
Bergen, 2 december 2017

Lon Holtzer, zorgambassadeur,

Vlaamse Overheid

Hervorming KB 78 en functiedifferentiatie.
Hoe ziet het kabinet van Vlaamse Minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dit
evolueren in de praktijk?
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Overzicht

• KB 78 WUG mei 2015

• Maatschappelijke noden

• Probleemstelling

• Standpunten 

– Federaal

– Vlaamse gemeenschap

– Waalse gemeenschap

• Conclusies
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KB 78 WUG 15  Hervorming
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The future of nursing
(dd. 30/11/2017)

Enkele nieuwe accenten
– Patiënt wordt actief betrokken

– Evidence based practice

– Multidisciplinariteit in functioneel 
samenwerkingsverband

– Uitwerking van generieke CANMEDS rollen aangevuld 
met specifieke professionele inhoud

– Klinisch redeneren

– Verpleegkundige diagnostiek 

– Advanced practice nursing
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Omgevingsanalyse 
(Beleidsnota Min. Vandeurzen)

1. Vergrijzing, verzilvering, vergroening
2. Toenemende vraag naar langdurige zorg en 

ondersteuning
3. Van meer diversiteit naar super-diversiteit
4. Armoede en sociale uitsluiting
5. Individualisering en de wijzigende relatie burger -

overheid 
6. Digitale informatie- en communicatietechnologie (ICT)

En vanuit beleidsnota Volkgezondheid, Min. De Block
7. Herziening KB nr 78 
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Toenemende zorgvraag
• Tegen 2020: +85.000 

80-plussers meer dan nu! 
(Vlaanderen alleen)

• 20% mensen met 
dementie extra

• Mensen met een 
beperking worden ouder 
en zijn talrijker

• Vergroening in steden
Stijging zorgvraag 

≠ 
stijging vraag naar verpleegkundigen



Behoefteverschuiving
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• Chronische ziekten en multimorbiditeit
– Artrose, ademhalingsstoornissen, cardiovasculaire ziekten, 

diabetes, kanker, reuma, zwaarlijvigheid, depressie…
– 2/3 middelen → chronisch zieken (1)
– Stijgende zorgvraag in de geestelijke gezondheidszorg
– 50% van de 65-plussers heeft minstens 3 chronische 

aandoeningen, 20% heeft er minstens 5
– 50% van ziekenhuispatiënten heeft multimorbiditeit

• Multicomplexiteit
– Nieuw samengestelde gezinnen 
– Superdiversiteit
– Toenemende armoede (10% tot 15% van de bevolking)

(1) Snyderman R. The AAP and the transformation of medicine. J Clin Invest  2004 114:1169-1173



Zorgvrager 2.0

• Beschikt over steeds meer informatie
– Over zichzelf
– Over zijn zorgproces
– Over hoe hij zijn toekomst ziet

• Wil grotere betrokkenheid in ‘zijn’ zorgproces

• En kan bijdragen aan dat van anderen
– “Patiënten weten wat patiënten willen weten”
– Ontstaan van ervaringsdeskundigen

• Informeren, delen, helpen, sturen, plannen….



Zorgverstrekkers 2.0
Enkele voorbeelden

• Meer mogelijkheden voor preventie 
– via persoonlijke monitoring

• Zorgregierol eerste lijn neemt toe
– via EMD en telemonitoring

• Zorg op afstand
– Via ICT mogelijkheden

• Zonder de mens te verliezen



Wat is de uitdaging
voor de zorg- en welzijnssector?
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VOLDOENDE 
COMPETENT 

personeel vinden voor zorg en welzijn,
om KWALITEITSVOLLE zorg te garanderen

in continu evoluerende 
en budgettair krappe 

omstandigheden. 



Probleem samengevat in 1 grafiek

• Dubbele problematiek
– Uitbreidingsproblematiek

• Vergrijzing van de bevolking met meer chronische pathologie

– Vervangingsproblematiek
• Verzilvering van de beroepsgroep en grote
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HBO5 en bachelor afzonderlijk
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T.o.v. vorig jaar

-3,2 %

-12,3 % 
Globale stijging sinds 2008

+54%

+43%



Diploma’s verpleegkunde
Evolutie 2009 - 2014
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2010 2011 2012 2013 20142009

Bachelor: + 61 %

HBO5:  + 38 %



(Wo)Manpower (verpleegkunde)
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Totaal aantal 
geregistreerde 
verpleegkundigen 
in Vlaanderen 

(86% vrouwen!)

En hun 
leeftijds-
verdeling



Verpleegkunde in beweging
of is a nurse = a nurse = a nurse? 
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Zorg- en verpleegkundige opleidingen 
in de Vlaamse Kwalificatie Structuur
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Niveau 8

Doctoraat

Niveau 7 Master 60 sp

Niveau 6 BANABA 60 sp Schakel 60 sp

Niveau 6
BRUG opleiding

120 sp
Bachelor verpleegkunde 

180 sp

Niveau 5
HBO5 

verpleegkunde

Niveau 4 Zorgkundige

Nvieua 3
Personenzorg

Model tot 2016



Wat is het probleem?

