Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel
Beste wensen van VBVK+

2020 was een jaar vol ups-and-downs! Het begon heel veelbelovend, 2020 was het jaar van de verpleegkunde en zou
doorspekt zijn met leuke activiteiten om het verpleegkundig beroep in de kijker te zetten. Toen hoorden we voor het
eerst van een probleem in China!
In maart werden we geconfronteerd met een gezondheidscrisis zonder voorgaande. Onze ouderenzorg werd
geconfronteerd met een groot tekort aan mensen en middelen. Veel bewoners kwamen te overlijden in vaak
schrijnende omstandigheden.
Ook in de ziekenhuizen was het alle hens aan dek en kwam een grote druk op onze intensieve zorgen capaciteit. Er
was een immense impact op onze reguliere zorg, deze werd volledig stilgelegd en uitgesteld. De COVID-19
pandemie sloeg hard toe. Onze collega’s werden tot het uiterste gedreven om deze zorg waar te maken. Eind april
besliste de federale regering dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid gezondheidsbeoefenaars
zouden kunnen opvorderen in de strijd tegen het coronavirus. Die maatregel ging in op 4 mei en zou geldig blijven tot
31 december. Maar het opvorderingsrecht stuitte op zoveel protest binnen de sector dat de maatregel vanaf 29 mei
2020 weer werd ingetrokken. Samen met het bijzondere machten besluit KB nr 16 op de opvordering van
gezondheidsbeoefenaars werd ook het bijzondere machten besluit KB nr 9 ingetrokken dat verpleegkundige taken
tijdelijk liet uitvoeren door niet-verpleegkundigen.
Het werd vrij
snel duidelijk dat ons najaarscongres dit jaar in het water zou vallen.
We werden het allemaal moe en als
leidinggevende werden we elke dag geconfronteerd met een andere uitdaging. Het applaus voor de zorg deed deugd!
Toen kwam de zomer, we zagen allemaal de effecten van het uitstellen van zorg in het voorjaar, we kregen allemaal
wat ademruimte en we zagen de versoepelingen in de corona regels met lede ogen aan.
Op het einde van de zomer kwam er een regering en werden we geconfronteerd met de tweede golf, deze sloeg
keihard toe op een sector die nog volop aan het herstellen was. De collega’s zijn psychisch en fysisch moe. De
reguliere activiteit werd terug mondjesmaat opgestart. De komst van de nieuwe noodwet van 6 november, die toelaat
niet verpleegkundigen verpleegkundige activiteit uit te oefenen sloeg opnieuw in als een bom. consumptiecheques en
corona premie zijn doekjes voor het bloeden, voor een sector die nood heeft aan majeure hervormingen. Eind 2020
kwamen er de berichten dat we snel een vaccin beschikbaar zouden hebben. Dit bericht stemt ons allemaal
optimistisch, we kunnen waarschijnlijk vrij snel beginnen met vaccineren!
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2021 ziet er op alle vlakken positief uit. We kunnen massaal beginnen met vaccineren en een hertekening van zowel
de ouderenzorg als de gezondheidszorg wordt in de steigers gezet. We hebben perspectief dat de COVID-19
pandemie bedwongen zal worden.
Als beroepsvereniging willen we er blijven voor zorgen dat onze leden voldoende geïnformeerd blijven onder andere
via een nieuwsbrief. Dit jaar willen we ons opnieuw focussen op ons jaarcongres. Ook zorgen onze
vertegenwoordigers er ook dit jaar voor dat de stem van de leidinggevende gehoord wordt.
We blijven ons ook verder inzetten om de attractiviteit van ons beroep te verbeteren en de positie van de
leidinggevende binnen de ziekenhuis netwerken te optimaliseren.
Ik wens u en uw familie namens mijzelf en het voltallige bestuur een prettig jaar einde toe en wens u alvast het
allerbeste voor een fantastisch 2021!
Zalige Kerst
Pascal Vanmeenen
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