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Editoriaal  

“Het jaar 2020 is internationale het ‘Jaar van de 

Verpleegkunde en Vroedkunde’, dit naar 

aanleiding van de 200ste verjaardag van het 

verpleegkundig beroep. De zorgsector wordt 

opgeroepen om (inter)nationale, regionale en lokale 

initiatieven te nemen om de zorgberoepen te 

promoten.” Dit werd medio 2019 aangekondigd door 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Binnen de 

Vlaamse Verenging Voor Intensieve Zorg 

Verpleegkundigen hadden we de doelstelling om de 

(kritieke) zorg positief in de kijker te stellen. Echter 

dwong de harde realiteit, onze energie en ambitie in 

een andere richting.  

Het werd een bijzonder voorjaar … de waarden, 

normen en het zorg-‘DNA’ van elke intensieve zorg 

verpleegkundige werd zwaar op de proef gesteld. 

Wekenlang hebt U, samen met artsen en andere 

verpleegkundigen (operatiekwartier, recovery, 

spoed, …) en medewerkers binnen alle zorg- en 

welzijnssectoren, in onwezenlijke en moeilijke 

omstandigheden gewerkt. Aan de fontlinie, 24/7 nam 

U verantwoordelijkheid op voor de coördinatie en de 

totaal zorg van bijzonder kritieke patiënten. 

Zorgmomenten in zijn puurste vorm werden 

dagelijkse realiteit. Vele getuigenissen tonen aan 

dat deze rol deskundig, professioneel en energiek 

werd opgenomen.  

‘Het dagelijkse applaus bracht warmte en 

deed het leed dat op ons netvliezen gebrand 

stond even in het niets verdwijnen’  

– Brecht Serraes, voorzitter VVIZV – 

Tijdens de intense COVID-19 periode was er 

waardering en dankbaarheid vanuit verschillende 

standpunten (Firma’s, lokale handelaars, …). Ook als 

Vlaamse Verenging Voor Intensieve Zorg 

Verpleegkundigen wil hiertoe bijdragen. Het is onze 

missie, om de jarenlange noden uit het werkveld 

uitdrukkelijke en meermaals te benoemen. 

Samen met andere beroepsorganisaties en de 

koepelorganisatie (AUVB) dringen we aan op 

structurele oplossingen. Een andere hoofdaccent is 

dankbaarheid, steun en warmte bieden aan alle 

intensieve zorg verpleegkundigen. Samen met u en al 

onze stakeholders, willen we dit realiseren in dit 

bijzonder ‘jaar van de Verpleegkunde en 

Vroedkunde’.  

Dank voor uw vertrouwen en engagement aan de 

Vlaamse Vereniging Voor Intensieve Zorg 

Verpleegkundigen. Mede namens de Raad van 

Bestuur VVIZV, wensen we u op de hoogte te stellen 

van onze hoofdprioriteiten. 



 

 

 

 

 

Over VVIZV 

VVIZV vzw is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie van en voor intensieve zorg verpleegkundigen, opgericht 

in 1983.  De verenging is niet gebonden aan een bepaalde ideologie. Een volledige pluralistische organisatie wordt 

nagestreefd. 

In het bestuur is er een vertegenwoordiging van verpleegkundigen uit alle provincies van Vlaanderen, 

tewerkgesteld in diverse takken van het intensieve zorgen landschap: zowel de praktiserend verpleegkundige 

als de verpleegkundig manager, het verpleegkundig onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek hebben een 

plaatsje in onze vereniging. Door deze verschillende invalshoeken hebben en houden we voeling met al onze 

leden en blijft onze visie op de wereld van intensieve zorgen ruim. 

Kent u iemand of bent u zelf bereid zich te engageren als bestuurslid om zo bij te dragen aan de 

organisatie, ontwikkeling en toekomst van de intensieve zorgpraktijk, dan kan u dit steeds kenbaar 

maken via onze contactgegevens. 
 

 

• Betere verpleegkundige werkomstandigheden, 

• Persoonlijke ontwikkeling, 

• Functiedifferentiatie, 

• Attractiviteit van het beroep,  

• Volwaardig en genuanceerd verloningsysteem.



 

 

1. De financiering van een betere personeelsinzet. 

• De huidige financiering is gebaseerd op verouderde normeringen (wettelijke bepaling uit 

1978). De normeringen en aanvullende financieringsbronnen zijn niet mee geëvolueerd met 

de huidige (vaak complexe) zorgnoden. Ook in de toekomst liggen hierin uitdagingen om de 

toenemende en complexe zorgvraag te dekken, cfr. hogere complexiteit: complexe 

onderzoeken, behandelingen, procesdruk en hoge turnover door verkorte ligduren (intensere 

periode in ziekenhuis, duidelijke communicatie naar eerste, tweede, derde lijnszorg, toename 

comorbiditeit, dubbele vergrijzing, …). Het brengt niet enkel de kwaliteit en patiëntveiligheid 

in gevaar,  maar ook de werkomstandigheden, welbevinden van verpleegkundigen (burn-

out, depersonaliseren van zorg, …). Finaal schaadt dit het ook de attractiviteit van het 

verpleegkundig beroep.  

