
 

Rol van de Verpleegkundige beroepsvereniging en Lessons learned uit de 

Corona pandemie 

Sinds de pandemie in maart van dit jaar ons land bereikte staat het gezondheidszorgsysteem en de 

zorgberoepen in het centrum van de maatschappelijke en politieke belangstelling. De maatregelen 

en aanpassingen volgen elkaar snel op. Opvallend hierbij is de beperkte betrokkenheid van de 

verpleegkundigen als professie in de besluitvorming en de diverse reacties vanuit de beroepsgroep 

die wijzen op malcommunicatie of onvoldoende gedragenheid van genomen beslissingen. 

Verpleegkundigen staan in het werkveld permanent hun patiënten / cliënten bij en ondersteunen 

hen bij hun streven naar gezondheid en welzijn en dat is met de COVID19 pandemie niet anders.. De 

mate van ondersteuning en begeleiding wordt in de eerste plaats bepaald door de zorgvraag en de 

zelfredzaamheidsgraad van de patiënt/cliënt. 

De rol van ondersteuner en pleitbezorger (empowerment & advocacy) kan/moet doorgetrokken 

worden in de organisatie van de zorg en dit zowel op het operationele, tactische als strategische of 

politieke niveau. Verpleegkundigen kunnen hier, zij aan zij met patiëntenverenigingen,  hun 

professionele rol opnemen om het beleid in de gezondheidszorg mee aan te sturen en te 

verbeteren.  

Buiten het operationele niveau zien we echter dat de verpleegkundige inbreng eerder sporadisch,  

niet gestructureerd en zwak onderbouwd  verloopt en daardoor weinig invloed heeft op beslissingen 

in de gezondheidszorg. Vanuit de maatschappelijke relevantie en positie ligt hier een belangrijk 

verantwoordelijkheid en opdracht voor de verpleegkundige beroepsgroep om de unieke zorgrelatie 

die verpleegkundigen hebben met hun patiënten / cliënten een stem te geven in het 

gezondheidszorg debat. 

Een tweede vaststelling die we in 2020 hardhandig aangereikt krijgen is dat de normering van 

verpleegkundigen en hun werkomstandigheden in sommige sectoren schromelijk tekort schieten om 

voldoende en veilige zorg te kunnen verlenen. Verpleegkundigen, o.a. in de eerstelijns- en ouderen 

zorg,  kunnen momenteel niet de rol van coördinator, kwaliteitsbevorderaar en pleitbezorger  

opnemen om in samenwerking met de medische en paramedische actoren hoogwaardige zorg te 

verlenen. Ook hier is de operationele inbreng van de verpleegkundigen om de voorzieningen 

optimaal aan te wenden bijzonder groot maar wordt hun ervaring en inzicht niet gebruikt en 

gewaardeerd in het  sociaal – politieke debat. 

 

Rol van de beroepsverenigingen: 

Beroepsverenigingen staan in voor ondersteuning bij de vertaling van de operationele kennis en 

ervaring van verpleegkundigen naar het tactisch en strategisch niveau van het 

gezondheidszorgbeleid en tegelijk ijveren ze voor de verdere professionalisering en opwaardering 

van het verpleegkundig beroep. 

In de huidige situatie zien we een grote diversiteit aan beroepsverenigingen met versplintering van 

de vertegenwoordiging op maatschappelijk-politiek niveau. De inzet en gedrevenheid is groot maar 

ook kwetsbaar gezien deze activiteiten grotendeels draaien op de inbreng van vrijwilligers. 



Er is duidelijk nood aan een overkoepelende en stevig onderbouwde structuur op strategisch niveau 

maar ook aan korte communicatielijnen tussen deze overkoepelende structuur en het operationele 

niveau van de diverse sectoren en domeinen waarin verpleegkunde actief is (onderwijs, onderzoek, 

preventieve zorg, klinische zorg, …). Deze overkoepelende structuur moet het mandaat krijgen om 

een gedragen visie en strategie naar buiten te brengen in het maatschappelijk debat en een actieve 

partner te  worden van de diverse overheden die zich bezighouden met gezondheidszorg. 

Is het een utopie te denken dat de overheid (meer) zou kunnen investeren in deze overkoepelende 

vereniging? Een vereniging die de middelen zou hebben om de waardevolle inbreng van de 

beroepsgroep op het operationele niveau ook te vertalen naar de maatschappelijk relevante niveaus 

en dit met ondersteuning van een degelijke  administratie en communicatie? Of is het een 

voorwaarde om het gezondheidsbeleid in de toekomst beter te kunnen afstemmen op de reële 

zorgbehoeften van de bevolking? 

Uiteraard zal een openbaar gefinancierde verpleegkundige beroepsvereniging van de huidige 

overkoepeling (AUBV) en de al dan niet algemene of gespecialiseerde beroepsverenigingen een 

grondige introspectie vragen en een bereidwilligheid om naast de professionele ontwikkeling samen 

te werken rond algemene gezondheidszorgdoelstellingen en de visie die daarbij gehanteerd wordt. 

Het FNBV, dat in 2022 zijn 100 jarig bestaan viert, wil de blik constructief naar de toekomst richten 

en samenwerken om het gezondheidszorgbeleid mee te ondersteunen én de verpleegkundige 

beroepsontwikkeling te loodsen in deze woelige maar ook uitdagende tijd. 
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