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P =  Patiënten in crisis  die opgenomen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis 

I =  Seclusion area 

C =  Isolatiekamer 

O =   Humanere psychiatrische zorg met minder afzonderingen,  medicamenteuze 

 interventies en hogere patiënten tevredenheid 
>>Meer lezen 
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Een terugblik op de BVVS peer sessions  

in kader van de functieprofielen VS/VC 
 

 

Het kabinet van minister M. De Block lanceerde een oproep om tegen midden maart 2018 een advies te formuleren over de 

functies van gespecialiseerde verpleegkundige en verpleegkundig specialist    >> Adviesvraag FOD  

Eén van de belangrijke doelstelling van de BVVS is het adviseren van beleidmakers. Gezien het belang van dit thema werden 

er 3 peer sessions georganiseerd waarin samen met de leden, vertrekkend vanuit een aantal stellingen, gedebatteerd werd 

over de functie verpleegkundig specialist, gespecialiseerde verpleegkundige/consulent en de integratie van beide.  

Het uiteindelijke doel van deze sessies was een antwoord formuleren op de     

5 vragen die werden gesteld door het Kabinet.  

 >> Peer session 1 

 >> Peer session 2 

 >> Peer session 3 

Na de peer sessions werden 2 functieprofielen opgemaakt en ter validatie   

naar de leden en deelnemers doorgestuurd. De BVVS heeft de definitieve 

versies toegelicht aan de werkgroep VS van de FRV en hoopt dat dit advies 

verwerkt wordt in de eindnota voor het kabinet.  

>> Functieprofiel Verpleegkundig specialist  

>> Functieprofiel Gespecialiseerde verpleegkundige/consultent 

 

StaVaZa?  

Op 08/05 alsook begin juni stond het functieprofiel van de VS op de agenda van de  

Federale Raad voor Verpleegkunde. Wij verwachten dat hun beslissing binnenkort zal  

worden gecommuniceerd. We volgen dit zeker op!  

 

Als BVVS willen we via deze weg iedereen bedanken voor hun input en engagement!  

Verpleegkundig specialist          

psychiatrie onderzocht       

voor u 

Nummer 2—mei 2018 

Algemene vergadering  
 

Op 08/05 vond de Algemene vergadering plaats. De statuten en jaarrekening werden overlopen.  

We stonden stil bij de realisaties van het afgelopen jaar maar maakten daarnaast vooral tijd om vooruit te kijken. Naast het 

opnieuw organiseren en aanbieden van enkele actuele opleidingsmomenten willen we natuurlijk de vinger aan de pols   

houden voor wat betreft de functieprofielen. We gaan verder met het inhoudelijke denkwerk om een gefundeerd advies te  

kunnen geven over concepten zoals autonomie, advancement, specifieke opleidingen en portfolio tot erkenning en            

herkenning van advanced nurse rollen.  Daarnaast zullen het verhogen van onze visibiliteit en inzetten op het bekomen van 

beleidsmandaten krachtlijnen zijn voor het komende jaar. 

http://files.bvvs-be.webnode.be/200000802-0772a08695/Good%20practice%20in%20de%20ggz.pdf
http://www.bvvs.be
mailto:bvvs.abipa@skynet.be
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000468-941c295172/adviesvraag%20FOD_%20omschrijving%20gespec%20vpk%20en%20vpk%20specialist.pdf
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000799-39fd53afff/BVVS%20peer%20session%201%20verpleegkundig%20specialist.pdf
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000800-ceb1acfaf9/BVVS%20peer%20session%202%20gespecialiseerde%20verpleegkundige_consulent.pdf
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000801-4e6124f60f/Functie-%20en%20competentieprofiel%20VS_voorbereiding%20BVVS%20peer%20session%20februari%202018.pdf
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000621-ef6f3f066a/20180214%20BVVS%20advies%20Functie-%20en%20competentieprofiel%20VS.pdf
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000620-71e2872dd2/20180214%20BVVS%20adviesnota%20Functie-%20en%20competentieprofiel%20%20Gespecialiseerde%20Verpleegkundigen.pdf
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‘Ik schreef voor u’ 

Naar aanleiding van het 15 jarig bestaan van het katheter-
team van UZ Leuven schreven verpleegkundig specialisten 
Martine Jérôme en Christel Janssens, samen met 15 mede-
auteurs en onder redactie van Lieve Goossens 
(postdoctoraal onderzoeker), het boek: “Intraveneuze ka-
theters: Praktijkgids voor een kwaliteitsvolle en multipro-
fessionele aanpak”. Met dit boek willen zij hun expertise die 

ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd delen. Het boek 
bundelt op een overzichtelijke manier kennis die nodig is 
om de beste zorg te bieden aan patiënten met een intrave-
neuze katheter. Dit naslagwerk is een aanrader voor ieder-
een met interesse in dit domein, van patiënt tot en met de 
professional met reeds een uitgebreide expertise. Het boek 
is te koop bij Acco.    ___________________________________                                                                                                          

