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In 2015 publiceerde het VBVK+ het witboek en probeerden wij als beroepsvereniging tijdens het
colloquium op het einde van datzelfde jaar, de hoofdverpleegkundigen voor te bereiden richting
leiderschap anno 2020.
In 2016 werd tijdens het herfstcongres teruggeblikt op de voorspellingen die het jaar voordien
werden gemaakt. We probeerden te achterhalen of enige vorm van professionele anticipatie
genoodzaakt was op o.a. de invloed van socio-demografische effecten op vernieuwing binnen de zorg,
de gevolgen van ingekantelde BanaBa’s, de opkomst van transmuraliteit, etc. …
In 2017 drukten wij, tijdens onze jaarlijkse tweedaagse opleiding, de wens uit het theoretisch kader
rond netwerken aan te scherpen en de verschillende vormen te duiden die dergelijke associaties met
zich kunnen meebrengen. 2017 was echter ook het jaar dat de grootste militaire macht van deze
wereld een nieuwe president kreeg.
In 2018 blijkt Donald Trump nog steeds opperbevelhebber van de On-Verenigde Staten van Amerika.
Bovendien raakt deze strategische tegenpool van Kim Jung Un en voorstaander van verbaal onzinnige
luchtverplaatsing, vooral bekend van lachwekkende tweets die hij op de wereld loslaat vanuit het
intussen beruchte ‘Witte Gesticht’ in Washington DC.
Stel u voor dat onze federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in België zich eveneens
zou bezondigen aan soortgelijke boodschappen via de sociale media…

‘Congres VBVK+ ontving in november 2017 meer dan 1.000 deelnemers. Grootste opkomst voor een
tweedaags opleidingsmoment ooit.’ #puntuit
‘Alle problemen opgelost voor de gezondheidzorg! Financiële goudader werd aangeboord en de
financiering van de sector zal in 2018 stijgen met #very-very-very veel percent!’
‘Overschot Belgische begroting gaat volledig naar rustoorden en psychiatrische instellingen. Deze
centra zijn niet langer de #sh*t-holes van de gezondheidszorg.’
‘IFIC biedt onvoorziene mogelijkheden tot opwaardering loonschalen. Alle operationeel
leidinggevenden in de zorg krijgen eindelijk de tools & financiële erkenning die ze verdienen.’
#sotrue
Ik hoor het u terecht denken… Allemaal FAKE NEWS!
Indien u echter snakt naar (waarheidsgetrouwe) helderheid in de zorg op het vlak van o.a. privacy
wetgeving en psychosociale zelfzorg, kom dan naar ons colloquium. Indien u op zoek bent naar
duiding op actuele vragen rond de gevolgen van regionale samenwerking en functieclassificatie,
zullen wij plenair trachten om ook hieromtrent helderheid te scheppen. Via de intussen gekende
interactieve sessies beloven wij handvaten en richtlijnen aan te bieden waarmee u in concrete
gevallen aan de slag kan.
Bart De Vits
(Namens de VBVK+)
‘Dwaling en waarheid verhouden zich tot elkaar als slaap en waken. Wij zien de waarheid nooit zo
helder voor ons als na het ontwaken uit de dwaling (©Johann Wolfgang von Goethe).‘

