10.11.2020: plenaire vergadering Federale Raad voor Verpleegkunde. (Visioconferentie ZOOM)
Vertegenwoordiger FNBV: De Corte Erik
Agenda vergadering 10 november 2020 met beknopte verslaggeving per punt.

1. Goedkeuring van de notulen van de plenaire vergadering van 8 september 2020.
• Verslag werd goedgekeurd
2. Presentatie van de evenredigheidsrichtlijn
• Dit betreft een Europese richtlijn met voorwaarden waaraan de lidstaten moeten
voldoen indien ze de nationale reglementering van beroepen willen aanpassen. Doel: de
uitwisselbaarheid van professionelen tussen de lidstaten bevorderen / behouden.
• Deze richtlijn heeft als ingangsdatum 30/6/2020. België heeft zijn procedures hier nog
niet aan aangepast. Het FOD zal hier verder initiatieven nemen.
3. Ontwerpadvies van de FRV betreffende het ontwerpadvies van de werkgroep samengesteld uit
leden van de Federale Raad voor de verpleegkunde (FRV), de Technische commissie voor de
verpleegkunde (TCV) en de Hoge Raad voor arts-specialisten en huisartsen (HRGSH) betreffende
de verpleegkundig specialist.
• Het ontwerpadvies wordt besproken door de deelnemers aan de vergadering.
• Een aantal aanwezigen vragen om in het advies duidelijker aan te geven dat de
FRV voorstander is van de herprofilering van alle verpleegkundige functies en in
die zin ook positief advies geeft bij het ingediende voorstel (door de gemengde
werkgroep) ivm de verpleegkundig specialisten.
• Het Dagelijks Bestuur zal het ontwerpadvies aanpassen ifv de besprekingen
4. Informatie over de brief die wordt verstuurd over e-learning opleiding (PEntaPlus) voor
zorgkundige naar aanvullende handelingen.
• Werd niet besproken
5. Actuele wetgeving
• Betreffende: de wet terug die toestaat dat binnen het kader van de COVID−19-epidemie
verpleegkundige activiteiten kunnen worden uitgeoefend door personen die wettelijk
daartoe niet bevoegd zijn. Deze wet werd op 6/11/2020 gepubliceerd.
• De voorzitter stelt de vraag of en op welke wijze de FRV moet reageren gezien
er vooraf geen / onvoldoende overleg is geweest en geen formeel advies is
gevraagd.
• De aanwezigen geven diverse standpunten aan.
• Het dagelijks bestuur zal reageren met in acht neming van de discussie.

Link gepubliceerde adviezen FRV: https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-enoverlegorgaan/raden/federale-raad-voor-verpleegkunde

