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BVVS op bezoek in UZ Leuven voor de tweede ronde van Vlaanderen  

 

Op 5 oktober was de BVVS te gast bij de collega verpleegkundig specialisten in UZ Leuven.  Met een 60-tal deelnemers, zowel 

verpleegkundig specialisten, consulenten, leidinggevenden als medewerkers van het  

onderwijs, werd er in de voormiddag een discussieronde gehouden over de klinische  

autonomie van de verpleegkundig specialist. Met een tiental stellingen als leidraad werd  

uitvoerig stilgestaan bij de definitie maar ook voordelen en belangrijke valkuilen.  

 

 

In de namiddag kregen we tijdens een plenaire sessie meer inzicht in het  

topic 'implementatie onderzoek'. Onderzoek dat gebruikt wordt om de gap te dichten tussen de beste  

evidentie en de praktijk. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

mensen doen wat er in de evidentie beschreven wordt?’ Dr. Mieke Deschodt nam ons aan de hand van een 

voorbeeld mee doorheen de grote stappen van implementatie onderzoek.  

>>  Plenaire lezing implementatie onderzoek 

 

Tenslotte werd er in verschillende workshops stil gestaan bij het thema "implementeren van een 

kwaliteitsproject of nieuwe materialen in de zorg" en het thema "de evolutie in de VS-rollen". 

>> Workshop implementatie van geëvolueerde VS-rollen 

>> Workshop implementatie van een kwaliteitsproject 

 

Een boeiende namiddag waar peers elkaar ontmoet hebben en hun ervaringen hebben kunnen delen. In 2019 zal de BVVS de 

derde Ronde van Vlaanderen organiseren in Kortrijk.  

Nummer 3—januari 2019 

 

Beste BVVS-sympathisant, 
 

Terugblikkend op 2018 mogen we stellen dat het een boeiend werkjaar was voor de BVVS. In de eerste maanden hebben we 

samen met vele geïnteresseerden gewerkt en gediscussieerd om input te geven aangaande de functie van Verpleegkundig 

Specialist en dit naar aanleiding van de adviesvraag van het kabinet De Block gesteld aan Federale Raad Verpleegkunde.   

Het uitbouwen van het wettelijk kader voor VS wordt wel overdacht verder uitgewerkt aangezien dit niet alleen de VS op 

zich definieert maar duidelijk aangeeft dat de verpleegkundige professie evolueert. Dit is een proces dat zich langzaam en 

niet in een rechte lijn voltrekt. Maar een eerste grote mijlpaal voor onze vereniging was toch het wetsontwerp waar de VS 

een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen krijgt. Op dit moment bevindt het              

wetsontwerp zich nog bij de Raad van State voor advies. Daarnaast hebben we weer een succesvolle Ronde Van Vlaanderen 

achter de rug waar de BVVS op bezoek was bij de VS van UZ Leuven. 2019 zal ongetwijfeld een even interessant jaar         

worden. We zullen met ons momenteel Nederlandstalig bestuur verkennen hoe we onze Franstalige tegenhangers mee kun-

nen ondersteunen. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het juridisch kader inzake de verdere specificaties voor de 

VS. Nieuwe initiatieven zoals de afternoon meeting op 26 april en de ronde van Vlaanderen in oktober in AZ Groeninge  

Kortrijk staan op stapel! Ik wens ieder van u veel leesplezier en een gezond 2019! 
 

Lieve Goossens, voorzitter BVVS 

Woordje van de voorzitter 
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Artikels over functieomschrijvingen,         
outcomes, bevoegdheden, functiedifferen-
tiatie en implementatie van APN  kan u                
consulteren via www.BVVS.be/artikels 

Denk eraan om uw lidmaatschap te vernieuwen en 
ook tijdens 2019 op de hoogte te blijven van de laat-
ste evoluties, de nieuwsbrief   verder te ontvangen 
alsook verlaagd inschrijvingsgeld voor onze evene-
menten. >>Lidmaatschap verlengen  

 Afternoonmeeting 26/04/2019 

 ‘VS/VC in de 21ste eeuw’  

 Ronde van Vlaanderen   Okt 2019 

Doctoraatsonderzoek  

 
‘’Thuis last van symptomen na chemotherapie’ 

 
 

Annemarie Coolbrandt,   
Verpleegkundig Specialist Oncologie UZ Leuven  

 

 

Nevenwerkingen van chemotherapie worden door 

kankerpatiënten vooral thuis ervaren. Ondanks dat verpleegkundigen 

informatie verstrekken om patiënten te helpen omgaan met deze 

nevenwerkingen, is hun zelfmanagement doorgaans suboptimaal. 

Annemarie Coolbrandt verkende in haar doctoraatsonderzoek       

uitgebreid het probleem van symptoomlast en symptoomernst en 

hoe verpleegkundigen patiënten concreet kunnen ondersteunen 

hierbij.   

 

                      >>Samenvatting   >>Meer lezen 

       
             Minister Maggie De Block communiceert het nieuws dat 
            verpleegkundig specialisten hun langverwacht wettelijk 
            kader krijgen binnen de WUG (Wet op de uitoefening van 
            de gezondheidszorgberoepen), het oude 'KB 78'.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

M. De Block: "De verpleegkundig specialist krijgt een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 
Het wetsontwerp daarover is eind vorige maand in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en daarna voor advies naar de 
Raad van State vertrokken." 
 
 

Dit eerste wettelijk kader is noodzakelijk om de functie in al zijn facetten (opleiding, competenties, taken/rollen, bevoegdheden) 
verder uit te werken. De meer concrete functie omschrijving zal worden uitgewerkt in de volgende legislatuur. De BVVS steekt 
alvast de hand uit om hieraan opnieuw verder mee te werken.   >> Samenvatting verschenen publicaties  

Een wettelijk kader voor de functie verpleegkundig 

specialist' !!     12 november 2018 

Verpleegkundig specialist MS 
Verpleegkundig specialist Geriatrie 
Verpleegkundig specialist Hartfalen 

    >>Meer info 
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