Beste collega’s,
Dit voorwoord is tevens het afscheid van een voor mij zeer
boeiende periode van 4 jaar voorzitterschap.
Toen ik in 2013 begon als voorzitter van de FNBV, was ik er
van overtuigd dat actief pluralisme de enige juiste
positionering was en zou blijven voor een beroepsorganisatie
van verpleegkundigen. De meerwaarde van een open geest en
een brede kijk op een diverse wereld zijn ondertussen voor
mij levenswaarden geworden.
Vandaag, 4 jaar later, ben ik er nog meer van overtuigd dat de
verpleegkundige vooral een brede kijk moet hebben op de
zorg voor en de beleving van zorg-nood bij de diverse groep
van patiënten. De gezondheidszorg evolueert snel en er wordt
steeds meer flexibiliteit verwacht van onze beroepsgroep. Dat
kan voor problemen zorgen bij sommigen onder ons. Toch heb ik in deze 4 jaar heel wat
positieve evoluties gezien. De belangrijkste is volgens mij de opwaardering van de
competentie van de verpleegkundige als professional die coördinerend en sturend werkt in
het gezondheids- en/of zorgproces. Ook al is het laatste woord nog niet gezegd rond de
hervorming van KB78, er is een grote meerderheid die de verpleegkundige ziet als een hoog
opgeleide schakel binnen de gezondheidszorg.
Pluralisme betekent voor mij ook de openheid om kansen te geven aan diverse vormen van
ethisch verantwoord zorgondernemerschap; los van de keuze of dit door loontrekkenden of
zelfstandigen wordt uitgevoerd. Mijn hoop bestaat er dan ook in dat de polarisatie binnen
de gezondheidszorg wordt doorbroken en vervangen door een open evaluatie van datgene
waar het echt over gaat: de zorg voor de patiënt.
Ik wil mijn opvolger, Hilde Driessens, alle geluk toewensen en hoop dat zij de FNBV verder
kan uitbouwen tot een organisatie waar de diversiteit aan ideeën niet als een beperking
gezien wordt, maar als een meerwaarde.
Aan alle collega-verpleegkundigen wil ik nog dit meegeven: we hebben een prachtberoep
met een breed spectrum aan invulmogelijkheden: laat deze sterkte gebruikt worden om als
groep te wegen op het gezondheidszorgbeleid en laat ons geen energie verspillen in een
discussie rond ideologieën die niets met de kwaliteit van zorg te maken hebben.
Groeten
Willy

