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INVENTARISATIE VAN DE REALISATIES VAN EEN PERIODE VAN TIEN JAAR NA DE RONDE-TAFELCONFERENTIE VOOR 
VERPLEEGKUNDE IN 1997 [1997-2007] EN VOORSTEL VAN BELEIDSPRIORITEITEN VOOR DE VOLGENDE LEGISLATUUR 
VAN DE NATIONALE RAAD VOOR VERPLEEGKUNDE [2007-2013]

Met dit document wil de Nationale Raad voor Verpleegkunde de beleidsmakers een overzicht aanbieden van de realisaties op het 
vlak van de verpleegkunde tijdens de periode 1997 – 2007.

Tijdens de Ronde-tafelconferentie werden 72 stellingen geformuleerd, die kunnen worden beschouwd als de strategische 
doelstellingen om het toekomstig beleid richting te geven.

Nummers
stellingen

Stellingen Ronde-
tafelconferentie

Stand van zaken Outcome To do - prioriteiten

Verpleegkunde
1-5 DE VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHT

De verpleegkundige opdracht
Informatiedoorstroming

KB nr. 78 gewijzigd bij de wet 
van 10.08.2001.

wijziging definitie Aanpassing KB nr. 78.:
- palliatieve zorg in definitie 

verwerken
- het aanleren van verpleeg-

kundige handelingen door 
verpleegkundigen aan 
familieleden of naasten van de 
patiënt

- erkenning en financiering van 
het verpleegkundig consult en 
het verpleegkundig voorschrift 
(geneesmiddelenvoorschrift en 
voorschrift verpleegkundige 
verstrekkingen)

7-31 TOEGANG TOT HET BEROEP
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De toegang tot het beroep
Eén opleiding ‘Algemeen 
verpleegkundige’

Wijziging KB nr. 78 bij de wet 
van 10.08.2001

Programmawet van 2.08.2002 
(artikel 77)

3 beroepstitels:
- ziekenhuisassistente
- verpleegkundige
- gegradueerd verpleegkundige

Analyse van de huidige 
instrumenten die toegang verlenen 
tot het beroep + voorstel tot een 
uniform systeem voor de regeling 
van de toegang tot al de 
gezondheidszorgberoepen.

Inlassing van de terminologie 
Bachelor en houder van het diploma 
in de verpleegkunde in het K.B nr. 
78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen

Bijzondere beroepstitels en 
bijzondere beroeps-
bekwaamheden

K.B. van 27.09.2006 (B.S. 
van 24.10.2006): lijst BBT en 
BBK
- K.B. 21.04.2007 (B.S. 
08.06.2007): 
erkenningsprocedure BBT 
en BBK
- M.B. van 19.04.2007 
(B.S. van 08.06.2007): 
erkenningscriteria BBT 
verpleegkundige 
gespecialiseerd in de 
intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg
- M.B. van 19.04.2007 
(B.S. van 8.06.2007): 
erkenningscriteria BBT 
verpleegkundige 
gespecialiseerd in geriatrie
- M.B. van 19.04.2007: 
erkenningscriteria BBK 
verpleegkundige met een 
bijzondere deskundigheid in 

- BBT verpleegkundige in de 
intensieve zorg en 
spoedgevallenzorg opgeheven 
(voor brevet/diploma in de 
verpleegkunde)

Bepaling van de erkenningscriteria 
voor:

Prioriteit 1
- de bijzondere beroepstitel van 
verpleegkundige gespecialiseerd in 
de pediatrie en neonatologie,
- de bijzondere beroepstitel van 
verpleegkundige gespecialiseerd in 
de oncologie

Prioriteit 2
- de bijzondere beroepstitel van 
verpleegkundige gespecialiseerd in 
de geestelijke gezondheidszorg en 
psychiatrie
- de bijzondere beroepsbekwaam-
heid van verpleegkundige met een 
bijzondere deskundigheid en de 
geestelijke gezondheidszorg en 
psychiatrie
- de bijzondere beroepsbekwaam-
heid van verpleegkundige met een 
bijzondere deskundigheid in de 
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de geriatrie diabetologie
(cfr. Nota dd. 27.08.2007 van dhr. 
Michel Van Hoegaerden, Directeur-
generaal DG II )

