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Betreft: de huidige verwikkelingen met betrekking tot politieke beslissingen en hun
eventuele gevolgen ten aanzien van de opleiding en erkenning van verpleegkundigen
gespecialiseerde in spoedgevallenzorg en intensieve zorgen waarmee u in de praktijk zal
geconfronteerd worden.
Geachte lezer,
Geachte intensivist,
Geachte (adjunct) hoofdverpleegkundige intensieve zorgen,
Geachte gespecialiseerde verpleegkundige intensieve zorgen,
In 2016 werden, via de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/55, minimale
opleidingscriteria en minimale competenties voor verpleegkundigen ingevoegd in de Belgische
wetgeving. De doelstelling van deze wetswijziging is het verzekeren van een minimaal
kwaliteitsniveau van alle (opleidingen tot) verpleegkundigen. Vanaf september 2016 dienen
alle personen die de bacheloropleiding verpleegkunde aanvatten te voldoen aan deze vereisten
(KB 27 juni 2016). Aan de hand van deze wijziging werd sinds het academiejaar 2016 – 2017
de bacheloropleiding vernieuwd tot een vierjarige opleiding. In juni 2020 zal een eerste cohort
van de vernieuwde basisopleiding afstuderen. De toekomstige verpleegkundigen zullen met
hun diploma breder (generiek) opgeleid zijn waardoor zij met hun diploma in alle sectoren van
de gezondheidszorg of welzijn aan de slag kunnen. Op die manier voldoet Vlaanderen aan de
Europese richtlijn over gereglementeerde beroepen. Tot hier kunnen we deze kwaliteitsvolle
ingreep alleen maar toejuichen.
Tot op heden kunnen verpleegkundigen zich na hun bacheloropleiding verder specialiseren.
Deze specialisaties werden in 2006 gedefinieerd in verschillende bijzondere beroepstitels
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(BBT) en bijzondere beroepsbekwaamheden (BBK) voor verpleegkundige (KB 27 september
2006). Het Vlaams Parlement gaf in 2017 goedkeuring aan het onderwijsdecreet XXVII waarin
onder meer een reeks vereenvoudigingsmaatregelen werden opgenomen in het kader van het
hoger onderwijs. Een belangrijk maatregel hierin is de afbouw van de specialisatieopleidingen
(Bachelor na bachelor opleidingen), waaronder de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.
Nieuwe studenten kunnen zich inschrijven tot en met het academiejaar 2020–2021. Diploma’s
kunnen worden uitgereikt tot en met het academiejaar 2021–2022. Vanaf academiejaar 2022–
2023 worden de specialisatieopleidingen niet meer gefinancierd, waardoor hun bestaan
in gedrang komt.

Uiteraard kijken wij met een bezorgd gevoel naar deze ontwikkelingen daar een hele wetgeving
gebaseerd is op het systeem van dragers van een bijzondere beroepstitel op de afdelingen
intensieve zorgen of spoedgevallenzorg. Zorginspectie en Accreditatieinstellingen eisen
immers een bepaalde normering voor de functies intensieve zorgen en spoedgevallenzorg en
enkele toegewezen aktes mogen alleen door dragers van een BBT uitgevoerd worden zoals
beschreven in bijlage IV. M.a.w. bezorgen we er ons sterk over en zullen we verhoogd
opvolgen of de huidige eisen en erkenningsnormen wel langer kunnen gewaarborgd
blijven met de toekomstige opleidingen en tewerkstellingsvormen.
Door actieve deelname aan federale werkgroepen en intensieve bespreking binnen de
Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) trachten we de vinger aan de pols te
houden en te ijveren voor het behoud van een kwaliteitsvolle specialisatieopleiding
intensieve zorg en spoedgevallenzorg met diepgaande kennis, inzicht, vaardigheden en
expertise teneinde de veiligheid van de patiënten en de kwaliteit van zorg te waarborgen in
sectoren met toenemende hoog complexe patiëntennoden en met geavanceerde technologie.
Daarnaast hebben de Vlaamse Vereniging Voor Spoedgevallenzorg (VVVS) en de Vlaamse
Vereniging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen (VVIZV) hun krachten gebundeld en hun
bezorgdheden ook overgemaakt aan de Vlaamse politieke partijen. Buiten Open VLD en CD&V,
die ons niet ontvangen hebben, waren alle partijen het zeker eens met ons standpunt om de
specialisatieopleidingen (o.a. spoedgevallenzorg en intensieve zorgen) opnieuw te financieren.
Als Vlaamse Vereniging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen (VVIZV) stelden wij ons de vraag
hoe de opleiding en de praktijk in het kader van intensieve zorg en spoedgevallenzorg verder
zal evolueren. In de zoektocht naar antwoorden op onder andere deze vraag, nam de VVIZV in
april 2018 initiatief naar de hogescholen die de specialisatieopleiding aanbieden. Wij hebben
aangedrongen tot het intensiveren van het geijkte overlegplatform met stakeholders uit de
praktijk, hogescholen en onze collega’s van de Vlaamse Vereniging Voor Spoedgevallenzorg
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Daarnaast wordt er aangestuurd om de inhoud van de specialisatieopleidingen te
veralgemenen en te integreren in de vernieuwde vierjarige opleiding verpleegkunde, via een
specifieke stage, door de focus van de bachelorproef en door een aanbod van keuzevakken. De
nood aan specialisatieopleidingen wordt op die manier afgebouwd. Daar waar het werkveld
nog nood heeft aan meer doorgedreven specialisering, kan er volgens de minister via
postgraduaten gewerkt worden. Echter vallen postgraduaatopleidingen niet onder de vereisten
waaraan de huidige houders van een bijzondere beroepstitel (BBT) moeten voldoen.
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(VVVS). Gevalideerd door alle betrokken partijen op het overlegplatform werd een
onderbouwde praktijkbevraging opgezet. Op basis van de antwoorden van ruim 1000
stakeholders werd de inhoud de huidige specialisatieopleiding geëvalueerd. Daarnaast werd
een conceptueel opleidingsmodel voorgesteld die flexibiliteit geeft naar alle verpleegkundige
specialisatieopleidingen. De resultaten van de evaluatie en het conceptueel opleidingsmodel
zullen gepubliceerd worden door beide beroepsverenigingen, ten einde dit kalenderjaar.
Met deze brief willen wij u in eerste instantie op de hoogte stellen van bovenstaande
ontwikkelingen die mogelijks invloed zullen hebben op de toekomstige verpleegkundige
continuïteit en zorgkwaliteit op spoed- en intensieve zorg afdelingen. Wij hopen dat u deze
bezorgdheid met ons deelt en zo nodig mee wil streven naar een gezamenlijk doel namelijk
het behoud van een kwaliteitsvolle specialisatieopleiding spoedgevallenzorg en
intensieve zorgen.
Met achtingsvolle groeten,
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