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Een nieuw bestuur 

 
Een nieuwe ploeg zet zijn schouders onder de werking van de Vlaamse Verpleegunie. Ludo Meyers, 
verpleegkundig directeur in het Virga Jesse Ziekenhuis in Hasselt is momenteel voorzitter. Magda 
Vermeulen, voorzitter van het NVKVV en docent aan de Katholieke Hogeschool Kempen in Lier, en 
Rudy De Sagher, voorzitter van het NNBVV en hoofdverpleegkundige PAAZ in het Imeldaziekenhuis in 
Bonheiden zijn de nieuwe ondervoorzitters. Claudio Roncada,  voorzitter van het VVOV neemt de 
taak van penningmeester op. Samen met Heidi Vanheusden, coördinator van de Vlaamse 
Verpleegunie en stafmedewerker van het NVKVV, vormen zij het Dagelijks Bestuur. Julien Libbrecht 
en Els Put nemen deeltaken op.  
 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen die 
samen de Vlaamse Verpleegunie vormen.  
BVGV-CALLUS: Jos Pauwels 
BVNV: Guy Aerts 
NNBVV: Rudy De Sagher 
NNBVV: Freddy Raymackers 
NNBVV: Virginie Huys 
NNBVV: Marianne Peelman 
NNBVV: Marc Vanryckeghem  
NVKVV: Lia Huysmans 
NVKVV: Marc Koninckx 
NVKVV: Kris Vaneerdewegh  
NVKVV: Inge Luts 
NVKVV: Magda Vermeulen 
ORPADT: An Demol 
UROBEL: Cel Vandewinkel 
VBVK: Ludo Meyers 
VLAS: Chantal Tielemans 



VVIZV: Brigitte Claes 
VVOV: Claudio Roncada  
VVRO: Sven D’Haese 
VVVS: Marc Weeghmans  
Mevr. Anita Simoens-De Smet 

 

Memorandum  AUVB 

 

De Vlaamse Verpleegunie publiceerde samen met de leden van de AUVB – de Algemene Unie van 

Verpleegkundigen van België – in september 2007 een gezamenlijk memorandum; een lijst van 

actiepunten voor het nieuwe beleid. In hun overleg maakten zij de keuze om te zoeken naar de 

overeenkomsten in hun prioriteiten en te gaan voor de punten van gelijkheid. 

 Wij vragen de vertegenwoordigers van onze leden bij de raden en commissies bij de overheid om 

deze prioriteiten te blijven ondersteunen en aan te dringen op actie. En de Vlaamse Verpleegunie 

popelt om contact te leggen met de nieuwe minister van Volksgezondheid en zijn medewerkers.  

Enkele prioriteiten:  

- de erkenning van het verpleegkundig consult 
- permanente vorming voor verpleegkundigen 
- vertegenwoordiging van verpleegkundigen in alle externe raden en commissies 
- verhoging van de personeelsnormen 
- oprichting van een verpleegkundige adviesraad in de ziekenhuizen 
- financiering bijzondere beroepstitel 
- erkenning van het specifieke van verpleegkundig werk 
- structurering van het verpleegkundig departement in instellingen voor ouderenzorg 
- toelage voor verpleegkundige organisaties 

 

 

Een beter rooster door een mobiele equipe? 

 
Hoe zorgvuldig je ook een roosterplanning uitwerkt, ze valt wel eens in duigen door ziekte of door 

een onverwacht hoge werkdruk. Hoe los je dit op? De FOD Volksgezondheid startte een studie die 

antwoorden zoekt op de vragen ‘hoe een roosterplanning optimaliseren?’ en ‘kan een mobiele 

equipe de hiaten opvangen’. Dieter Debergh, verpleegkundige Intensieve Zorgen, UZ Gent en lid van 

de Nederlandstalige onderzoeksequipe, gaf een overzicht over het lopende onderzoek ‘De 

optimalisatie van roosterplanning en inzet mobiele equipe in ziekenhuizen’ tijdens de Raad van 

Bestuur van 20 februari 2008.  

De Universitaire onderzoeksequipe bestaat uit een ploeg van het HIVA-KULeuven (het Hoger Instituut 

voor de Arbeid), het UZ-Gent en een Franstalige onderzoeksequipe vanuit UCL, Brussel. Het 

pilootproject wil uittesten of een uitbreiding van de mobiele equipe plotse afwezigen en verhoogde 

werkdruk beter kan opvangen zodat roosterwijzigingen maximaal beperkt worden. Het project heeft 



ook tot doel om een werklastmeetinstrument uit te werken om een mobiele equipe efficiënt te 

kunnen inzetten. 

In een eerste fase werden de pilootziekenhuizen geselecteerd en werd een nulmeting uitgevoerd. 

Sinds 1 januari 2008 zijn de eerste mobiele equipes gestart. 300 VTE werden verdeeld over de 

verschillende pilootinstellingen. Deze equipes worden nu begeleid en gevolgd, in een derde fase zal 

hun werking geëvalueerd worden en in een vierde fase conclusies en aanbevelingen uitgewerkt.  

De Vlaamse Verpleegunie wil dit project van dichtbij volgen. Een voorspelbaar rooster is immers een 

grote hulp voor verpleegkundigen om werk en privé op elkaar af te stemmen.  

 

 

Werkgroep Ethiek - Richtlijnen in ethisch handelen 

 

De werkgroep Ethiek wil het begrip ‘ethiek’ weghalen uit zijn theoretisch isolement en dichter bij de 

verpleegkundige praktijk van elke dag brengen. Verpleegkundigen moeten de mogelijkheid krijgen en 

moeten vaardigheden kunnen ontwikkelen om professioneel met ethische probleemsituaties om te 

gaan. Hiertoe kunnen ethische richtlijnen of guidelines helpen. Ethiek helpt je dan vragen stellen 

naar de manier waarop je je verpleegkundige zorg invult en biedt je oplossingen voor de problemen 

waarmee je in de praktijk geconfronteerd wordt. 

Het uitwerken van deze richtlijnen is het eerste doel voor de werkgroep Ethiek; het project kreeg de 

naam Heracleitos.  

De werkgroep Ethiek startte in 2007 met het uitwerken van een methodiek en evaluatie. Ze 

inventariseerde de actuele situatie en behoeften. De werkgroep zette het project concreet op papier 

en vroeg een subsidie aan bij het Vlaams ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin.  

In 2008 ging het project van start. Het eerste doel is dat begeleiders teams van verpleegkundigen uit 

verschillende instellingen in de ouderenzorg ondersteunen om probleemsituaties te bespreken en er 

een richtlijn voor uit te werken. In een eerste stap schreef de werkgroep een model uit om de 

discussie over praktische ethische thema’s te voeren en om tot een werkbare oplossing te komen. 

Aan de hand van concrete casussen wordt dit model eerst in verschillende instellingen geoefend en 

getest, vooraleer de methodiek op een systematische wijze te veralgemenen.  

 

Wanneer instellingen willen samenwerken, kunnen ze contact opnemen met: H. Vanheusden, 

Coördinator Vlaamse Verpleegunie, e-mail: coordinator@vlaamseverpleegunie.be of met J. 

Libbrecht-PhD, Coördinator Projectwerkgroep,  Julien.libbrecht@skynet.be.  
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