezette opleiding  

- Levenslang leren  

- Verhogen van interprofessionele samenwerking: van bij opleiding inbouwen met ondermeer 

interprofessionele stages 

Belangrijk om te stoppen een levenslang ‘beroepsbewijs’ af te leveren… 

Nieuwe uitdagingen:  

- Leiderschap durven opnemen in interprofessionele teams 

- Samenwerken met innovatiebedrijven 

- Instaan voor nieuwe zorgmodellen – zelf initiatief nemen! 

- Begrijpen en toepassen van EBP 

- Ondernemerschap samen met en ten voordele van de zorgvrager. Nog geen nurse-led clinics 

in België  

 

De plaats van advanced Practice Nurses (APN) in de gezondheidszorg  C.M.Begley 

Voorbeeld uit Ierland 

“grandfather rights” = verpleegkundigen die al jaren de rol opnemen van clinical nurse kregen 

gelijkschakeling 

Er zijn 5 voorwaarden bepaald (zie slides) Deze voorwaarden toetsen aan wat VK bij ons op vandaag 

doen 

Opleiding clinical nurse specialist is 2 keer 6 maanden waarbij eerste 6 maanden vergelijkbaar zijn 

met onze BBT – overige 6 maand zijn eerder universitaire skills 

APN => is opgevat in Ierland als deels medische taken opnemen bv. in spoedgevallen zijn ze bevoegd 

om alles te doen van hand tot elleboog: ook RX, suturen,… 

Verschil tussen clinical specialist en AP => in slides! 

Economische analyse: zeer afhankelijk van domein en of APN een arts vervangt of niet.  

De definitie voor AP en CNS is duidelijker in Ierland dan in andere landen. 

Wat gebeurde met het rapport? Recessie kwam in 2008 en salaris werd met 1/3 gehalveerd. Zitten 

nu terug op niveau van loon van toen… 

Sindsdien registeren ze wel alle APN en CNS in Ierland en willen ze sterk groeien in aantal echter met 

veel korter opleidingstermijn. 

 

 

 

 

Workshop Verpleegkundige diagnose   O.L.V. M.T. Celis en W. Paans 
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Een verpleegkundige diagnose levert de basis om als verpleegkundige interventies te gaan definiëren 

om de gewenste outcome te bereiken. 

De zorgrelatie is de kern van de zorg => opletten met lijstjes van taken die voortvloeien uit een 

diagnose 

Nanda – NIC – NOC registeren: hoe kan je deze diagnostische concepten operationaliseren in 

klinische praktijken? Hoe kunnen VK geholpen worden om deze classificatie structuur te gebruiken?  

Advies: zorg ervoor dat VK in vrije tekst kunnen schrijven en dat tekst herkend wordt door systeem – 

vb. acute pijn => direct herkend als verpleegkundige diagnose 

Zorg dat diagnose, interventie en resultaten in één scherm zichtbaar zijn. Voorkom afklik systemen 

zodat VK getriggerd worden om klinisch te redeneren. Zorg dat VK keuzes kunnen maken. 

 

 

Geeft voorbeeld van gesprek met patiënt rond verslavingszorg – telefoon neemt gesprek op en 

classificeert al in VK-diagnose… 

In het gesprek met een patiënt heeft men het vaak over symptomatologie. Systeem linkt dat aan 

diagnostische concepten en geeft in PES-structuur suggesties. Dit is gerelateerd op classificaties.  

Raadt aan om eens na te gaan wat top 10 is van VK-diagnoses – zijn vaak vrij somatisch (acute pijn, 

nausea, vermoeidheid, decubituspreventie, nutritie, …) 

Hoe je kan je voorspellende waarde krijgen van VK-diagnoses? Studie gedaan: 300 pat dossiers 

geanalyseerd van patiënten die een heup# hadden (geen gestructureerd plan). En bij 604 geplande 

knieprothesen (goed gestructureerd zorgplan). In dat onderzoek kwamen bij de heuppatiënt 

volgende VK diagnoses voor, bv pijn – en dat in relatie gebracht met ligduur als deze VK diagnose 

voorkomt. Diagnose decubitus gebruikt: is gemiddelde ligduur 9 dagen als er geen decubitus is en 14 

dagen als diagnose er wel is. Eenvoudig gebruik van VK-diagnoses geven een goed beeld over ligduur 
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en outcome. Afdelingen die er beter in slagen pijn onder controle te houden zullen dus een lagere 

gemiddelde ligduur hebben voor eenzelfde pathologie. Wat voort vloeit uit een behandeling is zeer 

bepalend voor gemiddelde ligduur. 

Naarmate aantal VK-diagnoses toeneemt, neemt mortaliteit toe. Op palliatieve is er bv een studie 

gebeurd die aantoont welke diagnoses er voorkomen bij patiënt die binnen de 24u komt te 

overlijden. 

Vaststelling: veel formulieren werden ingevuld, boxen afgecheckt…maar info die nodig is voor de 

planning van de zorg werd voor een groot deel gemist in de opname fase. Alleen post-op info bleek 

vrij bruikbaar. Overdracht is niet voldoende ontwikkeld om zorg te continueren in eerste lijn. 

Kan je vanuit andere disciplines ook invloed hebben op het verpleegkundig proces? Absoluut  

Vaststelling: verpleegkundigen hebben er nu geen idee van welke interventie bij elke diagnose werkt 

of niet 

Ook in Nederland wordt er niet op outcome (doelstellingen) geregistreerd 

Echter NANDA, NIC en NOC bevat ook veel onzin! 