 

 

• Hedendaagse wetenschappelijk inzichten concluderen dat het zinvoller is om niet over 

normering te praten maar over ratio’s en evenwichtige skills mix  (#aantal patiënten 

per verpleegkundige). Gevolgen van deze optimalisatie zijn positief:  

i. Welbevinden: verbeteren van werkomstandigheden (motivatie, burn-out, intentie 

om werkveld te verlaten, …) 

ii. Kwaliteit en patiëntveiligheid verbeteren 

• Durven we in de toekomst nog verder kijken en de financiering koppelen aan patiënten 

outcomes. 

 

  



 

 

2. Het is meer dan enkel ‘handen aan bed’ ook competenties spelen een 

belangrijke rol! Daarom de uitdrukkelijke vraag om verder te bouw aan de 

professionalisering van het verpleegkundig beroep. Een verpleegkundige is een hoogopgeleid 

professioneel profiel met een rugzak vol kennis, kunde en attitude die toegepast kan worden in 

verschillende zorgsituaties. De Federale Raad voor Verpleegkunde (2017) ontwikkelde een 

functiemodel dat de zorg en competenties differentieert op vlak van:   

• basiszorg (bv. 4jarige bachelor verpleegkunde, grootste nood). 

• Gespecialiseerde zorg (extra doorgedreven specialisatie opleiding (bv. oncologische zorg, 

intensieve zorgen, spoedgevallen). Cfr opleidingsmodel gespecialiseerde 

verpleegkundige. 

• Geavanceerde zorg (academisch niveau – master, verpleegkundige specialisten bv. 

wondzorg). 

Verder nuanceringen zijn noodzakelijk om in de toekomst, de toenemende en complexe 

zorgvragen op te vangen (bv. herziening van taken en bevoegdheden door verschillende actoren 

in de zorg, cfr. KB78, WUG, financiering en uitwerken van opleiding tot gespecialiseerde 

verpleegkundige). 

 



 

 

3. Het verpleegkundig beroep positief onder de aandacht brengen is een 

verantwoordelijkheid van elk van ons, zowel verpleegkundigen onderling, als naar 

nieuwe medewerkers, patiënten, familie, stakeholders en in het bijzondere de maatschappij. Dit 

is een aanvullende stap die bijdraagt aan de uitstraling, attractiviteit van het verpleegkundige 

beroep. Niettemin blijft VVIZV strijden voor de erkenning van verpleegkundige als zwaar 

beroep, inspraak van verpleegkundigen in het beleid (Nationaal, regionaal, lokaal).  

 

 

 

4. Het verloningssysteem (IFIC) actualiseren, nuanceren en volledig uitrollen. 

IFIC is een modern functie classificatie waarin de sectorale lonen in verwerkt worden in 

samenspraak met alle sociale partners in het paritair comité 330, werkgevers, vakbonden, 

overheid. Het is een complex en gevoelig gegeven. Verschillende grote vraagtekens:  

o In 2018 werd gestart met de eerste fase van het uitrolschema. Er heerst momenteel 

veel onduidelijkheid rond de stand van zaken en planning van de verdere uitrol van 

het verloningsmodel. Mede hierdoor krijgen verpleegkundigen niet het loon 

waarvoor ze getekend hadden.  

o  Het IFICmodel moet mee evolueren met de nieuwe competentieprofielen (cfr. model 

FRV). 

o Het model moet verder genuanceerd worden met A en B categorieën op basis van de 

professionele ontwikkeling die verpleegkundigen tijdens hun professie doormaken. 



 

 

 

Save the date 

Begin februari organiseerden we het 

minisymposium (MS)  ‘respiratoire 

moeilijkheden op IZ’. Het 

minisymposium ging voor de eerste maal 

door in AZ Klina - Brasschaat 

(Antwerpen). Onze geplande 

minisymposia van maart en september 

2020 worden geheroriënteerd naar een 

later tijdstip.  

Wat met VVIZV congresdagen? 

Uit veiligheidsoverwegingen in het kader van de 

geldende Covid-19 maatregelen en omwille van 

de onzekerheid omtrent een ‘eventuele’ 2de golf, 

werkt de VVIZV aan een alternatief programma. 

De congresdagen 19 – 20 november 2020 in 

het ICC te Gent zal dan ook niet doorgaan. 

Rond het alternatieve congresprogramma, 

zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. 

 

 

     

 

 

  



 

 

 

 

 

Colofon 

Dit document is de nieuwsbrief van Vlaamse Verenging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen vzw. 
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Uw artikel, uw advertenties in de VVIZV nieuwsbrief: contacteer ons. 
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