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Vlaamse Verpleegunie stelt haar Politiek memorandum 2014 voor 

Samen klaar voor de toekomst! 
 
De Vlaamse Verpleegunie heeft haar politiek memorandum 2014 afgewerkt. Dat is 
bedoeld voor de politieke partijen in hun voorbereiding van de regionale, federale 
en Europese verkiezingen op 25 mei 2014.  
 
Lijst van prioriteiten 
Met het memorandum maakt de Vlaamse Verpleegunie duidelijk dat ze betrokken 
wil worden bij de concretisering van het beleid in de gezondheidszorg. De tekst somt 
een lijst van prioriteiten op, die nodig zijn om blijvend een hoge kwaliteit van zorg te 
kunnen garanderen. Het is aan de politiek om die prioriteiten te realiseren. Daarbij 
vraagt de Vlaamse Verpleegunie overleg én inspraak.  
 
Veranderingen en uitdagingen 
Waarom is deze betrokkenheid zo belangrijk? De komende verkiezingen luiden 
veranderingen in voor de gezondheidszorg. Federale structuren worden omgevormd 
naar nieuwe structuren in de deelstaten, en federale verantwoordelijkheden vragen 
een nieuwe definitie en uitwerking. Tel daarbij de snelle vergrijzing, de constante 
medisch-technologische innovatie, de nood aan beheersing van de uitgaven, én 
nieuwe tendensen zoals het belang van chronische zorg en interdisciplinair werken, 
en het is duidelijk dat de zorg voor grote uitdagingen staat. Daarbij is de stem van de 
Vlaamse Verpleegunie onmisbaar: als koepelorganisatie van algemene en 
specialistische verpleegkundige beroepsorganisaties in Vlaanderen en Brussel 
vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de verpleegkundigen.  
 
Derde congres Vlaamse Verpleegunie 23 januari 2014 te Leuven 

Kansen & mogelijkheden voor de verpleegkunde 
 
Naast het politiek memorandum is ook de voorbereiding van ons derde algemeen 
congres helemaal rond. Dat is opgebouwd als een vierluik rond politiek, onderwijs, 
professionalisering en kwaliteit. De vier thema’s worden besproken in verschillende 
lezingen, telkens door gerenommeerde sprekers en specialisten in hun vakgebied.  
Het congres vindt plaats op donderdag 23 januari 2014 in het Provinciehuis Leuven. 
Meer info vind je in de folder in bijlage en inschrijven kan via 
www.vlaamseverpleegunie.be. Opgelet: wacht niet te lang, het aantal plaatsen is 
beperkt! 

http://www.vlaamseverpleegunie.be/

