egkundenetwerkverpleegkundenetwerkverp
netwerkverpleegkundenetwerkverpleegkund
rkverpleegkundenetwerkverpleegkundenetw
egkundenetwerkverpleegkundenetwerkverp
netwerkverpleegkundenetwerkverpleegkund
rkverpleegkundenetwerkverpleegkundenetw
egkundenetwerkverpleegkundenetwerkverp
Samen meer gezien en gehoord worden begint bij connecteren
netwerkverpleegkundenetwerkverpleegkund
rkverpleegkundenetwerkverpleegkundenetw
egkundenetwerkverpleegkundenetwerkverp
netwerkverpleegkundenetwerkverpleegkund
rkverpleegkundenetwerkverpleegkundenetw
egkundenetwerkverpleegkundenetwerkverp
netwerkverpleegkundenetwerkverpleegkund
rkverpleegkundenetwerkverpleegkundenetw
Connecteer. Beleef. Beteken.
egkundenetwerkverpleegkundenetwerkverp

Jaarverslag 2021
NVKVV heet vanaf mei 2022 NETWERK VERPLEEGKUNDE

Week van de Verpleegkundigen
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2021

Digitaal, fysiek of hybride

inschrijven via www.netwerkverpleegkunde.be
maandag 3.10
maandag 3.10
maandag 3.10
maandag 3.10

Kritieke Diensten
Infectiebeheersing
Kinderverpleegkunde
BEFEZO zorgkundigen

dinsdag 4.10
dinsdag 4.10
dinsdag 4.10
dinsdag 4.10

Ouderenzorg
Thuisverpleegkundigen
Begeleidingsverpleegkundigen
Ethiek

woensdag 5.10
woensdag 5.10
dinsdag
woensdag
5.10
woensdag 5.10
woensdag 5.10
woensdag 5.10

Diabetes
Wondzorg
Geestelijke gezondheidszorg
• Ouderenzorg
Medische
Beeldvorming
• Thuisverpleegkundigen
IT• Begeleidingsverpleegkundigen
voor niet ICT-ers
Nachtcongres
• Ethiek

donderdag 6.10
donderdag
donderdag
6.10
donderdag 6.10
donderdag 6.10

Hoofdverpleegkundigen en directies
Pijnverpleegkundigen
• Pijnverpleegkundigen
Palliatieve
zorg
• Diabetes
Gehandicaptenzorg
• Palliatieve zorg

27, 28, 29 en 30 september 2021
maandag

27/09
woensdag

29/09

• Kritieke diensten
• Kinderverpleegkundigen
• Infectiebeheersing

• Hoofdverpleegkundigen
en middenkader
• Wondzorg
• Geestelijke gezondheidszorg
• Directies

28/09

30/09
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Wat zijn jouw voordelen als lid van NETWERK VERPLEEGKUNDE
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LEDEN RAAD VAN BESTUUR NETWERK VERPLEEGKUNDE
DIEGO BACKAERT
SANDRA MARTIN

Zelfstandig thuisverpleegkundige, referentieverpleegkundige wondzorg en diabetes

HENK CUVELIER

verpleegkundig- paramedisch directeur,
AZ Nicolaas, Sint-Niklaas

Diensthoofd expertise centrum gezondheidsinnovatie
UCLL, Leuven

MYRIAM ARREN
Quality Manager bij Armonea

PETER WARRIE

SAM CORDYN

Adjunct directeur patiëntenzorg, facilitair directeur
PZ St-Alexius Grimbergen

Verpleegkundig beleidsmedewerker WGK van
Vlaanderen, Brussel

JAN AMPE

Zorgdirecteur, Regionaal ziekenhuis
Heilig Hart, Leuven

KURT VANDEN BUSSCHE

BART DEWAELE
Directeur Zorg AZ Zeno

Adjunkt verpleegkundig directeur Wit-Gele Kruis
West-Vlaanderen

TONY CLAEYS

Lector en onderzoeker Hogeschool
Vives, Brugge en PhD-student
SHE-Maastricht University

KURT SURMONT

ANNE DE BIEVRE

Zorgzonemanager locomotorisch en geriatrie
OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Verpleegkundig-paramedisch
directeur Ziekenhuis Oost-Limburg

KAREL OP DE BEECK

Verpleegkundig zorgmanager zone abdomen
UZ Leuven
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Algemeen coördinator: Ellen De Wandeler
Mandataris: prof. dr. mr. J. Vande Moortel (jurist), Ilke Montag Medisch directeur Jan Ypermanziekenhuis, Ieper
Adviseurs: Siska van Damme, Marc Van Bouwelen, Kris Vaneerdewegh

BRAM CLAEYS

Zorgmanager geriatrie in het AZ
Groeninge (vanaf mei 2021)
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kern van het verpleegkundig beroep zit hem in de uniciteit van de relatie die door de
verpleegkundige met de patiënt of cliënt wordt opgebouwd. Echtheid, daar snakken vele
verpleegkundigen naar… Meer dan ooit moeten we ons als beroepsorganisatie inzetten
om de rol van de verpleegkundige te versterken en ijveren we voor maatregelen die het
voor de verpleegkundige mogelijk maken om hun job écht, dus met échtheid, te kunnen
uit oefenen.