Voorzien in een financiering van de 
BANABA in de Vlaamse 
Gemeenschap

Een aangepaste verloning voor de 
houders van de bijzondere 
beroepstitels en bijzondere 
beroepsbekwaamheden die wettelijk 
worden bepaald (in samenwerking 
met sociale partners)

Verzorgenden Wijziging KB nr. 78 bij de wet 
van 10.08.2001
Introductie zorgkundige
Uitvoeringsbesluiten 
12.01.2006 + omzendbrief

Operationalisering:
- via erkenningen RIZIV
- via gegevens ver-

zorgingsinstellingen
- via individuele aanvragen

Deelname aan de begeleidings-
commissies van de experimenten 
m.b.t. de zorgkundigen in de 
thuisverpleegkunde.

Opvolging project zorgkundige in de 
thuisverpleegkunde (RIZIV)

Registratie

Uitbouw registratiesysteem Bestond reeds op niveau van 
het Computercentrum.
Wegens fusie Volksgezondheid 
en Sociale Zaken ontregeld.
Wet van 29 januari 2003 
houdende oprichting van de 
federale databank van de 
beoefenaars van de 
gezondheidszorgberoepen 
(kadaster).

- Integratie verpleegkundigen 
en vroedvrouwen in federale 
databank in april 2006 
Verdere datacleaning + 
uitwerking controletabellen + 
statistische overzichten

Afsluiten van 
protocolakkoorden met 
Gemeenschappen omtrent de 
gegevensuitwisseling van de 
afgestudeerden (diplomagegevens)
E-government

Overleg
Overleg m.b.t. de beleidsformulering 
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met de respectieve beleidsactoren 
op de verschillende beleidsniveaus

32-42 ORGANISATIE VAN DE VERPLEEG-
KUNDIGE/VROEDKUNDIGE PRAKTIJK

Omkaderingsnormen Koninklijk  besluit  van  15 
februari  1999  tot  wijziging  van 
het  koninklijk  besluit  van  23 
oktober  1964  tot  bepaling  van 
de  normen  die  door  de 
ziekenhuizen  en  hun  diensten 
moeten worden nageleefd.

Koninklijk  besluit  van  13  juli 
2006  tot  wijziging  van  het 
koninklijk besluit van 23 oktober 
1964  tot  bepaling  van  de 
normen  die  door  de 
ziekenhuizen  en  hun  diensten 
moeten worden nageleefd

Mobiele equipe in de ziekenhuizen

Structurering verpleegkundig 
departement in de  ziekenhuizen Structurering van de 

verpleegkundige omkadering in 
verschillende sectoren

De zorgkundige en de 
hoofdverpleegkundige uit de 
personeelsnormen plaatsen.

Verhoging van de 
personeelsnormen 
verpleegkundigen en zorgkundigen) 
in de ziekenhuizen RVT’s, 
rustoorden en instellingen voor 
gehandicapten.

36-37 Loopbaanproblematiek Maatregelen inzake 
eindeloopbaan

Retentiebeleid Correcte verloning van de” functie 
van hoofdverpleegkundigen en 
middenkader.
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Verruiming van de erkende 
beroepsziekten

Nihil Uitbreiding van de lijst van de 
erkende beroepsziekten met 
rugklachten bij verpleegkundigen.

38 Arbeidsorganisatie Evaluatierapport diverse 
loopbaansystemen door 
Volksgezondheid.

Nihil Implementatie beleidsmodel 
magneetinstellingen (ziekenhuizen, 
RVT’s, ROB’s en thuisverpleging) en 
evaluatie (DG1).

Invoering administratieve en 
logistieke hulp ter ondersteuning van 
het verpleegkundig personeel

39 Behoeftenplanning Evaluatie van behoeften door 
Planningscommissie

Studie HIVA Dringende activatie van de 
Planningscommissie: publicatie van 
correcte gegevens inzake aanbod 
van verpleegkundigen.

40 Sociaal-psychologische 
begeleiding

Studie van Prof. Dr. Baro 
“Agressie naar hulpverleners”.

Studie in DG-1: “Geïntegreerde 
criminaliteitspreventie in 
ziekenhuizen: Streven naar een 
efficiënt preventiebeleid in het 
kader van klantgerichte 
zorgverlening”

Financiering voor aanwerving van 
veiligheidsagenten in ziekenhuizen

Oprichting van psychosociale 
begeleidingsdiensten in de 
verzorgingsinstellingen.

