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OPEN BRIEF 
Aan de Dames en Heren Ministers van alle regeringen  

Aan de Dames en Heren Parlementsleden  

Aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 

Aan het Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 

Aan de Politieke Partijen 

Aan Zorgnet/Icuro  

Aan de Zorgambassadeur 

Aan de AUVB 

Aan de Hoge Raad van artsen-specialisten en huisartsen 

Aan de Sociale Partners 

Aan de Universiteiten met de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde 

Aan het Vlaams Patiëntenplatform 

Aan alle Burgers          

 

29 juni 2020 

 

Verpleegkundig Specialisten onderschrijven de vraag vanuit de WHO naar 

versterking van de verpleegkundige professie!   

 

De WHO heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van de verpleegkundige! Zij hadden geen 

Coronacrisis nodig om respect te tonen voor verpleegkundigen. Met deze toewijzing vraagt de 

WHO in 2020 een wezenlijke inzet van overheden, gezondheidszorg en maatschappij om de 

verpleegkundige professie te versterken zowel naar capaciteit toe als naar inzet op 

bekwaamheid. 

Samen met de WHO en de International Council of Nurses (ICN) doen we een oproep om te 

investeren in verpleegkunde en specifiek ook in verpleegkundig specialisten. Dit is nodig 

om te kunnen inspelen op de uitdagingen van de globale gezondheids- en welzijnszorg! 

Internationaal zien we dat landen die hun gezondheidzorgsysteem hervormen ook 

verschillende functies binnen verpleegkunde invoeren waaronder verpleegkundig specialisten 

of Advanced Practice Nurses. Verpleegkundig specialisten voegen medische activiteiten toe 

aan hun competenties maar daarom vervangen ze niet zomaar (huis)artsen. Ze bieden ook 

net vanuit hun verpleegkundige expertise en hun academische opleiding een antwoord op 

zorgnoden die door ons huidig gezondheidszorgsysteem niet systematisch worden 

beantwoord, met name de “unmet needs”. Minister M. De Block gaf de aanzet met de 

wettelijke bescherming van de titel van verpleegkundig specialist in 2019.  

 

Wilt u besparen, investeer in kwaliteit! 

 

Het is aan de overheid om de gezondheids- en welzijnszorg efficiënt te organiseren. Jaren lag 

het zwaartepunt van deze organisatie op de behandeling van ziekte. Nu en in de toekomst zijn 

zowel preventie als chronische en complexe (ouderen)zorg prioritair en… zoals we in de 

laatste maanden geleerd hebben, het kunnen inspelen op snel evoluerende zorgnoden.  

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015051006&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015051006&table_name=wet
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De verpleegkundig specialist kan hierop mee een antwoord bieden door zijn impact op         

3 gebieden: 

1. klinische expertzorg aanbieden m.i.v. de vertaling van de wetenschappelijke evidentie 

naar de praktijk; 

2. verpleegkundigen en andere professionals ondersteunen via coaching en opleiding; 

3. en de zorg innoveren en op evidentie gebaseerde zorg implementeren d.m.v. 

onderzoeks- en kwaliteitsprojecten. 

De zorgvrager heeft nood aan een mix van competente zorgverleners en dit in alle 

sectoren. Samen met verpleegkundigen, artsen, zorgondersteunende medewerkers, 

leidinggevenden en directies kunnen verpleegkundig specialisten de zorg op een hoger 

niveau helpen tillen en kosteneffectief organiseren. 

 

 

Verpleegkundig specialisten zijn ook noodzakelijk in woonzorgcentra en de 

eerstelijnszorg! 

 

De verpleegkundig specialist is door zijn academische masteropleiding gekwalificeerd om 

probleemoplossend te werken in nieuwe en onzekere situaties, en dit in een brede 

interprofessionele context.  