• België
– KB nr. 78 is omgezet naar de ‘Gecoördineerde wet 

betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen’ van 10 mei 2015.

– Elke verpleegkundige moet vanaf 18 januari 2016 
voldoen aan Europese regelgeving om 
‘Verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger’ 
te zijn.

– ‘Gereglementeerd beroep’ in België

– ‘Gereglementeerd beroep’ in Europa ifv. vrij verkeer 
van personen en diensten



Europese Richtlijn 2013/55/EU

• Kenmerken
– Toegelaten na 12 jaar  leerplichtonderwijs
– Minimale duur: 3 jaar (4.600 u)
– Minstens de helft (2.300 u) klinische praktijk 

• In direct contact met de patiënt 
• Leiding kunnen geven aan een team 

– Minstens 1/3 theorie (1.534 u)
– Binnen 7 klinische domeinen (HK, Inw, GGZ, 

ouderenzorg, pediatrie, moeder en kindzorg, 
thuisverpleegkunde)

– Minimaal voldoen aan 8 competenties
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8 competenties 

• zelfstandig een diagnose stellen voor de nodige 
verpleegkundige verzorging en verpleegkundige zorg 
plannen, organiseren en implementeren 

• Samenwerken met andere actoren in de 
gezondheidszorg, incl. geven van praktische opleiding 
aan zorgverstrekkers

• personen, gezinnen en groepen helpen een gezonde 
levensstijl aan te nemen en voor zichzelf te zorgen

• zelfstandig urgente levensreddende maatregelen 
kunnen treffen en in crisis- en rampensituaties kunnen 
handelen;



8 competenties 

• zorgbehoevenden en hun naasten onafhankelijk 
adviseren, instrueren en ondersteunen; 

• zelfstandig de kwaliteit van verpleegkundige 
verzorging kunnen garanderen en evalueren; 

• duidelijk communiceren en samenwerken met 
disciplines; 

• de kwaliteit van zorg analyseren om de eigen 
praktijkervaring als verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger te verbeteren.



Zorg- en verpleegkundige opleidingen 
in de Vlaamse Kwalificatie Structuur
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Niveau 8

Doctoraat

Niveau 7 Master 60 stp

Schakel 45 à 60  stp

Niveau 6

BRUG opleiding
150 stp

Bachelor verpleegkunde 
240 stp

Niveau 5

HBO5 verpleegkunde

Niveau 4 Zorgkundige

Nvieua 3
Personenzorg

Model vanaf 18/01/2016
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≠ Postgraduaten 20 – 60 stp



3-jarige            4-jarige 
bacheloropleiding

• 180 studiepunten

• Gemiddeld 1400 uren stage

• Afstudeerrichtingen / 
trajecten

• Ongelijkmatige verdeling 
in de arbeidsmarkt

• Theoretischer dan HBO5

• Specialisatie in BANABA

• Master: + 2 jaar

• 240 studiepunten

• 2300 uren stage (laatste 
deel: contractstage!)

• Generieke opleiding

• Heel de sector voorzien van 
deskundigheid

• Langer dan HBO5 

• Specialisatie zal nodig 
blijven maar via postgrad.

• Master: zal beter aansluiten 



Generieke opleiding

• Competenties op een hoger / abstracter niveau

• Transfermogelijkheden van kennis zijn 
belangrijk 

• Verpleegkundige wordt zelfsturende 
professional

• Meer flexibiliteit in de loopbaan

• Antwoord op multipathologie en chronische 
zorg
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Specialisatie

• Blijft nodig ! 

• Ontwikkeling van de verpleegkundige 
professie

• State of the art verpleegkunde

• Ontwikkelen van EB kennis 
– www.think4nurses.be

– www.portal4care.be

• Verpleegkundig specialist wordt ingeschreven 
in WUG !
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http://www.think4nurses.be/
http://www.portal4care.be/


Master verpleegkunde

• Schakelprogramma naar de master 
verpleegkunde:  

– Schakeljaar: van niveau 6 naar niveau 7

– Masteropleiding: op niveau 7 met kansen in 
klinische praktijk, wetenschappelijk onderzoek of 
management. 

– Onderzoek naar honneurstraject lopende 
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Generieke opleiding en specialisatie

• Beroepstitels en – kwalificaties staan onder druk

– ‘Oneerlijk’ systeem

• Waarom is een geriatrische verpleegkundige gespecialiseerd 
en een pneumologische verpleegkundige niet? 