“Een voorwoord zonder
het woord ‘covid’,
dat moet lukken”
Henk Cuvelier, voorzitter Netwerk Verpleegkunde

VOORWOORD
Echtheid, daar draait het rond!
Méér dan ooit stond in 2021 “de zorg” op de (politieke) agenda! En terecht. 2021 was
voor vele sectoren een bijzonder moeilijk jaar; voor de zorg in het bijzonder. Ook het
NVKVV, ondertussen omgedoopt tot NETWERK VERPLEEGKUNDE, heeft moeilijke
wateren doorzwommen. Maar dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de medewerkers van
de organisatie, de input van de werkgroepen en regionale netwerken, de leden, heeft
onze organisatie stand gehouden in deze woelige tijden.
In de vele gesprekken en contacten merk ik een terechte bezorgdheid op dat zorg niet
gerobotiseerd kan en mag worden. Verpleegkundigen zijn geen robotjes… we mogen
terecht trots en fier zijn op onze deskundigheid en professionaliteit. Op een waardige,
correcte en professionele wijze onze job kunnen uitoefenen, dat is wat we willen. Dé

Sta mij toe elk van jullie te danken voor jullie dagelijkse inzet en toewijding. Elk van jullie
geeft dagelijks het beste van zichzelf om de zorg te bieden waar de zorgvrager recht op
heeft en dit in een klimaat van authenticiteit, van echtheid, want daar draait het rond.
Ook NETWERK VERPLEEGKUNDE gaat de uitdagingen voor de toekomst met een positieve
insteek tegemoet; de functie van de
verpleegkundige blijvend in de verf
zetten met een coördinerende rol
voor de verpleegkundige als basis;
de opdracht van de verpleegkundige
bij de hertekening van de zorg
verhelderen
en
herdefiniëren,
nadenken “hoe houden we het
haalbaar” voor de verpleegkundige
in de toekomst; zoeken welke
ondersteunende
maatregelen
effectief zijn, een positief imago voor
de zorgberoepen verder uitdragen,
samenwerken met verschillende
beroepsorganisaties in de zorg, …
Elke zorgverlener heeft hierin
een verantwoordelijkheid. Ga in
debat en gesprek met elkaar om
de uitdagingen van de toekomst
tegemoet te gaan want meer
gezien en gehoord worden, begint
bij connecteren
Henk Cuvelier
Voorzitter NETWERK
VERPLEEGKUNDE
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De naam voor de vzw ‘Nationaal Verbond voor Katholieke
Verpleegkundigen en Vroedvrouwen’ is in het verleden met
uiterste zorg gekozen. Doorheen de jaren werd het NVKVV
een klinkende naam die verpleegkundigen verbond. Als
beroepsorganisatie evolueren we mee met onze leden en
de veranderende wereld rondom ons. Daarom kiezen we
een nieuwe naam die ons als verpleegkundigen nog
sterker verbindt.
VERANDERENDE ZORGSECTOR
Een veranderende zorgsector beïnvloedt ook ons als beroepsorganisatie. Door de jaren
heen heeft het NVKVV haar dienstverlening en aanbod gewijzigd. Hierdoor straalt de
naam niet meer uit waar we vandaag voor staan en wat we doen. Het NVKVV oriënteert
zich niet als een ‘verbond’ en liet haar ‘katholieke’ visie in 2015 los in pluralistische statuten. Sinds datzelfde jaar zijn we ook niet langer een beroepsorganisatie specifiek voor
‘vroedvrouwen’.

INCLUSIEF EN VERBONDEN
‘Hoog tijd dus voor een nieuwe naam die aan de buitenwereld duidelijk maakt waar onze
beroepsorganisatie wel voor staat. De keuze is gevallen op NETWERK VERPLEEGKUNDE’,
zegt algemeen coördinator Ellen De Wandeler. ‘De naamsverandering vandaag is
gekoppeld aan het succesvolle magazine Netwerk Verpleegkunde dat dit jaar haar eerste
kaars uitblaast en aan de circulaire renovatie van het gebouw aan het Vergotesquare dat
in 2022 terug in gebruik wordt genomen. Een belangrijke en duidelijke keuze voor een
professionele uitstraling van verpleegkundigen.’

EEN NAAM VOOR DE TOEKOMST
‘Met de nieuwe naam willen we onze kernwaarden nog sterker uitdragen naar al onze
huidige en potentiële leden. Onze ledenorganisatie is vandaag niet meer dezelfde als bij
de opstart 70 jaar geleden.’ vervolledigt Ellen. ‘We kunnen nu zorgvuldig definiëren wie we
(willen) zijn voor verpleegkundigen. De nieuwe naam is een blik op de toekomst, die helpt
onze ambities van verpleegkundigen beter onder woorden te brengen en die bijdraagt tot
een herpositionering van ons beroep’. Welkom bij het netwerk voor verpleegkundigen!
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In april 2021 lanceerde het NETWERK VERPLEEGKUNDE
een nieuw magazine. En dat resultaat valt 9 keer per jaar
week in de bus van onze leden. Netwerk Verpleegkunde is
een magazine uniek in Vlaanderen en volledig op maat van
Vlaamse verpleegkundigen met inspirerende en leerrijke
artikels over wat de sector boeit en bezig houdt. Van actuele
thema’s tot wetenschappelijke literatuur, op een toegankelijke
manier gebracht. Een terechte vraag van onze leden waar ze
even hebben op moeten wachten.
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Aan het nieuwe magazine is ook EEN DIGITALE KENNISBANK verbonden, exclusief
toegankelijk voor leden van het NETWERK VERPLEEGKUNDE. Het is een online plek
waar je op elk moment van de dag beroep doet op de onderbouwde lectuur die we in
Netwerk Verpleegkunde brengen. In de digitale kennisbank log je aan met je persoonlijke
login-gegevens die je ontvangen hebt bij betaling van je lidgeld.

