Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel
Open brief van de VBVK+ als reactie op het wetsvoorstel dat niet-bevoegde personen toelaat verpleegkundige
handelingen te stellen.
Op 6 november 2020 keurde de Kamer een tijdelijke wet goed, om toe te staan dat in het kader van de coronavirusCOVID-19 epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd
zijn. Deze noodwet maakt het mogelijk, dat ook andere beroepsprofielen onder bepaalde voorwaarden verpleegkundige
taken kunnen uitvoeren. Dit biedt mogelijks meer flexibiliteit voor een aantal taken die verpleegkundig van aard zijn.
Een voorbeeld uit deze te delegeren handelingen zijn bijvoorbeeld de Covid-staalafnamen, die nu uitgevoerd worden
door verpleegkundigen maar waarbij andere zorgberoepen na delegatie door een verpleegkundige deze handeling
kunnen overnemen.
Deze wet voorziet dus handelingen, met uitsluiting van een aantal technische en risicovolle handelingen, die niet
verpleegkundigen kunnen uitvoeren.
In de eerste plaats wordt gedacht aan studenten uit zorgopleidingen en aan beroepen die affiniteit hebben met
verpleegkunde zoals zorgkundigen, kinesisten, vroedvrouwen, logopedisten, ergotherapeuten…
Er zijn wel een aantal voorwaarden in de wet ingeschreven: de inzet van andere profielen is alleen mogelijk als laatste
redmiddel; de delegatie van de taken kan alleen binnen een gestructureerd zorgteam onder leiding van een coördinerend
verpleegkundige; er is een voorafgaande opleiding door een arts of een verpleegkundige nodig en een aantal gevoelige
handelingen moeten nog altijd door een verpleegkundige worden uitgevoerd. De noodwet geldt tot 1 april 2021 en kan
maximaal met zes maanden verlengd worden.
Als VBVK+ adviseren we, dat er best duidelijkheid komt over de inhoud van de voorlopig toegekende handelingen
voor niet verpleegkundigen.
Het dient tevens absoluut beperkt te worden in tijd en het mag in de toekomst niet gebruikt worden als “precedent”.
Deze wet kan in geen geval de deur openzetten naar permanente toewijzing van verpleegkundige handelingen aan
paramedici of andere beoefenaars. De uitoefening van de verpleegkunde en van de desbetreffende verpleegkundige
handelingen en het ter zake geldende kwalitatieve kader worden strikt geregeld bij de gecoördineerde wet van 10 mei
2015 over de uitoefening van de gezondheidsberoepen. De discussie over welke taken “exclusieve ” verpleegkundige
taken zijn en welke kunnen gedelegeerd worden, dient op een serene manier gevoerd.
Het VBVK+ bestuur vindt het noodzakelijk dat er structurele aanpassingen komen, om zorgmedewerkers te
ondersteunen en om de functiedifferentiatie zoals voorgesteld door de Federale Raad voor Verpleegkunde te
ontplooien. Verpleegkundigen worden nu immers te veel belast met niet-verpleegkundige taken, die kunnen
overgenomen worden door mensen met een andere opleiding (cfr KCE Reports 325A (2019)).
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Belangrijke aandachtspunten zijn de rol en verantwoordelijkheid van hoofdverpleegkundigen en operationeel
leidinggevenden in de zorg. Het delegeren van handelingen zoals opgenomen in deze noodwet aan niet
verpleegkundigen, vraagt van onze leidinggevenden immers extra coördinatie en opvolging.
Leidinggevenden in de zorg spelen bovendien een bijzondere rol in het bevorderen en behouden van flexibiliteit en
veerkracht van het verpleegkundig en verzorgend personeel.
VBVK+ wil ook verwijzen naar het KB van1 2006, die gestructureerd aangeeft, welke belangrijke activiteiten
hoofdverpleegkundigen in de zorg dienen te handhaven. Centraal staan kwaliteitszorg, organisatie en middelenbeheer.
In deze benadrukt de VBVK+ het belang en de steeds wederkerende vraag van zorgmedewerkers en leidinggevenden
om hen structureel en financieel te blijven ondersteunen.
Met de meeste hoogachting,
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