Er wordt een casus aangehaald waaruit je als VK-diagnose moeten afleiden dat er een risico is in de 

zorgverleners rol (nanda diagnose 00062) => dan is volgende stap deze diagnose triggeren of er geen 

signalen zijn die dit tegenspreken en aftoetsen met patiënt of deze diagnose klopt.  Een vraag die ook 

direct moet gesteld worden is of er andere zorgverleners moeten verwittigd worden. 

Doelstelling is hier dan dat patiënt zich goed voelt met zijn gezondheidstoestand en levensstijl. Doel 

is 4 of 5 scoren naar welbevinden 

Wat zijn dan de interventies? Vb. ondersteuning geven in mantelzorger rol, respijtzorg voor de 

moeder, emotionele support geven… 

Essentieel om de codes te gebruiken omdat je anders nooit de link kan leggen naar welke interventie 

heeft tot welke outcome bijgedragen en in functie van elke diagnose… 

Probleem in België is dat er geen eenduidig gebruik is van de terminologie – en los van welk 

verpleegmodel er ook gebruikt wordt, blijft die benaming van diagnoses eigenlijk wel dezelfde.  

 

 

Workshop Permanente vorming     O.L.V. W. Sermeus en C. Dury 

In de jaren 50 duurde het 50 jaar vooraleer de kennis in een bepaald vakgebied verdubbelde 

Intussen tussen de 2 en 3 jaar => opleiding tot VK – bij afstuderen is kennis die er is verdubbeld 

wanneer je afstudeert dus direct verder studeren om bij te kunnen blijven. 

Tegen 20-25 zal kennis zich ongeveer om de 6m verdubbelen. Is al een beetje zichtbaar in de huidige 

guidelines => op heel ander manier aansturen.  

Ebbinghaus forgetting curve: binnen 31 dagen is er nog 21% dat we weten van deze studiedag. 

Herhalen helpt om kennis terug naar peil te krijgen. Opnieuw doen, opnieuw doen,… 
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Uitdaging is dus niet alleen opleiding geven maar met regelmaat herhalen om nieuwe kennis te 

kunnen vasthouden. 

Formele opleiding en informele opleiding. Formeel kan worden bijgehouden in een portfolio. 

Informele activiteiten zijn wat je op de zijlijn doet: discussies die je voert, teksten die je leest,… 

In de meeste Europese landen is er een verplichte continue opleiding voor VK.  Wel vreemd, is altijd 

gelinkt aan aantal uren opleiding maar niet op outcome… 

De discussie wordt gevoerd of het echt onmogelijk is om aan professionals te vragen op een vrije dag 

of uit vrije wil naar een opleiding te gaan… 

Er is geen Europees kader om opleiding te verplichten na afstuderen – er is enkel een aanbeveling. 

Bedenking hierbij hoe we vrij verkeer in Europa dan zullen toepassen, in enkele landen is opleiding 

op continue basis immers verplicht… 

Moet opleiding verplicht zijn of vrijwillig? Basis is dat we kwaliteit moeten kunnen bieden en dan is 

het eerder de vraag ‘hoe slagen we erin om kwaliteit van zorg te bieden’ 

Opletten dat we geen vals gevoel van opleiding organiseren om punten te halen – zoals soms bij 

artsen. Ook zorgen voor ‘learning outcomes’. Aandacht hebben dat je ook terugkoppeling verwacht 

wanneer iemand een vorming gevolgd heeft.  

 

 

Besluiten en afsluiting        P. Facon 

Reflectie op het einde van deze 3 dagen… 

Europa heeft het signaal gegeven dat ze de opleiding en het niveau van verpleegkundige willen 

verhogen. Echter ook zonder deze verwachting zouden we dit moeten doen… 

Het verpleegkundig dossier is een belangrijke hefboom in het tripple aim verhaal 

Hij vraagt aan de organisatoren van dit congres op de beloofde nota ‘future of nursing’ snel te mogen 

ontvangen…echter tegelijk geeft hij aan dat deze nota de basis zal vormen voor beleid in de volgende 

legislatuur. 

De kunst is nu om de goede punten die er zijn in ons gezondheidszorg systeem te behouden. Een 

sterk signaal voor hem is dat 95% van de verpleegkundigen aangeven te willen blijven werken in de 

zorg omdat het een uitdagende job is. 

Onze ratio VK/arts en het aantal verpleegkundigen in relatie tot veel landen in de OESO zit goed. Er is 

ook groot respect en een grote tevredenheid bij de bevolking over onze zorgverstrekkers. 

 

Twee belangrijke zaken: noodzaak om autonomie te creëren maar ook effectief kennis en 

competentie die er al is exploiteren. Er is meer mogelijk wanneer we alle kennis en mogelijkheden 

gaan inzetten in onze teams => underuse van kennis en competentie op vandaag! (over nadenken bij 

ons)    

Het spanningsveld tussen de generieke en gespecialiseerde verpleegkundige is vergelijkbaar met de 

situatie bij de artsen.  
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De minister heeft een open model in haar hoofd om flexibiliteit mogelijk te maken. Echter wel 

voldoende duidelijk blijven over wat iedereen mag doen. 

 

Hoe nu verder? Rapport afwachten – er is geen one size fits all..in alle lande vraag proces van 

besluitvorming hierover veel tijd. 

Deze studiedag sluit aan bij de projecten van chronical care. 

HBO5: federale minister heeft gezegd dat ze gaat voor één titel in het verpleegkundig domein. Men 

zal dus de huidige opleiding HBO5 op hetzelfde niveau als bachelor moeten krijgen, voldoen aan 

Europese normen…als dat niet lukt, dan zal het de vraag zijn hoe de huidige gegradueerde 

verpleegkundigen kunnen afstuderen in een andere beroepsgroep. Dit is wel het duidelijk beleid dat 

bepaald is door minister De Block. 

 

 

 