7
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WIE ZIJN ONZE LEDEN?
Een lidmaatschap van Netwerk Verpleegkunde wordt bekomen via een persoonsgebonden lidgeld dat voldoet aan de RIZIV criteria die zijn vooropgesteld bij de definitie “wat is een lid
van een beroepsorganisatie”.
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FOTO’S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raad Van Bestuur NETWERK VERPLEEGKUNDE
Werkgroep Infectiebeheersing WIN
Werkgroep hoofdverpleegkundigen
Werkgroep thuisverpleegkundigen
Werkgroep directies
Werkgroep studenten
Studiedag algologische functies - werkgroep
pijnverpleegkundigen
8. Werkgroep ICT4care
9. Ronde Van Vlaanderen hoofdverpleegkundigen
pediatrische afdelingen - werkgroep kinderverpleegkunde
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10. Week van de Verpleegkundigen 2021
11. Parel 2021 Palliatieve eenheid AZ Turnhout
12. Parel 2021 Pamela Pauwels De Maretak te Halle
13. Week van de Verpleegkundigen 2021
14. Vrijwilligers tijdens de Week van de Verpleegkundigen
Marijke Slenders en Marianne Nolst
15. Panelgesprek beleid – studiedag hoofdverpleegkundigen
en directies
16. Panelgesprek beleid – studiedag hoofdverpleegkundigen
en directies
17. Week van de Verpleegkundigen 2021
18. Week van de Verpleegkundigen 2021
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CIRCULAIRE VERBOUWING
Brussel is altijd de thuisstad van het NVKVV geweest. In 1962 verhuisde
de organisatie van de Dwarsstraat naar de Jozef II-straat en in 1973 naar het
huidige secretariaat in de Vergotesquare 43 te 1030 Brussel. Dat herenhuis ligt
op 500 meter van de Europese wijk en dateert van 1909. Het werd gekocht
met financiële steun, onder meer in de vorm van renteloze obligaties,
van leden en van anderen. Er werd in 2021 besloten om over te gaan tot een
grondige renovatie van het herenhuis, waarbij ecologisch en circulair verbouwen
vooropstaat, alsook tot een nieuwe bestemming, namelijk ‘een open huis voor
alle verpleegkundigen’. Het NETWERK VERPLEEGKUNDE kreeg daarvoor in
2019 een erkenning van het Brussels Gewest en werd laureaat van de prijsuitreiking
be.exemplary waarmee het een subsidie van 123.000 euro verwierf.

14
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ADVIEZEN NETWERK VERPLEEGKUNDE
GEFORMULEERD AAN DE BEVOEGDE
kundigen
OVERHEDEN IN 2021
Verruim je vakkennis in één van onze
werkgroepen en til jouw verpleegkundig
werkgebied net iets hoger

rdedigt9
n9en9comsniveau,9
ssies9voor9
epsbe-

overlegorundigen9van9
mer9AUVB9

erkt9vooreving9en9
egkundig9

•9 Thuisverpleegkundigen999999999999999999999999

(zelfstandigen9en9in9dienstverband)

•9 Verpleegkundigen9ziekenhuisdirectie
•9 Verpleegkundigen9gehandicaptenzorg
•9 Verpleegkundigen9geestelijke9gezondheidszorg
•9 Hoofdverpleegkundigen9en9middenkader
•9 Informatiesysteemverpleegkundigen
•9 Kinderverpleegkundigen
•9 Verpleegkundigen9ouderenzorg
•9 Verpleegkundigen9palliatieve9zorg
•9 Pijnverpleegkundigen
•9 Pluriculturele9verpleegkundigen
•9 Verpleegkundigen9spoed9en9intensieve9zorg
•9 Verpleegkundigen9juridisch9expert
•9 Verpleegkundigen9infectiebeheersing
•9 Begeleidingsverpleegkundigen
•9 Verpleegkundigen9medische9beeldvorming
•9 Verpleegkundigen9Maatschappij9en9Gezondheid

vkvv.be
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Samen schrijft het NETWERK VERPLEEGKUNDE adviezen
en aanbevelingen voor de bevoegde overheden. We danken
de actieve leden van de werkgroepen van harte voor hun
blijvende inzet en expertise!

•9 Diabetesverpleegkundigen

Studenten verpleegkunde
•9 Reumaverpleegkundigen

nisatie9van9
KVV9aan9
rs

Het NETWERK VERPLEEGKUNDE telt 20 werkgroepen.
De werkgroepen zijn een belangrijk toetsings-en
werkingsinstrument voor de beroepsorganisatie. Zij vormen
de motor van het NETWERK VERPLEEGKUNDE en zijn
een onmisbare schakel in de ontwikkeling van visie op
verpleegkunde.