• BANABA’s verdwijnen
• Wil niet zeggen dat specialisatie verdwijnt

• Worden vervangen door postgraduaten (financiering ≠)

• Meer mogelijkheden om  in te spelen op noden uit het 
werkveld (lijst niet gelimiteerd tot lijst BBT/BBK)
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HBO5 ????
Met gelijke titel (VAZ) en 
Europroof
• Zeer zware studiebelasting in 3 

jaar
• Hoeveel studenten zullen we 

verliezen? 
• Instroom: 77% BSO
• Arbeidsmarkt zet selectief in 

(vb. pediatrie)
• Nog 2,5 jaar (150 stp) om 

bachelorniveau te halen

Met andere titel en niet 
Europroof
• Semantische oplossing te 

zoeken
• Haalbaar niveau
• Aanvullend antwoord op 

maatschappelijke noden
• Differentiatie in praktijk 

brengen
• Professioneel antwoord op 

ZORG nood
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Vlaanderen: 
teamverpleeg-
kundige (of 
andere titel?)

Federaal: 
niet Europroof
dan zorgkundige, 

Kiest niet voor 
een tussentitel

Vlaanderen: 
niet realistisch 
voor HBO5

Wallonië: 
kiest voor 3,5 j 
HBO5 en 
Europroof



Actuele situatie
standpunt Vlaamse regering 
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• Bachelor verpleegkunde = 240 stp
(4 jaar en generiek) 

• Standpunt Vlaamse Regering: HBO5 
verpleegkundigen zijn complementair aan de 
professionele bachelor verpleegkundigen

• Er is nood aan differentiatie tussen de beide 
opleidingen en profielen 

• Federaal moet een oplossing uitgewerkt worden 
zodat de leerladder van zorg tot verpleegkunde 
(niveau 4 tot en met 8)  kan behouden blijven en 
wordt gevaloriseerd. 



Actuele situatie 
standpunt kabinet De Block

• Door de omzetting van de Richtlijn 2005/36/EG 
zoals gewijzigd door richtlijn 2013/55/EU: alleen 
studenten die verpleegkunde studeren in een 
opleiding die voldoet aan Europa kunnen nog een 
diploma verpleegkunde krijgen van de 
gemeenschappen.  

• Ofwel voldoet HBO5 verpleegkunde aan Europa, 
ofwel zijn de afgestudeerden geen 
verpleegkundigen en worden ze in de WUG 
beschouwd als zorgkundigen. 
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Belang van werkveld in opleiding

• 2300 stage !!!!
• Enkele kritische vragen voor het werkveld

– Hoeveel mentoren hebt u op uw dienst? Hoe zijn zij opgeleid?
– Kent u de domein specifieke leerresultaten van de bachelor 

verpleegkunde? 
– Hoeveel verschillende opdrachten geeft u aan studenten? 
– Hoe differentieert u volgens niveau?
– Hoeveel verantwoordelijkheid krijgt een student op uw dienst
– Is uw stage-aanbod afgestemd op uw verwachtingen ten aanzien van 

de afgestudeerde verpleegkundigen? 
– Hoe verrijkt u de leerkansen van studenten op uw afdeling?
– Hoeveel verpleegkundigen op uw dienst hebben een gedeelde 

aanstelling met onderwijs? 
– ….
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Voorstelling Stageboek

• Guy Tegenbos: de lat ligt TE 
HOOG

• Panel: de lat ligt WAAR ZE MOET 
LIGGEN

Cruciale vraag: welke 
verpleegkundigen willen we? 

• Ja-knikkers, doeners, snelle 
adapters, volgers, …

OF

• Kritisch ingestelde, 
onderzoekende, ontwikkelende, 
ethisch bewuste professionals 
MET aandacht voor de persoon 
achter de patiënt en met 
aandacht voor klinische gegevens
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Waarom een boek over stage?
UNIEKE KANS

4-jarige bacheloropleiding met 
2300 uur stage om algemeen 
verpleegkundigen te vormen!

 Moet niet leiden tot minimasters

 Wel tot maxi-bachelors!

ANDERS ……

word ik verpleegkundige 
bij de trollen …



Besluit
• Volgens Guy Tegenbos ligt de lat TE HOOG

• Volgens het panel ligt de lat WAAR ZE MOET LIGGEN

Cruciale vraag: welke verpleegkundigen willen jullie? 

• Ja-knikkers, doeners, snelle adapters, volgers, 

OF

• Kritisch ingestelde, onderzoekende, onwikkelende, 
ethisch bewuste professionals MET aandacht voor de 
persoon achter de patiënt en met aandacht voor 
klinische gegevens

GEZAMENLIJK BOUWEN AAN PROFESSIONELE 
VERPLEEGKUNDIGEN 



'Je hand wordt anders als je deze in 
een andere legt.‘ (Paul Eluard)
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Foto: © Leo De Bock 



Werken in zorg is een privilege

Als je dat gevoel verliest…
Tijd om in de spiegel te kijken !
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Hartelijk dank voor uw aandacht

Eleonora (Lon) Holtzer

Vlaams Zorgambassadeur

GSM: 0486 09 85 85

lon.holtzer@wvg.vlaanderen.be

lon@ikgaervoor.be
http://www.twitter.com/zorgambassadeur

Facebook: facebook.com/zorgjob

http://be.linkedin.com/in/lonholtzer

www.ikgaervoor.be
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