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De Vlaamse Verpleegunie informeert      April 2009  

 

 

Welkom aan de Revalidatie-verpleegkundigen 
 

De BVRV, de Belgische Vereniging voor Revalidatie Verpleegkunde sluit aan bij de Vlaamse 

Verpleegunie.  

De Belgische Vereniging voor Revalidatie Verpleegkunde richt zich tot alle verpleegkundigen 

en zorgverstrekkers werkzaam in de revalidatiesector. Hierbij wordt de revalidatiesector in 

ruime betekenis bekeken en wordt er aandacht geschonken aan alle aspecten. De BVRV wil 

"de revalidatieverpleegkundige" een duidelijke plaats geven binnen het landschap van de 

zorgsector. 

De BVRV heeft de volgende doelstellingen:  

• Profilering van de verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de revalidatiesector  

• Positionering van verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de revalidatiesector  

• Professionalisering van verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de 

revalidatiesector  

• Uitwisselen van informatie tussen verpleegkundigen en paramedici werkzaam in de 

revalidatiesector en dit op nationaal en internationaal vlak  

• Het bevorderen van de opleiding en de bijscholing in revalidatie  

• Het bevorderen van interesse voor deze specialiteit  

• Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten  

• Wetenschappelijk onderzoek in dit domein stimuleren en ondersteunen. Tweejaarlijks 

wordt de 'prijs voor de revalidatieverpleegkundige' uitgereikt. 

Samen met de Vlaamse Verpleegunie wil de BVRV 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 BVRV: www.bvrv.be . 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Aantrekkelijkheid van het Verpleegkundig beroep 
  

Op 23 maart 2009 stelde Minister Onkelinx haar nieuwe meerjarenplan over de 

aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep voor. De volledige tekst is te vinden bij 

‘Nieuws’ op de www.vvu.be home page. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Studiedag 24 maart 2009 - Verpleegkundigen en Ethiek 

 

Bij de aanvang van de studiedag die georganiseerd werd binnen  een samenwerkingsverband 

Vlaamse Verpleegunie - NVKVV, konden we ons verheugen op een meer dan behoorlijke 

opkomst (meer dan 60 inschrijvingen). De dag was op een evenwichtige wijze ingedeeld: in 

de voormiddag hebben we om te beginnen het woord gelaten aan twee academici. 

 

Prof. Chris Gastmans (KUL) lichtte zijn onderzoek toe dat een diepgaand inzicht beoogt te 

verwerven in de betrokkenheid, belevingen en opvattingen van verpleegkundigen inzake 

kunstmatige voedsel- en vochttoediening. Een beter begrip hieromtrent zou kunnen bijdragen 

tot een optimalisatie van de patiëntenzorg en tot een meer aangepaste ondersteuning van de 

verpleegkundigen in hun ethisch gevoelige zorgopdracht. 

 

Prof. Johan Bilsen (VUB) had het over zijn onderzoek rond de betrokkenheid van 

verpleegkundigen bij handelingen rond het levenseinde. Dit onderzoek komt tot de 

vaststelling dat deze betrokkenheid heel groot is, niet alleen wat de voorbereiding betreft, 

maar ook het daadwerkelijk uitvoeren van bepaalde handelingen. 

 

Ten slotte lichtte Julien Libbrecht, Verantwoordelijke Projectwerkgroep Ethiek van de 

Vlaamse Verpleegunie, de Heracleitos-methodiek toe: Wat zijn de theoretische grondslagen 

van deze methodiek, hoever staan we hiermee en waar gaan we naar toe? 

 

De namiddag werd ingezet met een gespeelde act: het was de bedoeling om een situatie uit te 

beelden waarbij de bewoner van de RVT-setting, zijn vriendin en de zorgverstrekkers 

betrokken waren. Deze situatie, die volledig uit de praktijk was gegrepen, escaleerde voor alle 

betrokkenen en plaatste de verpleegkundigen en de hoofdverpleegkundige voor een blijkbaar 

onoverkomelijk dilemma. De Heracleitos-methodiek werd volledig uitgebeeld en ook tot een 

oplossing gebracht die voor alle betrokkenen in een win-win situatie resulteerde. 

 

Daarna werd het geheel door een paar collega's nogmaals grondig toegelicht aan de hand van 

een PowerPoint-presentatie. 

 

Tot slot gaf Julien Libbrecht nog een korte toelichting bij het traject dat teams onder 

deskundige begeleiding kunnen doorlopen en dat in zijn geheel drie sessies van elk twee uur 
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omvat. 

 

De studiedag werd stipt op tijd afgesloten. Het enthousiasme bij zowel de deelnemers als de 

organisatoren was heel groot. Wij zijn er allen van overtuigd dat we met Heracleitos een 

mooie toekomst tegemoet gaan. Wij willen hiermede ook de Vlaamse Overheid bedanken 

voor de financiële steun zonder dewelke wij dit alles niet hadden kunnen realiseren. 

 

Op onze website www.vvu.be vindt u bij ‘Publicaties’ de teksten van de gebruikte 

documenten en presentaties. 

 

Julien Libbrecht 

Verantwoordelijke Werkgroep Ethiek 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Verpleegkundig memorandum aan de Vlaamse politieke partijen 

  

Einde maart werd de tekst van het memorandum (die ook op onze www.vvu.be website staat 

bij ‘Publicaties’) verstuurd naar de politieke partijen en de vakbonden. Tot nu toe komen de 

reacties met mondjesmaat binnen.  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 