4 februari 2021 - Terugkoppeling discussienota ‘Toekomstige leerladder in de zorg. Van
waarde voor een duurzame uitoefening van de gezondheidszorgberoepen’ VHLORA –
november 2020
11 februari 2021 - Het verlenen van het attest ‘zorgkundige’ aan studenten buiten studenten verpleegkunde
2 maart 2021 - ’Toekomstige leerladder in de zorg’
Een feitelijke blik op scenario’s die ter tafel liggen in de gewestelijke en federale werkgroepen ter voorbereiding van de uitvoering van de regeerakkoorden 2019 en 2020.
NVKVV- ACN-KPVDB
10 maart 2021 - Dringende adviesvraag inzake de verlening KB 6 november 2020 en
13 december 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe
niet bevoegd zijn.
25 maart 2021 - Stakeholdermeeting raamwerk open disclosure Vlaams patiëntenplatform
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“Door de stages gegroeid
in zelfstandigheid”
“Beter voorbereid, meer
vertrouwen.”
“Klaar voor de werkvloer.”
Studenten verpleegkunde eerste 4dejaars

11 juni 2021 – Reflecties op voorstel van kader voor het ter beschikking stellen van kits
voor uitzonderlijk gebruik in palliatieve situaties en bij palliatieve sedatie aan verpleegkundigen die deel uitmaken van multidisciplinaire palliatieve begeleidingsteams, alias zorgkundigen. – RIZIV – Juridische adviesgroep NVKVV en werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV
1 juli 2021 – Ontwerp besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van
18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming – principiële goedkeuring – Juridische adviesgroep NVKVV
6 juli 2021 – Ontwerp van het Belgisch nationaal actieplan “one health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) 2020-2024. FOD Tom Auwer – WIN werkgroep infectiebeheersing NVKVV
8 juli 2021 – Conceptnota decreet leersteun (M-decreet) – werkgroep verpleegkundigen gehandicaptenzorg NVKVV
11 september 2021 – Eindrapportering taskforce zorgkundige. Aanbevelingen ter versterking van de kwaliteit van de (opleiding) zorgkundige / 9.7.2021 – Transversale werkgroep NVKVV
22 september 2021 – Adviesvraag aan de FRZV met betrekking tot de programmatie
van de ziekenhuisbedden van 30 juni 2021 – Werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidzorg
26 oktober 2021 – Advies van de VRWVG met betrekking tot het Dementieplan 20212025 - Werkgroep ouderenzorg NVKVV

28 april 2021 - De aanwending van de extra 200 miljoen euro structurele financiering
voor de geestelijke gezondheidszorg
6 juni 2021 - Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015
betreffende de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen met het oog op de erkenning van de teamverpleegkundige – Volksvertegenwoordiger Els van Hoof – Werkgroep
verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV

8 november 2021 – Interfederale taskforce verpleegkundige zorg ter voorbereiding van
de regeerakkoorden 2019-2020 – Opportuniteiten voor een nieuw aantrekkelijk gezondheidszorgberoep op niveau 5 – oktober 2021 – ACN KPVDB en NVKVV – Transversale werkgroep NVKVV
15 november 2021 - Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 november
2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie
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NETWERK VERPLEEGKUNDE IN DE PERS:
Het Laatste Nieuws - Kursaal klaar om te knallen... Al wachten toeschouwers
nog wat af: “De ticketverkoop van nieuwe shows verloopt aarzelend” 23 september 2021

De specialist - Nieuw informatiemagazine van het NVKVV dat eigen koers
vaart - 27 april 2021
Health care executive - Nieuw informatiemagazine van het NVKVV dat eigen
koers vaart - 21 april 2021

Het Laatste Nieuws - Bewoners seniorie De Maretak vieren na anderhalf jaar
nog eens feest met familie tijdens Zomermarebar - 23 september 2021
De specialst - Meer studenten verpleegkunde, maar vooral zij-instromers
(NVKVV) - 14 januari 2021
Het Laatste nieuws - Onderzoek: sjoemelen ziekenhuizen met coronacijfers?
Documenten wijzen op financiële optimalisatie - 14 mei 2021
Circuibild - Kantoorgebouw NVKVV in Schaarbeek ondergaat circulaire
renovatie - 8 februari 2021
Het Laatste Nieuws - Antwerpse verpleegkundestudenten bemannen
‘griepvaccinatiestraat’ - 24 oktober 2020
Radio 1 MPO - Nederland en onze verpleegkundigen - 29 november 2021
Het Laatste nieuws - Studenten verpleegkunde gaan 4.000 mensen vaccineren
tegen griep om druk op huisartsen te verminderen - 21 oktober 2020

Het nieuwsblad - Pamela (24) verkozen tot Parel van de Verpleegkunde na zwaar
coronajaar: “Alles draait in onze job om het welzijn van de bewoners” 24 september 2021

De tijd - Zorgsector over versoepelingssfeer: ‘Laat ons nog even volhouden,
aub’ - 17 februari 2021

De tijd - Zet onze zorg niet in de uitverkoop - 13 juli 2021
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JURIDISCHE VRAGEN
WIE STAAT VOOR U KLAAR?
De leden van de Juridische Adviesgroep (JAG) en meester Jan Vande Moortel,
juridisch adviseur NETWERK VERPLEEGKUNDE, beantwoorden juridische
vragen van onze individuele leden of vragen in het algemeen, telkens in verband
met ons verpleegkundig beroep. Marc Van Bouwelen, docent verpleegkundig
juridisch expert neemt de rol van secretaris als lid van de JAG op.
Het feit dat een eerste juridisch advies per jaar gratis is, is een belangrijk voordeel
van het lidmaatschap Netwerk Verpleegkunde waar leden frequent beroep op
doen.
2021 telde een 100 tal juridische vragen. Meer dan andere jaren waren deze
gericht op arbeidsrecht omwille van de coronapandemie. Daarnaast werden ook
61 adviezen schriftelijk uitgewerkt door de JAG.
Oprechte dank aan de leden van de juridische adviesgroep Netwerk
Verpleegkunde!
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Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met
met rechtsbijstand
rechtsbijstand
Verzekering:
Verzekering:
beroepsaansprakelijkheid
beroepsaansprakelijkheid
met
met rechtsbijstand
rechtsbijstand
Doelstelling van het
Doelstelling
van het
NETWERK
VERPLEEGKUNDE
NETWERK
VERPLEEGKUNDE
Zekerheid verschaffen aan de leden dat zij goed

