
 
 
 
 

 

Aanvraag gemeenschappelijk advies FRV - TRV  
 

Uitvoering zorg-/leerladder in de verpleegkunde 
 

Context 
Momenteel is er een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen (WUG) in de maak. Deze wijziging heeft tot doel de basisverpleegkundige en de klinisch 
verpleegkundig onderzoeker in de wet op te nemen.  
 
Dit ontwerp van wetswijzigingen vloeit voort uit de werkzaamheden van de taskforce Zorg en Gezondheid, 
opgericht naar aanleiding van het federaal regeerakkoord, welke voorziet in het behoud van verpleegkundigen 
HBO5, maar met een volwaardig eigen profiel dat verschilt van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger; 
 
Deze wetswijziging past in de creatie van een ‘future-proof’ functiemodel in de verpleegkundige zorg, aldus 
bekend als de zorg- of leerladder in de verpleegkunde: 

o Niv 4: zorgkundige; 
o Niv 5:  basisverpleegkundige – te creëren via deze wet; 
o Niv 6a: verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger; 
o Niv 6b: gespecialiseerde verpleegkundige;  
o Niv 7: verpleegkundig specialist; 
o Niv 8: klinisch verpleegkundig onderzoeker – te creëren via deze wet.  

 
Doelstellingen: 
- Ervoor zorgen dat de zorgtaken worden toegewezen aan zorgverleners die ze op de meest doelmatige en 

kwaliteitsvolle manier kunnen uitoefenen; 
- Vergroting aantrekkelijkheid van de sector, door ervoor te zorgen dat zij-instromers vlotter de stap kunnen 

zetten naar een beroep in de verpleegkunde; 
- Tegemoetkomen aan de bezorgdheden van de Europese Commissie over de inhoud van bepaalde 

verpleegkundige opleidingen in België, die volgens haar niet voldoet aan de criteria die op Europees niveau 
zijn vastgesteld voor het beroep van verpleegkundige, dat de naam ‘verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger’ draagt.  

 
Tegelijkertijd werd er in het kader van het begrotingsconclaaf van oktober 2022 een notificatie aangenomen die 
voorziet om binnen een werkgroep een bredere reflectie te houden met betrekking tot taakdifferentiatie en een 
functionele delegatie van taken die uitgevoerd kunnen worden door andere personen in bijvoorbeeld een 
gestructureerde equipe, na opleiding, binnen een visie voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke, werkbare en 
leefbare zorg (duurzame zorg). Een systeem van kwaliteitscontrole moet deze eventuele taakdelegatie begeleiden. 
Deze oefening zal parallel verlopen aan de uitvoering van de zorgladder.  

Inhoud van de adviesvraag 
De eerder beschreven wetswijziging is stap 1 in het proces. Vervolgens is het zaak om hier uitvoering aan te geven.  
Dit houdt in: de bepaling van de competenties, handelingen en uitvoeringsvoorwaarden voor de verschillende 
verpleegkundige functieniveaus in de verpleging, als een gevolg van de invoering van niveau 5 en 8 in de WUG-wet: 

 Vormgeving niveau 4, zorgkundigen; 



 
 
 
 

 

 Vormgeving niveau 5, basisverpleegkundige;  
 Verdere vormgeving niveau 6: verantwoordelijk algemeen ziekenverpleging en gespecialiseerde 

verpleegkundige ; 
 Vormgeving niveau 7, verpleegkundig specialist; 
 Vormgeving niveau 8, klinisch verpleegkundig onderzoeker. 

 
Hiervoor wensen we het gemeenschappelijke advies aan te vragen aan de Federale Raad Verpleging en de 
Technische Commissie Verpleging. Voor wat betreft de vormgeving van niveau 7, zal bijkomend advies worden 
aangevraagd aan de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en van Huisartsen.  
 
VERWACHTE OUTPUT 
Zorgkundigen: 
- Aangepast functie- en competentieprofiel, met aandacht voor de noodzakelijke opleidings- als andere 

uitvoeringsvoorwaarden. 
- Bepaling van brugopleiding van zorgkundige naar basisverpleegkundige (inhoud, duur); 
 
Basisverpleegkundigen: 
- Verfijning van het competentieprofiel; 
- Bepaling van de activiteiten die onder de bevoegdheid van de basisverpleegkundige vallen, alsook de 

voorwaarden voor de uitoefening ervan; 
- Bepaling van brugopleiding van basisverpleegkundige naar verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger 

(inhoud, duur). 
 
Aandachtspunten hierbij: 
- Zoals bepaald wordt in het wetsontwerp, is het de bedoeling dat basisverpleegkundigen autonoom kunnen 

werken in minder complexe situaties. In complexere situaties zullen ze onder supervisie van andere 
verpleegkundigen of artsen werken binnen een gestructureerde equipe.  

- Gelieve bij de uittekening van het voorstel volop rekening te houden met een werkbare vormgeving (positieve 
of negatieve lijst?). Gelieve de brede inzetbaarheid van de basisverpleegkundigen te garanderen.  

 
Verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers 
- Herziening functie- en competentieprofiel in relatie tot de bredere zorgladder.   
 
Gespecialiseerde verpleegkundigen 
- Bepaling van de specialisaties binnen de 6 generieke zorgcontexten zoals bepaald binnen de FRV en 

gevalideerd door de taskforce, alsook de definitie van de bijhorende voortgezette opleidingen;  
- Eventuele verdere verfijning van   het functie- en competentieprofiel alsook de basisprincipes voor de 

organisatie van de modulaire vorming en de erkenningscriteria zoals bepaald door de taskforce. 
 
Verpleegkundig specialisten: 
- Validatie en eventuele verdere verfijning van het functie- en competentieprofiel alsook de 

opleidingsvoorwaarden en de erkenningscriteria zoals bepaald door de taskforce ; 
- Voorstel van taakverschuiving van arts naar verpleegkundig specialist. 
 
Klinisch  verpleegkundig onderzoekers: 



 
 
 
 

 

- Verdere uitwerking van het functie- en competentieprofiel alsook de opleidingsvoorwaarden en de 
erkenningscriteria zoals bepaald door de taskforce, zodat een brede implementatie mogelijk wordt.  

 
Overkoepelend: 
- Fundamentele herziening ‘lijst verpleegkundige handelingen’, voor de verschillende verpleegkundige functies. 

Gelieve bij deze oefening ook de reflectie te maken in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden 
bepaalde handelingen door een niet-verpleegkundige kunnen worden uitgeoefend;  

- Bepaling van de overgangsmaatregelen voor de verschillende verpleegkundige functies of titels. 

Aandachtspunten 
Als basis vragen we om verder te werken op de bepalingen die zijn opgenomen in het wetsontwerp en bijhorende 
memorie van toelichting. 
 

Timing 
Gelieve te werken in twee tijden: 
- Absolute prioriteit: basisverpleegkundige. Graag eerste advies tegen 13 december, eventueel verder te 

verfijnen tegen 15 januari.  
- Andere profielen: Gelieve ons de finale verslagen te bezorgen tegen 28 februari 2023. 
 
 
 
  


