Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel
NIEUWSBRIEF: Januari 2021
Vaccinatie personeel zorginstellingen en KB 6 november 2020:
De vaccinatie van personeel in zorginstellingen start binnenkort of is reeds afgerond.
De bevoegdheid om te vaccineren en de toepassing van de regelen over beroepsgeheim en privacybescherming leggen we
samengevat uit.
Wie is bevoegd:
-Artsen
-Verpleegkundigen
-Niet bevoegden volgens de wetgeving van 6 november 2020 en onder strikte voorwaarden (7).
Geen mogelijkheid om verpleegkundigen te mobiliseren;
-De activiteiten toevertrouwen aan personen met een opleiding die zo dicht mogelijk bij de verpleegkunde aansluit;
-Werken binnen een gestructureerd zorgteam;
-Geïndividualiseerde toewijzing van de taken door een coördinerende verpleegkundige;
-Het geven van een voorafgaande opleiding (over de specifieke handeling, dus mogelijk beperkt tot de vaccinatie);
-Toezicht door de (bereikbare, maar niet noodzakelijke fysiek aanwezig) coördinerend verpleegkundige;
-Dekking door een arbeidsongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
De vaccinatie is een vrijwillige medische handeling. De uitvoering ervan valt in het beginsel onder het beroepsgeheim. Alle
gegevens in verband met de vaccinatie zijn gezondheidsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (GDPR). Dit wil zeggen dat zij niet mogen verwerkt worden tenzij men zich kan beroepen op één van de
uitzonderingen voorzien in art. 9.2. GDPR.
Reactie op de Open brief betreft KB van 6 november 2020.
Het VBVK+ mocht op zijn open brief betreft KB van 6 november 2020 alvast 2 reacties ontvangen.
Positieve reacties kwamen er van het kabinet van Minister Beke en een persoonlijke boodschap van Conner Rousseau,
Voorzitter Spa.
Zie volgende pagina.
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Hierbij 2 van de reacties

Open brief VBVK+: reacties
Kabinet Minister Beke;
Uw open brief vanuit de VBVK heeft mij bereikt via verschillende wegen. De minister heeft mij gevraagd u te antwoorden.
Wij lezen in uw openbrief een pleidooi om op een serene manier het debat te voeren over de verpleegkundige activiteiten die
kunnen gedelegeerd worden naar andere beroepsbeoefenaars en de uitdrukkelijke vraag om de tijdelijke rechten niet zonder
meer te verlengen op basis van verworven rechten tijdens deze Coronacrisis.
Deze materie is, zoals u weet, federale materie waarvoor de federale minister van Volksgezondheid bevoegd is.
Vanuit Vlaanderen begrijpen wij uw vraag en durven alleen voorstellen dat u zelf vanuit uw vereniging concrete voorstellen
formuleert naar de federale minister vanuit een goede visie op de invulling van het verpleegkundig beroep en op
kwaliteitsvolle patiëntenzorg, zowel in de zorg- als in de welzijnssector.
Indien u deze voorstellen zou formuleren, zijn wij uiteraard ook zeer geïnteresseerd deze te lezen of er samen met u over in
gesprek te gaan.

SPA
Geachte heer Vanmeenen,

Bedankt om jullie bezorgdheden aan mij te bezorgen. Samen met de experten die het thema opvolgen bekijk ik welke info
voor ons nuttig kan zijn in ons toekomstig beleid.
Omdat het ook over een zaak van Volksgezondheid gaat , kan je het best rechtstreeks contact opnemen met het kabinet van
onze minister Frank Vandenbroucke. Voor de zekerheid geef ik het hier nog eens mee info@vandenbroucke.fed.be.

Bedankt voor uw mail.

Vriendelijke groeten,
Conner Rousseau
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