Zekerheid zijn.
verschaffen
aan dewordt
ledenverstaan:
dat zij goed
verzekerd
Onder “goed”
verzekerd
zijn.
Onder
“goed”
wordt
verstaan:
• geen onduidelijke en dubbelzinnige begrippen in
• een
geenverzekeringspolis;
onduidelijke en dubbelzinnige begrippen in
een verzekeringspolis;
• hetgeen
niet verzekerd is moet zeer beperkt en
• aanvaardbaar
hetgeen niet verzekerd
moet zeer
beperkt en
blijven (b.v.isopzet,
dronkenschap);
aanvaardbaar
blijven
(b.v.
opzet,
dronkenschap);
• een lage premie door een groot aantal leden.
• een lage premie door een groot aantal leden.

“De verzekering die het NETWERK
“De verzekering die
het NETWERK
VERPLEEGKUNDE
aanbiedt,
VERPLEEGKUNDE
aanbiedt,
is
opgesteld voor en
door mensen die
is
opgesteld
voor
en
door mensen die
hetzelfde beroep uitoefenen”
hetzelfde beroep uitoefenen”
“Het is geen overbodige investering,
“Het isiedereen
geen overbodige
want
kan in zijn investering,
beroepsleven
want
iedereen
kan
zijnklacht
beroepsleven
een schadegeval
ofineen
oplopen”
een schadegeval of een klacht oplopen”
“Gelukkig kan ik rekenen op mijn verzekering
“Gelukkig kan ikwant
rekenen
op mijnloopt
verzekering
rechtsbijstand
het bedrag
snel
rechtsbijstand
want
het
bedrag
loopt
snel
en hoog op”
en hoog op”
“De gerechtskosten zijn zo groot dat ik
“Denooit
gerechtskosten
zo groot
dat ik
die
alleen had zijn
kunnen
betalen”
die nooit alleen had kunnen betalen”
“Verpleegkundigen kunnen bij de uitoefening
“Verpleegkundigen
kunnen
bij de uitoefening
van
hun beroep schade
berokkenen
aan een
van
hun
beroep
schade
berokkenen
een
patiënt. We zien heel uiteenlopendeaan
zaken,
patiënt.
We
zien
heel
uiteenlopende
zaken,
zoals medicatiefouten, verkeerd plaatsen
zoalseen
medicatiefouten,
verkeerd
van
sonde of een val
uit een plaatsen
tillift”
van een sonde of een val uit een tillift”

Speciale
Speciale clausules
clausules
Categorieën
Categorieën
van
toepassing op 01/01/2022
van toepassing op 01/01/2022

Categorie 1
Categorie 1
Zorgkundigen/verpleegkundigen
Zorgkundigen/verpleegkundigen
in
residentiële instellingen
in residentiële instellingen
Categorie 2
Categorie 2in residentiële instellingen
“Hoofden”
“Hoofden” in residentiële instellingen
Categorie 3
Categorie 3werkende verpleegkundigen
Zelfstandig
Zelfstandig werkende verpleegkundigen
Categorie 4
Categorie 4 zelfstandig verpleegkundige
“Coördinator”
“Coördinator”
zelfstandig
verpleegkundige
die
de activiteiten
van andere
verpleegkundigen/
die de activiteiten
van andere verpleegkundigen/
zorgkundigen
coördineert
zorgkundigen coördineert
Categorie 5
Categorie 5verpleegkundige
Zelfstandig
Zelfstandig
verpleegkundige
met
uitbreiding
RIZIV
met uitbreiding RIZIV

Tarief van toepassing op 01/01/2022
Tarief
van toepassing
op verzekerde
01/01/2022
De
jaarpremie
is uitgedrukt per
en wordt

De jaarpremieinclusief
is uitgedrukt
verzekerde
en wordt
weergegeven
9,25 %per
taksen.
De premie
bevat
weergegeven
inclusief
9,25 % taksen. De premie bevat
de
waarborg BA
en rechtsbijstand.
de waarborg BA en rechtsbijstand.
Waarborg
Waarborg

Formule
Formule

BA
BA
Medische
Medische

Cat 1
Cat 21
Cat
Cat
Cat 32

Cat 43
Cat
Cat
Cat 54
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Cat 5

Premie per
verzekerde
Premie per
verzekerde
� 70
70
��80

Via maandelijkse
domiciliëring
Via
maandelijkse
domiciliëring
� 5,85
� 6,67
5,85
�

