
Op vrijdag 17 april hebben verschillende Commissies en Raden (Hogere Raad van Specialisten en 

Huisartsen, Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidszorg, Federale Raad voor Verpleegkunde, 

Raad voor Tandheelkunde, Raad voor Verloskundigen, Raad voor Fysiotherapeuten, Raad voor 

Paramedici) een verzoek om advies ontvangen vanuit de FOD Volksgezondheid (zie bijlage). Deze 

adviesvraag had betrekking op de wijze waarop, zodra de extra maatregelen omtrent COVID-19 

zijn opgeheven of opgeschort, de reguliere activiteiten systematisch kunnen worden hervat en 

opnieuw kunnen worden opgestart. Ze hadden tot zondag 19 april de tijd om een mening te geven. 

Elke Raad of Commissie heeft ondertussen een eigen advies uitgebracht. Ondanks  het dringend 

karakter heeft de FRV een coherent advies geformuleerd (zie bijlage). 

 

Advies van de Federal Raad voor Verpleegkunde betreffende de “COVID-19”: 

toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak 

 

Algemeen 

De verpleegkundigen zijn van mening dat een gefaseerde heropstart van de reguliere 

gezondheidszorg noodzakelijk is, uiteraard onder strikte voorwaarden. 

Vertrekken vanuit capaciteit 

De zorg zoals we die vroeger kenden, zal nooit meer dezelfde zijn. Sinds jaar en dag is de 

gezondheidszorg in België aanbodgestuurd. COVID-19 heeft op korte termijn de balans van dit 

aanbod echter volledig verstoord en de manier van prioriteren noodgedwongen drastisch veranderd. 

Voortaan zal niet langer het beschikbare aanbod primeren, maar wel de beschikbare capaciteit aan 

zorgprofessionals (verpleegkundigen), kwaliteitsvol (beschermings)materiaal, bedden, enzovoort, en 

dit flexibel doorheen de tijd in functie van de verwachte fluctuerende COVID-19-besmettingsgraad. 

COVID-19 als onderdeel van de reguliere zorg 

De nood aan verpleegkundige bestaffing voor COVID-19-patiënten is inmiddels hoog en zal, zolang er 

geen vaccin is, hoog blijven. We voorzien dan ook, al dan niet op aparte diensten, een integratie van 

deze patiënten in het reguliere gezondheidszorgsysteem, waar naast de COVID-19-gerelateerde zorg 

ook de reguliere zorg kan worden verstrekt. 

Strikte voorwaarden voor de heropstart van de reguliere zorg 

Beschikbare kwaliteitsvolle capaciteit 

• Om de snelheid van de opstart in de verschillende zorginstellingen proportioneel te laten verlopen, 

dient voldoende beschikbare capaciteit (o.a. zorgprofessionals (verpleegkundigen), kwaliteitsvol 

(beschermings)materiaal en bedden) permanent voorbehouden te blijven aan de zorg voor COVID-

19-patiënten op kritieke diensten. Deze beschikbare capaciteit dient te worden opgelegd door de 

overheid en gelijklopend te worden verdeeld over alle ziekenhuizen en zorginstellingen. Een advies 

van de Belgisch raadgevend comité Bio-ethiek lijkt hierbij noodzakelijk. 

• Verder dienen de COVID-19-patiënten die zich in ziekenhuizen aanmelden ook gelijkmatiger te 

worden verdeeld. Concentratieziekenhuizen zijn voor verpleegkundigen geen haalbare kaart in 

termen van risico op uitputting en mogelijk verlies van hyperalertheid. 



• Het verpleegkundig departement – de CNO – dient vanaf het begin bij de besprekingen en 

besluitvorming rond de heropstart van de reguliere zorg betrokken te worden. Deze functie heeft 

tenslotte het beste zicht op de mogelijkheden van het verpleegkundig departement en de 

verpleegkundige capaciteit. 

Opleiding en expertise 

• De vereiste doorgedreven expertise van verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel 

intensieve zorg en spoedgevallenzorg kan niet meer worden vervangen door kortdurende 

opleidingen om de verpleegkundige capaciteit op kritieke diensten te verhogen. Kwaliteitsvolle zorg 

voor de patiënten en goede zorg voor zorgverleners moeten primeren. 

• Voor alle medewerkers in de ziekenhuizen dient onvoorwaardelijk aandacht te blijven gaan naar 

voldoende beschermingsmateriaal enopleidingsbehoeften (hygiëne), alsook naar een efficiëntere 

werkorganisatie en taakherschikking met aandacht voor ondersteunende functies voor 

verpleegkundigen. 

Personeelsbeleid en ondersteuning 

• Het verlof dat door verpleegkundigen reeds werd aangevraagd en goedgekeurd, dient door te gaan, 

zonder enige uitzondering. 

• Binnen het personeelsbeleid dient een beroepsgebonden lotgenotencontact een duidelijke plaats 

te krijgen. 

