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Globale uitgangspunten:

 Centrale plaats voor de patiënt

 Functionele autonomie van iedere 
zorgverstrekker

 Belang van kwaliteit van de zorg

KADERWET betreffende de uitoefening 

van de gezondheidszorgberoepen

Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering 

in de gezondheidszorg





Drie pijlers



Competente zorgverleners

 Beroeps-en competentieprofiel (CanMeds)

 Visum (licence to practice)

 Functionele professionele identiteitskaart

 Portfolio (diploma, erkenningen, 
getuigschriften, vormingen, bijscholingen, 
klinische activiteit, beroepsdomeinen/titels)

 Functionele autonomie



Competente zorgverleners

 Permanente databank

 Juridisch bevoegd=/ 
feitelijk bekwaam

 Verwijzingsplicht

 Pluridisciplinair overleg

 Specialisatiezuilen

 Dynamische omschrijving 
van de beroepsuitoefening

 Titelbescherming en 
permanente databank voor

gezondheidszorgberoepen

 Visum als professionele 
identiteitskaart

 Nieuwe 
gezondheidszorgberoepen



Multidiscipliniare geintegreerde
zorg

Generiek beroeps-en competentieprofiel 
(CanMeds)

Gelijkwaardigheid tss#zorgberoepen

 Verschillende domeinen

 Toegang tot uitoefening van beroep

 Groepsvoorschrift

 Ondersteunende competenties



 Weg van  Hokjes denken
– Piramidale organisatie structuur

– Corporalisme

 Efficient samenwerken

= meer kwaliteit & kostenbesparend

Zorgprofessionals als onmisbare schakels voor een samenwerking 
rond de patient in een gestroomlijnd multidisciplinair team

Functionele hiërarchie - Functionele autonomie
 Context, zorgpaden, …

 Articulatie met welzijn en bijstand aan personen



Patient centraal 

 Patiënt = elke natuurlijke persoon die 
gezondheidszorg wenst te ontvangen

 Activiteiten van het dagelijkse leven

 Mantelzorger als verlengde van patiënt

 Van piramidaal model naar bloemmodel

Concept piloot-copiloot



Margriet model
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Organigram

Verpleegkundigen beroepsverenigingen

AUVB         UGIB         AKPV
Algemene Unie van Verpleegkundigen België

36 beroepsverenigingen

• Federale raad voor verpleegkunde

• Technische commissie voor verpleegkunde

• Erkenningscommissie

• Provinciale geneeskundige commissie

• RIZIV

• ……….

Ministerie van volksgezondheid



Advanced practice nurses (APN)

Klinisch verpleegkundig onderzoeker / Infirmier de recherche
Clinical nurse research consultant

Verpleegkundig specialist /Infirmier de pratique avancée

Specialized nurses

Verpleegkundig consulent / Infirmier clinicien

Gespecialiseerde verpleegkundige / Infirmier spécialisé

Registred nurses 

Verpleegkundige* / infirmier*
*Beantwoordt aan het beroeps- en competentieprofiel Verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg goedgekeurd door FRV

*Répond au profil professionnel et de compétences de l’infirmier responsable de soins généraux approuvé par le CFAI
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Health care assistants 
Zorgassistent / assistant de soins
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Rollen en competenties
(canMED & Hamric) 

 1.Opleider -
kwaliteitspromotor 

 2.Onderzoeker –
zorginnovator

 3.Professional –
beleidsadviseur – netwerker

 4.Communicator

 5.Samenwerker

 6.Manager zorgprocessen

 7.Gezondheidsbevorderaar 



Bachelor vpk 180 studie 
pnt

 Generieke opleiding met keuzetrajecten

 Specialisatie via Banaba/ postgraduaat
 Sinds 2009 onderhevig aan Europese richtlijnen niveau 6 

 Voortraject (12jaar)

 Generieke opleiding

 4600 uren waarvan 2300u stage en 2300u theorie

 7 domeinen

 8 Europese competenties

 Negatief advies tijdens visitatie 2014 op vlak van 
stage-uren (1500u gemiddeld) 

 Beroepscompetentieprofiel 2015 (Federale Raad 
Verpleegkunde)



Graduaat verpleegkunde 
(HBO5)180 studie pnt

Generieke opleiding met keuzetrajecten

 Mogelijkheden brugopleiding (120studie pnt)

 Geen “visitatie” 

 Ook onderhevig aan Europese richtlijnen 
niveau 5 Voortraject (12jaar)

 4600 uren waarvan 2300u stage en 2300u theorie

 7 domeinen

 8 Europese competenties

Geen Beroepscompetentieprofiel



Bachelor verpleegkunde vanaf 
2016-2017

 240 studiepunten

 Generieke opleiding zonder keuzetrajecten

 Banaba deels ingekanteld, deels op te vangen 
via postgraduaat

 4dejaar = Contractstage -Visum?

 Kritisch punt = juni 2019
 Voldoet aan Europese richtlijnen (Europese Directieve 2005/36) 

Voortraject (12jaar)

 Generieke opleiding

 4600 uren waarvan 2300u stage en 2300u theorie

 7 domeinen (cave moeder en kind)



Graduaat verpleegkunde 
vanaf 2016-2017

 ZER (zelfevaluatierapport) mei 2016

 Afzonderlijk beroepscompetentieprofiel

 Titel?

 Europese erkenning?

 Identieke standpunten beroepsorg. 
Vlaams, Waals, Duits

 Brugopleiding (150studiepunten)



Op het ERS congres sprak Chris vol 

overtuiging over de nut van een 

gespecialiseerde verpleegkundige 

PH voor educatie flolan therapie 

Verpleegkundig consulent  PH 



Ph nurse internationaal 



Pneumo verpleegkundige 2016 

VERPLEEGKUNDIGE 
CONSULENT PH

Chris 
Vanaken 

VOOR HAAR UITMUNTENDE CARRIÈRE 

ANTWERPEN 3/12/2016



,

Wie verantwoordelijk  van de BVPV-SBIP 

AUVB: Daniël Schuermans

Nederlandstalige kamer: AUVB Annemie Schoonis 

Wendy De Boeck

Franstalige Kamer: UGIB Pascale Oumaziz

Federale raad voor verpleegkunde: Daniël Schuermans

Werkgroep Deontologie: Daniël Schuermans

Werkgroep Functiedifferentiatie: Annemie Schoonis

Verpleegkundig voorschrift, consultatie: Annemie Schoonis

BVP: Annemie Schoonis

Wendy De Boeck

VVLR: (Vlaamse Vereniging voor longfunctie): Geert Celis

Daniël Schuermans

Cursus pneumologie UZ Leuven: Annemie Schoonis

Gert Vanwezer

Patricia Eraets

Workshops pneumologie: Daniël Schuermans



Hoe profileert de BVPV-SBIP zich hierin

De BVPV –SBIP zorgt voor voldoende bijscholingen zodat ook de pneumopvpk naar 

de toekomst voldoende mogelijkheden heeft om bij te scholen, en kan groeien in 

competenties zodat in onze domeinen veel gespecialiseerde vpk kunnen werken .

De kwaliteit van zorg zal er zeker op vooruit gaan !

Wij gaan er samen voor !



Dank u voor uw aandacht