105
��200
� 200

8,75
��16,67
� 16,67

� 80
80
�
80
�
� 105

� 6,67
6,67
�
�
6,67
� 8,75
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VERTEGENWOORDIGING
Redactionale Raad EBPnet (via AUVB)
Nat. Raad Ziekenhuisvoorzieningen – bureau en afdeling programmatie en erkenning (via AUVB)
Nat. Raad Ziekenhuisvoorzieningen – afdeling financiering (via AUVB)
Federale Raad voor Verpleegkunde (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
Fonds voor Medische Ongevallen (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
KCE – Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (via AUVB)
EBMPractice Net
Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit
Multipartite-structuur FOD Volksgezondheid (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
Federale Commissie “Rechten van de Patiënt” (via AUVB)
Planningscommissie Medisch Aanbod (via AUVB)
Belgische Reanimatieraad (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
Provinciale Geneeskundige Commissies (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV – Alg. Raad/Verzekeringscomité/Begrotingscontrole (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV – E-Healthplatform (KB 21/08/08) – beheerscomité (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV – Comité van de dienst voor geneeskundige controle (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV – Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten (via AUVB)
RIZIV – Overeenkomstencommissie Verpleegkunde (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV – Profielencommissie Verpleegkunde (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV - Technische Raad voor diagnostische middelen en Verzorgingsmiddelen
(NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV – Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle – Kamers van Beroep Verpleegkunde
(NETWERK VERPLEEGKUNDE )
RIZIV: Kamer van 1ste aanleg Verpleegkundigen (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV – Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle – Kamers van Beroep Verpleegkunde
(NETWERK VERPLEEGKUNDE)
RIZIV: Kamer van eerste aanleg Verpleegkundigen (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
Technische Commissie Verpleegkunde (via AUVB)
Federaal Borstvoedingscomité (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
Vlaamse Erkenningscommissies Verpleegkunde (via AUVB)
Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg
Hoge gezondheidsraad
VIVEL Vlaams Instituut voor de eerste Lijn (via AUVB)
Sectoraal comité zorg en gezondheid (via AUVB)
Evidence based Pratice Net (NETWERK VERPLEEGKUNDE)
e-Health (via AUVB)
Advsiescomité verdiepende stage verpleegkunde (NETWERK VERPLEEGKUNDE)

NETWERK VERPLEEGKUNDE
STEUNT JOUW
BEROEP IN OVERLEGORGANEN:
Federatie Vrije Beroepen
Samenwerkingsplatform Eerstelijns gezondheidszorg
Brussels Overleg Thuiszorg
Intersectorale commissie verpleegkundige en paramedische zorg
Algemene Unie der Verpleegkundigen van België
Nederlandstalig Platform Thuisverpleegkundigen

Het NETWERK VERPLEEGKUNDE bekleedt zowel mandaten vanuit haar eigen
organisatie als via de Algemene Unie der
Verpleegkundigen van België.
Een mandaat vraagt opvolging, communicatie, engagement en een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen de AUVB,
de gemandateerde en de beroepsorganisaties van de gemandateerde (3 partijen).
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Naar een goede vertegenwoordiging
van verpleegkundigen
Hoe werkt dat?

Wat kan jij doen?

Hoe meer verpleegkundigen zich aansluiten
bij onze beroepsorganisatie hoe meer
gewicht we in de schaal kunnen leggen en
hoe meer inspraak in het beleid we krijgen.
Ook jij kan je steentje bijdragen.

1. Word lid van het NETWERK
VERPLEEGKUNDE en betuig
je solidariteit met duizenden
andere collega’s.

beste oplossing voor een
“ De
betere vertegenwoordiging van
verpleegkundigen zijn gedreven
mensen met een engagement
vanuit het werkveld.

”

2. Schrijf je in op onze digitale
nieuwsbrief en scoor op
jouw werkplek met de laatste
nieuwtjes over verpleegkunde.
3. Straal iedere dag jouw
expertise uit en voel dat
je het waard bent. Zo
neemt de waardering voor
verpleegkunde alleen
maar toe.

Hopelijk mogen we je snel
als lid verwelkomen!
4. Denk mee na over hoe je
werk efficiënter kan en welke
ondersteuning jouw collegaverpleegkundigen op de
afdeling nodig hebben.
5. Blijf niet met je vragen en
bekommernissen zitten, maar
contacteer het NETWERK
VERPLEEGKUNDE voor goede
raad en advies.

NETWERK VERPLEEGKUNDE
Vergote Square 43 | 1030 Brussel
T 02 732 10 50 (Tot uw dienst van maandag
t.e.m vrijdag van 8 tot 16 uur)

www.netwerkverpleegkunde.be
info@netwerkverpleegkunde.be

Je vindt ons op:
twitter.com/netwerkVPK
be.linkedin.com/company/nvkvv

Met welke hoofdreden sluiten verpleegkundigen zich aan bij het NETWERK VERPLEEGKUNDE?

67%
41%

neemt deel aan congressen
en vorming van het NETWERK
VERPLEEGKUNDE
krijgt meer informatie over
het verpleegkundig beroep

37%
30%

wordt deel van een
professioneel netwerk
ziet zijn belangen verdedigd
door het NETWERK
VERPLEEGKUNDE

van kortingen
27% geniet
en financiële voordelen
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LANDSCHAP BEROEPSORGANISATIES IN BELGIË 2019*
46 Beroepsorganisaties (BO)
33.000 Verpleegkundigen**

Nederlandstalige Kamer AUVB
16 Beroepsorganisaties
80% van de aangesloten verpleegkundigen bij een BO in
België**

Franstalige Kamer AUVB
25 Beroepsorganisaties
19% van de aangesloten verpleegkundigen bij een BO in
België**

Algemene BO

Algemene BO

Specialistische BO

Duitstalige Kamer AUVB
Duitstalige Kamer AUVB
1 Beroepsorganisatie
1% van de aangesloten verpleegkundigen bij een BO in België**

Specialistische BO
Algemene BO

30%***
14 BO

20%***
50%***

20%***
*

23 BO 50%***

20%***

10%***

Beroepsorganisaties aangesloten bij de AUVB, Algemene Unie der Verpleegkundigen in België. Het aantal beroepsorganisaties die niet aangesloten zijn bij de AUVB wordt geschat op 10. De AUVB ontvangt jaarlijks een financiering
van ongeveer €350 000 van het RIZIV. De individuele beroepsorganisaties die aangesloten zijn bij de AUVB ontvangen geen financiering.

