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-De regering verlengt de wet van 6 november 2020 die stelt dat verpleegkundige handelingen mogen uitgeoefend worden
door niet-verpleegkundigen met zes maanden.
De wet van 6 november 2020, met bijhorend KB van 13 december 2020, werd in het leven geroepen om de grote druk op
verpleegkundigen tijdens de COVID-19-pandemie te doen afnemen. Niet-verpleegkundigen kunnen hierdoor handelingen
uitvoeren waarvoor ze wettelijk niet bevoegd zijn, onder supervisie van een verpleegkundige en behoudens specifieke
voorwaarden.
Deze wet verlengt de regering nu met 6 maanden. De toepassing ervan is sterk afhankelijk van de zorgcontext in iedere
afzonderlijke zorgorganisatie. Wij hopen als VBVK+, dat deze wetgeving na 6 maanden wordt opgeheven omdat de noodzaak
van dit KB niet meer van toepassing zal moeten zijn.

-VIA6 is goed voor een budget van 577 miljoen euro en vertalen zich in een betere verloning en extra personeel voor de Vlaamse
zorgsector. Het gaat hier over de Vlaamse zorgsector, meer bepaald de maatregelen uit het project VIA6. Deze zijn van
toepassing op de ouderenzorg, PVT, revalidatieziekenhuizen en -centra, beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes,
netwerken palliatieve zorg, centra voor GGZ, zorgraden, gezinszorg en kinderopvang, enzovoort.
De maatregelen krijgen vorm volgens twee pijlers: koopkracht en kwaliteit met bijkomend personeel.

-Vroedkundige opleiding. Men evalueert de mogelijkheid om een visum af te leveren van zorgkundigen aan vroedkundigen, die
hun eerste jaar slagen en na afronding van de module ouderenzorg.

-Zorgpersoneelsfonds
Het toegekend saldo per instelling van 2020, kan aangewend worden in eigen organisatie om te besteden aan ad hoc
maatregelen in 2021, mogelijks zelfs in 2022. Het saldo wordt beschouwd als niet-recurrente middelen die nog eenmalig kunnen
bestemd worden.
-Covid-pandemie
Al sinds midden december werken de Belgische ziekenhuizen aan een capaciteit van 110%. Dat is nodig om alle uitgestelde zorg
sinds de Covid-pandemie in te halen. Er is nog een lange weg te gaan, en dat terwijl de cijfers terug in stijgende lijn zijn. De
ziekenhuizen zijn nu al een vol jaar in “overdrive”, enerzijds om Covid-patiënten op te vangen, anderzijds om de gewone zorg
zoveel mogelijk in te halen. Een derde golf zou een absoluut rampscenario betekenen, voor personeel én patiënten.
Ziekenhuizen en hoofdartsen vragen om de maatregelen vol te houden en niet te snel over te gaan tot versoepelingen.
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