              Christel Janssens & Martine Jérôme- VS UZ Leuven 

Nieuwe doctoraatsonderzoeken 

Artikels over functieomschrijvingen, out-
comes, bevoegdheden, functiedifferentiatie 
en implementatie van APN  kan u                
consulteren via www.BVVS.be/artikels 

10/07 

2018 

 05/10 

2018 

14/02 

2019 

‘’De donkere wolken boven harttransplantatie’’ 
Nathalie Duerinckx,  

Verpleegkundig Specialist harttransplantatie UZ Leuven  

 
Er is een groeiend besef dat niet alleen medische facto-

ren, maar ook psychosociale factoren en gedragsfactoren 
de lange termijn uitkomsten na een harttransplantatie 
negatief kunnen beïnvloeden. In deze doctoraatsthesis 

werd onderzocht wat de prevalentie, de risicofactoren en 
de uitkomsten zijn van depressieve symptomen en roken 

post-transplant.  
 

>>Meer lezen 

Zin om samen na te denken over de afternoonmeeting voor 2019?   
>>Sluit aan bij de werkgroep via bvvs.abipa@gmail.com 

BVVS houdt zich aan de nieuwe privacywetgeving! Hierdoor wordt het verplicht om actief aan te geven dat je 

onze berichten en nieuwsbrieven wil blijven ontvangen. Zou je deze dus graag in de toekomst nog in jullie      

mailbox zien verschijnen? Geef dan via deze link je akkoord door!  

IFIC  
 

Over het nieuwe model voor de classificatie van verpleegkundige functies zijn veel vragen.  

Het is moeilijk te begrijpen hoe deze classificatie tot stand is gekomen en zó breed wordt toegepast. Het IFIC model neemt 

helaas de klinische verpleegkundige functies niet mee wat een groot gemis is en haaks staat op wat noodzakelijk zal zijn voor 

de verpleegkunde in de toekomst. Opvallend hierbij is ook het ontbreken van de functie 'verpleegkundig specialist'. 
 

Intussen ontvangen heel wat verpleegkundig specialisten/consulenten van hun personeelsdienst een voorstel van loonschaal 

binnen het IFIC model. Heel wat verschillende schalen worden toegewezen, een negatieve situatie dus!  
 

De BVVS pleit dan ook, samen met de AUVB en andere verpleegkundige beroepsorganisaties, voor een herziening en zal    

streven naar een aanpassing van de verpleegkundige functiewijzer.  
  

De BVVS adviseert haar leden om alvast in de eigen organisatie te pleiten voor een aanpassing van de functiewijzer en dit 

met (1) een toevoeging van de functie verpleegkundig specialist en (2) een correcte inschaling van alle gespecialiseerde ver-

pleegkundige profielen.  

BVVS gaat Europees! De BVVS neemt deel aan de Europese Federa-
tie voor verpleegkundigen met betrekking tot Advanced Practice 
Nursing >>meer info 

Interesse om actief te participeren in onze ‘werkgroep visibiliteit’ en 
dit onder de vorm van artikels en persberichten?  
>>Meld je aan bvvs.abipa@gmail.com 

‘’Grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg’’ 
Tina Vandecasteele, 

onderzoeker VIVES, Roeselare; vrijwillig medewerker UCVV, UGent 

Agressie vormt geen nieuw probleem in de zorgverlening. Litera-
tuur erkent agressie als een complex probleem. Verpleegkundi-

gen in het bijzonder lopen risico op het ervaren van agressie om-
wille van de aard, de duur en de intensiteit van hun zorgrelaties 
met patiënten. Weinig is geweten over agressie en grensover-
schrijdend gedrag in algemene ziekenhuizen en de eerstelijns-

zorg, over percepties en subjectieve betekenis van agressie van-
uit het perspectief van verpleegkundigen en patiënten. In dit 

doctoraatsonderzoek werd inzicht verworven in de beleving en 
ontstaansmechanismen en implicaties van grensoverschrijdend 

gedrag in de gezondheidszorg.     >>Meer lezen 

http://www.bvvs.be
mailto:bvvs.abipa@skynet.be
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463448116/Intraveneuze-katheters
https://www.bvvs.be/artikels/
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000616-27131280e2/Meet%20the%20expert_1_NL%20(1).PDF
http://files.bvvs-be.webnode.be/200000617-352cf362f1/Meet%20the%20expert_2_NL%20(1).PDF
https://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3M12/3M120061.htm
http://www.bvvs.be/activiteiten/
https://www.bvvs.be/nieuws/bvvs-nieuwsbrief/
https://www.bvvs.be/news/bvvs-gaat-europees/
file:///Y:/Overlegstructuren_werkgroepen/BVVS/nieuwsbrief/mei 218/Proefschrift Tina Vandecasteele.pdf