** De voorwaarden voor een lidmaatschap bij de individuele beroepsorganisaties volgen niet in alle beroepsorganisaties de richtlijnen die zijn opgesteld door het RIZIV, o.a. een individueel lidmaatschap met een bijdrage van minimaal
30 euro per lid.
*** Percentages volgens de statutaire verdeling van het stemrecht AUVB.

Netwerk Verpleegkunde, de Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen,
verdedigt de belangen van meer dan 8000 verpleegkundigen
Zo geeft Netwerk Verpleegkunde…
Meer dan 1/3 van alle verpleegkundigen aangesloten bij een BO in Vlaanderen en Brussel een stem
Meer dan 1/4 van alle verpleegkundigen aangesloten bij een BO in België een stem
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NETWERK VERPLEEGKUNDE
INFORMEERT HAAR LEDEN VIA
TIJDSCHRIFTEN, NIEUWSBRIEVEN,
SOCIALE MEDIA
Tijdschriften in 2021

Netwerk Verpleegkunde Actua
Digitale nieuwsbrief 1 tot 2 x per maand met meer dan 10.000 unieke lezers
per nieuwsbrief naar 30.000 unieke email-adressen.
77.000 actieve verpleegkundigen telt Vlaanderen, wat
het maandelijkse bereik via de digitale nieuwsbrief van
NETWERK VERPLEEGKUNDE brengt op een 12%.
Adverteren? info@elma.be of mail naar s.destercke@elma.be

• Netwerk Verpleegkunde, 9 keer per jaar
• Congresmagazine, 2 keer per jaar

Instagram
524 volgers

Website NETWERK VERPLEEGKUNDE
In 2021 gebruikten in totaal 60.800 Nederlandstalige
gebruikers de website van NETWERK VERPLEEGKUNDE.
• Voor yeswecare en netwerkverpleegkundemagazine
samen hebben we 10.337 unieke bezoekers gehad.
Die samen 67.256 pageviews weergegeven hebben.
• Voor yeswecarejobs en netwerkverpleegkundejobs.be
samen hebben we 7.892 pageviews weergeven
voor 486 unieke bezoekers.
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LinkedIn
Eind 2021 is de LinkedIn-pagina van NETWERK
VERPLEEGKUNDE gestrand op 3.889 volgers.

Facebook
In 2021 dikte het aantal pagina vind-ik-leuks aan tot 4.334,
met een totaal van 4.800 paginavolgers.
Dankjewel hiervoor!

Twitter
In 2021 telden we 564 volgers en
37 health care influencers.
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VERSPREIDEN

CONTACTEN

DELEN

EXPERTISE

WERKVELD

ONTMOETEN

AANSPREEKPUNT

Ben jij een enthousiaste
netwerker die graag
kennis uitwisselt?

NETWERK VERPLEEGKUNDE

BESTUUR
KENNIS
ORGANISEREN

De regionale netwerken van
het NETWERK VERPLEEGKUNDE
verwelkomen je graag in hun bestuur!

VERPLEEGKUNDIGEN
VORMINGEN

Wie we zijn
De regionale netwerken zijn het bruisende hart van onze organisatie: dicht bij de
leden met een stevige lokale verankering. De regionale netwerken kennen een lange
traditie en bestaan al meer dan honderd jaar.
NETWERK VERPLEEGKUNDE vormt een netwerk voor alle verpleegkundigen: of je nu
tewerkgesteld bent in een bedrijf, een ziekenhuis, een woonzorgcentrum een dienst
voor welzijn en gezin of in de thuisverpleging. Deze diversiteit vormt de kern van onze
regionale netwerken: verpleegkundigen uit alle disciplines en sectoren ontmoeten
elkaar en wisselen kennis en expertise uit.
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De regionale netwerken
hebben twee kerntaken
brengen verpleegkundigen met elkaar in contact
1 We
en zorgen voor aangename netwerkmogelijkheden
in jouw regio.
delen en verspreiden kennis en expertise over
2 We
verpleegkunde in een zo breed mogelijke context.
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Hoe doen we dat samen?

Ben jij ons nieuwe bestuurslid?

• We zijn het aanspreekpunt voor verpleegkundigen
uit jouw regio. We zijn laagdrempelig: dicht bij de leden,
gemakkelijk om aan te spreken.

Hou je van netwerken, contacten leggen, nieuwe mensen
ontmoeten? Zet jij graag je tanden in de organisatie van een
boeiende vormingsavond of een activiteit voor collegaverpleegkundigen uit jouw regio? Ben je gebrand op nieuwe upto-date kennis over verpleegkunde? Deel je graag je expertise en
je ervaring? Heb je een brede interesse in het boeiende werkveld
van de verpleegkunde? Kijk je graag over het muurtje van je
specifieke expertise heen? Dan ben jij de m/v/x die we graag in
het bestuur van ons regionaal netwerk verwelkomen!

• We organiseren boeiende netwerkmomenten voor
verschillende disciplines in jouw regio. We luisteren naar
de noden en vragen in het werkveld en stemmen ons
vormingsaanbod daarop af: dit zorgt voor boeiende
uitwisselingen en contacten.
• We onderhouden contacten met de vele zorgorganisaties
uit jouw regio.
• We houden de vinger aan de pols en signaleren zo
aan het NETWERK VERPLEEGKUNDE wat er leeft in
het werkveld.