Verpleegkundig specialisten werken al vele jaren vooral in een acute zorg omgeving maar snel 

evoluerende zorgsituaties bestaan even goed buiten de muren van een ziekenhuis zoals de 

eerstelijnszorg, de woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg. Recentelijk toonden 

de toestanden in sommige woonzorgcentra deze nood schrijnend aan. Om dit ten volle 

mogelijk te maken vragen wij dringend de noodzakelijke faciliterende structuren en  de 

wettelijke en financiële kaders! Verpleegkundigen, en in het bijzonder verpleegkundig 

specialisten, hebben nood aan meer autonomie, een interprofessioneel werkkader waar 

taakheroriëntatie mogelijk is en een correcte normering. Hiervoor is een grondige hervorming 

van de zorg, de interprofessionele samenwerking en de financiering nodig! 

Met bijgevoegde film en flyer geven we aan dat wij het respect, betoond tijdens de COVID-19 

crisis, bestempelen als half respect en erkenning voor de verpleegkundige. Dus krijgt u 

ook maar de helft van de foto van een verpleegkundig specialist te zien. Verpleegkundigen 

zijn niet enkel helden omdat we in de frontlinie staan.  

 

Elke verpleegkundig specialist is naast een held ook een professional die binnen zijn klinisch 

domein o.a.: 

 een op evidentie gebaseerd advies geeft aan zorgverleners en beleid; 

 zorgvragers opvolgt, zorg coördineert, therapietrouw en shared decision making 

bevordert; 

 als partner in zorg fungeert en interprofessionele samenwerking stimuleert; 

 de leiding neemt in veranderings- en implementatieprojecten in de zorg; 

 zorgverleners coacht bij het verwerven van nieuwe competenties; 

 en door verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek de zorg innoveert.  

https://youtu.be/Py0u0h6ZJPc
https://bvvs-be.webnode.be/_files/200001684-4690c4690e/flyer%20BVVS%20laat%20hen%20tenvolle%20VS%20zijn.jpg
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Om de gezondheidsuitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, pleit de BVVS 

om snel werk te maken van volgende dringende en noodzakelijke vereisten: 

 

 

 

 

 

 

 

Verpleegkunde trekt al een tijd aan de alarmbel. De Coronacrisis heeft de noden alleen nog 

maar scherper gesteld. We vragen dan ook aan de beleidmakers om in samenspraak met de 

sector de noodzakelijke keuzes te maken in functie van de professionalisering van het 

beroep verpleegkunde en de hervorming van de gezondheids- en welzijnszorg.  

 

Fundamenten moeten NU worden aangepakt,                                                        

we komen er echt NIET met hier en daar wat ‘oplapwerk’. 

Dit vraagt POLITIEKE MOED en OVERLEG met de sector. 

 

 

Namens het BVVS bestuur*,  

 

Elsie Decoene, voorzitter 

 

 

 

 

 

*BVVS-bestuur: dr. S. Broekmans, Msc. A. Courtens, Msc. S. Decock, Msc. B. D’haeze, Msc. L. 

Dockx, dr. N. Duerinckx, dr. L. Goossens, Msc. E. Pape, Msc. S. Vandebuerie, Msc. B. Van Delft, prof. 

dr. A. Van Hecke  

 

www.bvvs.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

(1) de uitvoeringsbesluiten m.b.t. de verpleegkundig specialist                                                         

(2) een aangepast structureel en financieel kader voor een brede 

implementatie van de verpleegkundig specialist in de zorg                                                                                    

(3) een kwaliteitsvolle academische masteropleiding verpleegkunde 

   

 

http://www.bvvs.be/
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https://bvvs-be.webnode.be/_files/200001685-d8144d8146/BVVS%20-

notheroesjustforoneday.mp4 

 

 

 
 

Lees meer op de website www.bvvs.be  

 

https://bvvs-be.webnode.be/_files/200001685-d8144d8146/BVVS%20-notheroesjustforoneday.mp4
https://bvvs-be.webnode.be/_files/200001685-d8144d8146/BVVS%20-notheroesjustforoneday.mp4
http://www.bvvs.be/
https://www.youtube.com/watch?v=Py0u0h6ZJPc