• Uitbreiding van operaties en consultaties naar niet-courante tijdstippen dienen te worden 

besproken met het verpleegkundig departement. 

• Naast de patient/nurse-ratio dient een ‘COVID-19-ratio’ te worden ingevoerd en gefinancierd voor 

de kritieke diensten. 

Psychiatrische ziekenhuizen 

• De kennis en expertise inzake ziekenhuishygiëne en somatische zorg dienen te worden uitgebreid 

naar de psychiatrische ziekenhuizen. 

• Ook het gebrek aan of de afwezigheid van beschermingsmateriaal baart enorme zorgen. Gezien de 

specifieke patiëntenpopulatie wordt hier na het opheffen van de lockdown een grote toename van 

het aantal besmettingen verwacht. 

Thuisverpleegkundigen 

• Ook hier voorzien we een toenemende zorgvraag wanneer de reguliere zorg meer plaats inneemt 

in de ziekenhuizen. De meeste thuisverpleegkundigen hebben sinds de COVID-19-maatregelen een 

inkomensverlies opgetekend. Zij zullen dus een deel van de zorgvraag kunnen recupereren. 

Anderzijds hebben ze een rol toebedeeld gekregen in de recent opgestarte schakelzorg, waardoor 

ook hier rekening dient te worden gehouden met extra werklast. 

• Sinds het begin van de Covid-19-crisis hebben verschillende patiënten vanaf het begin de zorg 

willen staken uit angst voor besmetting door de verpleger! Het is echter moeilijk om strikt genomen 

een categorie van patiënten te definiëren waarvan de zorg niet "dringend", "essentieel" of "met een 

risico van onomkeerbare en/of onaanvaardbare verslechtering van de gezondheidstoestand" is: 



➢ Om de zorg te beperken moet ook rekening worden gehouden met de sociale situatie van de 

patiënt: bijvoorbeeld een patiënt met een lage mate van sociale omkadering, waarbij de 

verpleegkundige (dagelijks of twee maal per week) de enige vorm van contact is. 

• De organisatie van de thuisverpleging vereist overleg met alle belanghebbenden (zelfstandigen, 

werknemers en medische instellingen). Er werd vastgesteld dat het overleg weliswaar wordt 

georganiseerd door de overheden van de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap, maar dat er geen 

overleg plaatsvindt in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit overleg is 

essentieel en cruciaal voor de organisatie van specifieke zorg voor COVID-19 patiënten, de 

organisatie van intermediaire zorgstructuren, etc., evenals voor niet-COVID-19 patiënten. Dit komt 

ook tot uiting in de efficiëntie van de beschikbaarheid en de verdeling van beschermingsmiddelen 

(maskers, enz.), waarbij de situatie tussen de Gewesten en Gemeenschappen sterk verschilt 

naargelang er al dan niet overleg is met de overheid. 

Zodra de algemene maatregelen van sociale distancing geleidelijk aan worden opgeheven, zal het 

noodzakelijk zijn om rekening te houden met: 

➢ de toenemende terugkeer van COVID-19 patiënten uit ziekenhuizen alsook gewone patiënten 

(postoperatief, ...) 

➢ de terugkeer van patiënten (van wie de zorg is stopgezet) wanneer hun mantelzorgers (familie, 

enz.) terug aan het werk gaan. 

Om verspreiding te voorkomen is het noodzakelijk om de Covid-19-status van patiënten en 

verpleegkundigen (verpleegkundige, ziekenhuisassistent en zorgkundige) te kennen. 

 

Debriefing van de COVID-19-crisis 

De Federale Raad voor Verpleegkunde dringt aan op een debriefing na de COVID-19-crisis, met 

inbegrip van verpleegkundigen. 

Voor de toekomst moeten COVID-19 of andere pandemieën deel uitmaken van ons 

gezondheidssysteem. Het is van groot belang dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op het leveren 

van kwaliteitszorg. Dit vereist een duidelijke langetermijnvisie, met inbegrip van : 

• de opleiding en de vaardigheden van de verpleegkundigen: adequate en moderne opleiding, 

functiedifferentiatie 

• de beschikbaarheid van ultramoderne apparatuur (beademingsapparaat, ECMO, ...) voor de 

basisopleiding van verpleegkundigen 

• de beschikbaarheid en verspreiding van beschermingsmiddelen 

• het kadaster van de verpleegkundigen (alle sectoren) 

• ▪ … 

 
Gezien de gevraagde termijn (48 uur) voor het uitbrengen van dit advies, zullen wij dit later zeker nog 
aanvullen.  
 

 



In bijlage vindt U de brief van UGIB / AUVB / AKVB van 16 april 2020 (Ref: 2020/20/16-04/WD/HD-

DS/PS) waarin de deelname van verpleegkundigen wordt vooropgesteld, en speciale aandacht voor 

de sector wordt gevraagd betreffende de "exitstrategie". 