41-42 Thuisverpleegkunde Zie stelling nr. 34 Opvolging studie RIZIV (project 
thuisverpleegkunde, zorgkundigen) 
en Kenniscentrum.
RAI
VINCA
Opvolging studies door DG-2 (Dienst 
expertise en projecten)
Project EBN voor de 
thuisverpleegkundepraktijk
Project inventaris en 
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toekomstmogelijkheden van 
technisch verpleegkundige 
prestaties in de thuiszorg

43-50 INSPRAAK EN OVERLEG

Beleidsvoorbereidende 
organen

Aanpassing samenstelling 
Nationale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen 
-koninklijk besluit van 28 april 
1999

Hoge Raad voor 
Gezondheidszorgberoepen.

Betere (meer uitgebreide) 
vertegenwoordiging van 
verpleegkundigen

Niet operationeel

Nieuwe naamgeving aan de 
Nationale Raad voor 
Verpleegkunde: Federale Raad voor 
Verpleegkunde.
Toevoeging van mandaten aan de 
N.R.V. en T.C.V. specifiek voor 
vertegenwoordiging van de 
Duitstalige verpleegkundigen.

Inspraak in de 
instellingen

Koninklijk  besluit  van  13  juli 
2006  houdende uitvoering  van 
artikel 17bis van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 
7  augustus 1987,  voor  wat  de 
functie  van 
hoofdverpleegkundige betreft 

Middenkader

Ziekenhuishygiëne - K.B. van 
26.04.2007 (B.S. van 
07.06.2007)

Verpleegkundige Adviesraad 

Invoering van een team voor 
ziekenhuishygiëne.

Wetsvoorstel Maya Detiège (2004) Formuleren van aanbevelingen 
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(VAR) m.b.t. de organisatie van de 
inspraak van verpleegkundigen 
inzake de inhoud en planning van de 
verpleegkundige activiteit

51-72 KWALITEIT EN ETHIEK

Minimale verpleegkundige 
gegevens

Integratie MVG in Minimale 
Ziekenhuisgegevens

Opvolging van MZG + de 
financiering hiervan

Wetenschappelijk 
onderzoek

Oprichting Kenniscentrum Geen vertegenwoordiging van 
verpleegkundigen

Vertegenwoordiging 
verpleegkundigen en een specifiek 
budget voor de verpleegkundigen.

Ontwikkelen van “Guidelines”.

Werkinstrumenten 
kwaliteit

Uitwerking verpleegdossier 
ENRC (Electronic Nursing 
Record Communication)

Referentieverpleegkundige.

Studie functiedifferentiatie Prof. 
Dr. Tom Defloor 
Universiteit Gent 

Werkgroep Telematica In meer middelen voorzien t.b.v. alle 
sectoren

Opleiding en permanente 
vorming

Betaald educatief verlof: bijscholing: 
minimum op te trekken van 120 naar 
180 uren

Bevoegde overheden Federale Raad voor de 
Kwaliteit van de 
verpleegkundige Activiteit - K.B. 
van 27.04.2007 (B.S. van 
04.06.2007)

Nationale Raad voor 

Bevoegdheid beperkt tot 
ziekenhuizen
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Verpleegkunde (K.B. nr. 78 van 
10.11.1967 betreffende de 
uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen)

Hoge Raad voor 
Gezondheidszorgberoepen, 
sectie verpleegkunde (K.B. nr. 
78 van 10.11.1967 betreffende 
de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen)

Nationale Raad voor Verpleegkunde 
en Hoge Raad voor 
Gezondheidszorgberoepen zijn
bevoegd voor alle geledingen 
binnen de gezondheidszorg.

Ethiek Deontologische code (AUVB) Bewaking ethische code te regelen

Aanpassing samenstelling Ethische 
comités in ziekenhuizen in de 
ziekenhuiswet

Wetenschappelijke 
onderzoeken

Lijst van alle studies binnen 
DG1 en DG2 onbestaande)

- E.B.N.
- R.A.I.
- TTVP

Een coherent beleid van 
wetenschappelijk onderzoek

-- . --
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