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Welkom aan de Pneumologie verpleegkundigen 

De BVPV, de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen sluit aan bij de Vlaamse 
Verpleegunie. Deze vereniging werd in januari 2003 opgericht binnen de vzw BVP, de Belgische 
Vereniging voor Pneumologie, en heeft nu ongeveer 250 leden uit Vlaanderen en Wallonië. De leden 
zijn verpleegkundigen die nauw samenwerken met zowel medici als paramedici werkzaam in de 
pneumologie. De vereniging organiseert jaarlijks een nationaal congres en ontwikkelt aansluitend 
evidence based guidelines, instrumenten (vb. rookstopanamnese) en patiëntenbrochures. Ze 
publiceerde ook twee evidence based tekstboeken over inhalatietherapie en zuurstoftherapie. Leden 
nemen elk jaar deel aan internationale congressen zoals het European Respiratory Society congres, 
dit jaar in Berlijn.  
 
De vereniging heeft volgende kerndoelstellingen:  

- het organiseren van permanente vorming voor pneumologie verpleegkundigen, 
- het uitwisselen van informatie tussen pneumologieverpleegkundigen, 
- het optimaliseren van de communicatie tussen alle gezondheidswerkers in de pneumologie , 
- het stimuleren van verplegingswetenschappelijk onderzoek,  
- het uitbouwen van nationale en internationale contacten met verpleegkundigen, medici en 

paramedici, 
- het promoten van kwaliteitsnormen voor de verpleegkunde,  
- het behartigen van beroepsbelangen. 

 
Samen met de Vlaamse Verpleegunie wil de BVPV werken aan de verdere uitbouw van het 
verpleegkundig beroep en gaan voor een betere erkenning. We wensen hen van harte welkom! 
 
Meer informatie over de BVPV: www.bvpv-sbip.be  
 
 

http://www.bvpv-sbip.be/


Subsidies voor het Project Ethiek 

Minister Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft een 
subsidie voor één jaar toegezegd aan het Heracleitos project ‘Ethiek in de ouderenzorg’ om 
guidelines uit te werken. De minister stelt enkele voorwaarden: zo moet er onder meer een 
transparant boekhoudplan opgesteld worden en is het uitwerken van guidelines gratis voor de 
instellingen uit de ouderenzorg die hieraan meewerken. De minister verwacht verslagen van de 
vergaderingen en een eindverslag en financieel verslag tegen 15 oktober 2009. 
 
Dit brengt ons meteen naar een oproep: welke instelling (rusthuis, acute geriatrie, ..) wil ook nog 
meewerken aan het uitwerken van guidelines voor het hanteren van ethische vragen. We werken 
aan de hand van praktische casussen, een methodiek en stappenplan. Begeleiders van de Vlaamse 
Verpleegunie komen ter plaatse. Meer informatie of een aanvraag indienen kan bij Heidi 
Vanheusden (coordinator@vlaamseverpleegunie.be) of bij Julien Libbrecht 
(jullien.libbrecht@skynet.be).  
 
Op dinsdag 24 maart 2009, tijdens de 35e Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in 
Oostende, organiseert de Projectgroep Ethiek van de Vlaamse Verpleegunie informatiesessies en 
praktische workshops over het werken met het stappenplan.  
 
In de vorige nieuwsbrief is een foutje geslopen: Ingeburg Digneffe, docente Ehtiek aan de PHL, de 
Provinciale Hogeschool Limburg, en niet Ine Van Den Eynde, leidde samen met Julien Libbrecht de 
informatiesessie en workshops op 30 september 2008 in de PHL. 
 
 

Het actieplan van minister Onkelinx 

Mevrouw Cécile Fontaine, verpleegkundige en kabinetsmedewerker van minister Onkelinx gaf vorige 
maand verduidelijkingen bij het meerjarenplan voor de verpleegkunde aan de leden van de NRV, de 
Nationale Raad voor Verpleegkunde. In de NRV zijn zowel de verpleegkundige beroepsorganisaties 
als de vakbonden, de artsensyndicaten en de gemeenschappen (Onderwijs) vertegenwoordigd. In het 
meerjarenplan zijn bijna alle punten van het Memorandum 2007 van de AUVB opgenomen. 
 
De minister vroeg de NRV of zij akkoord gaat met dit plan en welke prioriteiten zij willen leggen. De 
NRV besprak de voorstellen in vier werkgroepen:  

1. Verminderen werklast en stress 
2. Kwalificaties 
3. Verloning 
4. Sociale erkenning en betrokkenheid in de besluitvorming.  

Op 30 september gaf het Bureau van de NRV haar steun aan het plan minister Onkelinx.  
 
De Vlaamse Verpleegunie hoopt dat begrotingsbesprekingen en besparingsronden de uitwerking van 
dit meerjarenplan niet verhinderen.  
 

 

De politieke ronde van de Vlaamse Verpleegunie 

De Vlaamse Verpleegunie werd op 19 september ontvangen door de ACLVB  en presenteerde er 
dossiers over loonmaatregelen voor verpleegkundigen met een BBT/BBK en voor 
hoofdverpleegkundigen en over het Project Ethiek. We waren blij deskundige en geïnteresseerde 
mensen te mogen ontmoeten.  

mailto:coordinator@vlaamseverpleegunie.be
mailto:jullien.libbrecht@skynet.be


Op 1 oktober stelden we ook de Vlaamse Verpleegunie en deze drie dossiers voor bij Steven 
Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
We hopen van harte dat ook de andere sociale partners, ACV en ABVV, en politieke partijen op onze 
uitnodiging ingaan.  
 
Foto’s van deze ontmoetingen vind je terug op de website van de Vlaamse Verpleegunie op de 
Nieuwspagina: www.vlaamseverpleegunie.be.   
 

Dank! 

14 sprekers van de Vlaamse Verpleegunie brachten een presentatie over de vereniging of over hun 
ervaringsgebied tijdens Healthcare 2008. En een tiental verpleegkundigen vertegenwoordigden de 
Vlaamse Verpleegunie op de stand en legden nieuwe contacten. Dank aan iedereen voor hun inzet!  
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