Zin gekregen om
je bij ons aan te sluiten?
Er zijn tien regionale netwerken*. Neem contact op met
de verantwoordelijke van jouw regio en kom vrijblijvend
kennis maken met onze werking. We kijken alvast uit
naar jouw komst!

Wat verwachten we van jou?
• Je kan je maximum 1 periodiek per maand vrijmaken
voor onze bestuursvergadering

• We vormen de brug tussen het NETWERK VERPLEEGKUNDE
en de vele leden. Het NETWERK VERPLEEGKUNDE bestuur
in Brussel communiceert in directe lijn met de regionale
netwerken over wetgevingswijzigingen, nieuwe inzichten en
visieteksten over verpleegkunde. Zo kunnen de regionale
netwerken verpleegkundigen informeren over alle nieuwe
evoluties en wetgeving binnen het vakgebied.

• Je denkt mee na over hoe je kennis en expertise
met je collega’s kan delen
• Je zet je eigen netwerk in en organiseert mee
activiteiten voor verpleegkundigen in je regio

Meld je hier aan!
Scan mij (http://bit.ly/2Vz72jL) of
stuur een mail naar info@netwerkverpleegkunde.be

Wat kan je van ons verwachten?
• Onze bestuursvergaderingen zijn warme,
inspirerende ontmoetingen die je met een
tevreden gevoel naar huis sturen.
• Je bouwt je netwerk verder uit en ontmoet
interessante collega’s uit je regio.
• Je krijgt de kans om kennis en expertise
te delen of nieuwe kennis op te doen.

* 1. Regionaal netwerk Waasland
2. Regionaal netwerk Netevallei
(Lier - Duffel - Mechelen)
3. Regionaal netwerk Limburg
(Bree - Genk - Hasselt - St-Truiden)
4. Regionaal netwerk Antwerpen
5. Regionaal netwerk
Vlaamse Ardennen

6. Regionaal netwerk
West-Vlaanderen (Roeselare Kortrijk - Brugge - Oostende)
7. Regionaal netwerk Kempen
8. Regionaal netwerk Gent - Eeklo
9. Regionaal netwerk
Hageland - Brussel
10. Regionaal netwerk Dender

Brainstorm
regionale netwerken
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PRIJSUITREIKINGEN
De Parels van 2021:

Parel van een Verpleegkundige 2021:
“Deze erkenning is voor de hele afdeling”
De palliatieve eenheid van het AZ Turnhout is een kleine, huiselijk ingerichte
afdeling met een zeer hecht team. Een multidisciplinair team met o.a. 6
artsen, achttien verpleegkundigen en een dertigtal vrijwilligers zet zich elke
dag opnieuw met hart en ziel in voor de personen die er verblijven. Dirk Caers
maakt als enige man deel uit van dat team en mocht volgens zijn collega’s wel
eens in de bloemetjes gezet worden.
Dirk is een zeer rustig en bescheiden man, maar daarin schuilt volgens zijn collega’s net
zijn grote kracht. Met tien mensen uit het team zakte hij af naar de Week van de Verpleegkundigen om er in groep de prijs van Parel van een Verpleegkundige 2021 in ontvangst
te nemen. “Want ik ben slechts een schakel”, zegt Dirk. “Eigenlijk verdient het hele team
dit. En dan in het bijzonder Relinda van Hout. Zij is onze echte parel, die binnenkort met
pensioen gaat.”

Parel van een Verpleegkundige 2021:
Groot engagement binnen de ouderenzorg
Een jaar om niet snel te vergeten, tenminste voor Pamela Pauwels van het
woonzorgcentrum De Maretak uit Halle. De onderscheiding van Parel van de
Verpleegkunde 2021 was een aangename verrassing voor de adjunct-hoofdverpleegkundige. “Het is een mooie bekroning voor mijn werk”, vertelt ze.
Met amper 24 jaar is Pamela zeker een van de jongste adjunct-hoofdverpleegkundigen
in België. Een functie die ze met een beetje toeval en vooral door haar toewijding aangeboden kreeg. “Tijdens de coronacrisis zijn een aantal mensen uitgevallen. Zo kwam
de vraag om adjunct-hoofdverpleegkundige te worden. Over dat aanbod moest ik niet
lang nadenken”, vertelt Pamela. Ze startte haar jonge carrière als jobstudente bij Seniorie
De Maretak. Een paar maanden later kreeg ze een contract aangeboden. Dat was in juli
2019. Net iets meer dan 2 jaar later werd ze verkozen tot Parel van de Verpleegkunde.
Een welgekomen erkenning voor het harde werk tijdens de pandemie.
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WAT IN 2022?
Op de snelweg van de innovatie:

Tijd om wakker te schrikken
vanuit Care4You diabetes care

NEEM CONTACT OP MET
NETWERK VERPLEEGKUNDE
twitter.com/netwerkVPK
www.netwerkverpleegkunde.be
www.linkedin.com/company/netwerkverpleegkunde
www.facebook.com/NVKVV
info@netwerkverpleegkunde.be
02/732.10.50
Netwerk Verpleegkunde
Vergote Square 43
1030 Brussel
Administratieve medewerkers:
Marijke Rothier
Jenny Smeets
Noemi Lonzana

Onderhoudspersoneel:
Zikrije Arslani

symposium

Algemeen coördinator:
Ellen De Wandeler

ICC Gent

Feestelijke editie

Programma en inschrijvingen
www.diabetessymposium.be
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