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-Samenwerking VIKZ - Zorgnet-Icuro
Tussen het VIKZ en Zorgnet-Icuro is een samenwerkingsakkoord afgesloten. Mede dankzij de financiële bijdrage vanuit
Zorgnet-Icuro zal een driejarig intersectoraal project opgezet worden rond het thema ‘Hygiëne’. Binnen de verschillende
sectoren konden we tijdens en in opvolging van Covid-19 vaststellen dat er binnen deze thematiek de nodige ruimte voor
verbetering is.
Iedere feitelijke vereniging zal daartoe uitgedaagd worden om een aantal relevante indicatoren te ontwikkelen en uit te
werken. Na een eerste registratie van gegevens (begin 2022) zullen de resultaten bestudeerd worden en een aantal
initiatieven genomen worden met als doel tot verbetering te komen. Eind 2022 en begin 2023 wordt een nieuwe datacollectie
opgezet. Tijdens een afsluitend congres (eind 2023) zal gecommuniceerd worden over het verloop en de resultaten van dit
project.
-Inspecties met betrekking tot suïcidepreventie in GGZ.
In de voorbije jaren heeft Zorginspectie dit thema, op basis van multidisciplinaire richtlijnen, geïnspecteerd in een aantal GGZvoorzieningen. Zorginspectie kiest ervoor om dit thema opnieuw op te nemen, gezien de relevantie voor kwaliteit van zorg en
veiligheid voor de zorggebruikers.
Meer informatie over de opzet, methodologie en grondslagen van dergelijke inspectie vindt u via volgenden link.
https://www.departementwvg.be/su%C3%AFcidepreventie-de-geestelijke-gezondheidszorg
-Vaccineren of niet?
De VBVK+ is van mening, dat er voldoende proportionaliteit (verplichting een noodzakelijke maatregel om doel te bereiken te
bereiken) is, dat er aan de subsidiariteit (het beoogde doel kan niet op een andere manier bereikt worden) wordt voldaan en
dat de effectiviteit (onduidelijkheden inzake vaccin moeten uitgeklaard zijn) reeds voldoende is bewezen. Met andere
woorden, de voordelen om te vaccineren zijn veel groter dan de nadelen van zodra ze medisch verantwoord zijn.
-Spreiding stage bachelorstudenten verpleegkunde
We stellen vast, dat er een betere stagespreiding mogelijk moet zijn voor bachelorstudenten verpleegkunde binnen
verschillende sectoren. Het gaat hier dan specifiek over de 3de en 4de opleidingsfase.
Studenten uit de eerste opleidingsfase lopen uit juridische en educatieve overwegingen vaak stage binnen de ouderenzorg. In
de 2de en 3de opleidingsfase proeft de student van 6 andere domeinen, maar is het onderwijsinstelling die bepaalt wie waar
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gaat. In de 4de en laatste opleidingsfase ondergaat de student 2 verdiepende stages van elk 400 uur. Ook hier kiest de
onderwijsinstelling, maar wordt rekening gehouden met de voorkeur van de student.
In de praktijk gaat 67% van de studenten stage lopen in een ziekenhuisomgeving. Slechts 5,4% komt in de ouderenzorg en
12,7% in de GGZ terecht. Dat vraagt om een oplossing. Het advies bevat volgende elementen:
-Er komt een jaarlijkse opvolging van de spreiding van stages in de 4de opleidingsfase.
-Er worden goede concepten uitgewerkt voor een verdiepende stage op een plek die niet zo vaak gekozen wordt.
Blijft dezelfde trend zich manifesteren, wordt gezocht naar een alternatieve oplossing.
De eerste evaluatie vindt plaats begin 2023.
-Vlaams Intersectoraal Akkoord 2021-2025 – kortweg VIA6
Een zucht van opluchting en tevredenheid ging door alle sectoren van zorg en welzijn toen het Vlaams Intersectoraal Akkoord
2021-2025 – kortweg VIA6 – werd goedgekeurd en bekendgemaakt. Negen maanden moeizaam onderhandelen had geen
muis gebaard, maar een akkoord waarin alle partijen zich kunnen terugvinden. Meer koopkracht, extra personeel, meer
kwaliteitsvolle loopbanen.
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