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      OPEN BRIEF 

 
 
 
 
 

- Aan de Dames en Heren Ministers van alle regeringen 
- Aan de Dames en Heren Parlementsleden 
- Aan alle Werknemersorganisaties 
- Aan alle Werkgeversorganisaties 

 
- Aan alle Belgen 
 

 

NU IS HET AAN ONS !!!! 
 
 

Er gaat tijdens deze COVID19-crisis een golf van solidariteit en steun voor de zorgverleners door het 
land. Dit is een welgekomen uiting van dank die deugd doet aan iedereen werkzaam in de zorg. Dit 
heeft ons, als Spoedgevallenverpleegkundigen, diep geraakt en een bijzonder warm gevoel bezorgd en 
ons de kracht en moed gegeven om door te gaan om te blijven zorgen dat de patiënt in de best 
mogelijke omstandigheden zou kunnen verzorgd worden. 
Ook de media hebben plots oog voor de verpleegkundigen: Ineens vinden ze ons allemaal “helden”. 
Deze mediasituatie met als doel ons een heldenstatus aan te meten is echter voor niets nodig. Wij 
doen immers gewoon waar we goed in zijn en waar we voor opgeleid zijn. Door de specifieke 
gespecialiseerde opleiding die wij als verpleegkundigen Spoedgevallenzorg en Intensieve Zorgen 
hebben gevolgd, kunnen we dit werk aan en kunnen we met passie en overgave onze job uitvoeren. 
Dankzij onze koelbloedigheid, daadkracht en beslissingsvermogen en onze expertise kunnen wij 24 uur 
per dag, 7 dagen op 7 blijven zorgen dat de patiënten in de beste omstandigheden en met de grootste 
expertise verzorgd en behandeld worden.  
 
“If you give peanuts you get monkeys” 
Deze veelzeggende uitspraak circuleert nu veel onder verpleegkundigen op de sociale media. De 
politiek vindt dat de verpleegkundigen nu toch wat compensatie verdienen voor het harde werk dat 
ze geleverd hebben. Er wordt zelfs van een éénmalige premie gesproken. Om nadien dan wel terug 
over te gaan naar “business as usual” en de verpleegkundigen opnieuw in het verdomhoekje te duwen 
met als excuus “ze hebben toch iets gehad (peanuts)”.  
 
Maar dit zullen verpleegkundigen niet meer tolereren. Spoedgevallenverpleegkundigen op de 
“werkvloer” willen nu actie. Dit momentum wordt nu gebruikt om aan de brede bevolking de eisen en 
structurele veranderingen noodzakelijk in onze sector opnieuw in de spotlight te plaatsen. De 
bevolking heeft hier immers nu oren naar. Wij staan immers in de picture. Aan de politici werden deze 
eisen reeds vaak overgemaakt maar enkel in tijden van verkiezingen hebben die een luisterend oor, 
….maar dat is een bekend gegeven. 
  
Welke zijn de eisen van de Spoedgevallenverpleegkundigen: 
 

 Noodzakelijke kwalitatieve verpleegkundige bestaffing 
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Kwaliteitszorg voor de zorgvrager moet verhogen door de werkdruk en werkstress te verminderen 
voor verpleegkundigen. Dit kan door de belasting in functie van het aantal patiënten per 
verpleegkundige per shift naar beneden te herzien en dit tot het Europees gemiddelde. Dit impliceert 
een groeipad met bijkomende werkkrachten, taakuitzuivering, minder administratieve opdrachten, 
afbouw van overbodige zorg, … 
 

 Prioriteit voor een goede work-life balans 
 
Dag – nacht – weekendshiften dienen proportioneel ingevuld te worden rekening houdend met een 
optimale work-life balans ten behoeve van het well-being van de verpleegkundigen. De middelen (tijd, 
materiaal, correct loon, waardering) voor een kwaliteitsvolle praktijkbeoefening en welzijn op het werk 
moeten voorzien worden. 
 

 Correcte verloning - een billijke en correct gefinancierde functiedifferentiatie 
 
De lonen voor verpleegkundigen dienen vergelijkbaar te zijn met de andere sectoren met vergelijkbare 
kwalificaties. De IFIC-classificatie dient dringend geoptimaliseerd te worden en rekening houden met 
de specifieke waardering van de beroepstitels (specialisaties). en bekwamingen. Voor de MUG- en PIT-
verpleegkundige dienen hogere IFIC-schalen voorzien te worden. Voor leidinggevenden dient de 
noodzakelijke bijkomende verloning voorzien te worden. 
 

 Erkenning als zwaar beroep 
 
Verpleegkunde dient opgenomen te worden in de lijst van zware beroepen. 
 

 Erkenning en financiering van de gespecialiseerde opleidingen 
 
Voor specifiek specialistische verpleegkundige functies, zoal deze voor MUG – PIT – Spoedgevallen-
dienst dienen de gespecialiseerde opleidingen van de beroepstitels en bekwamingen bestendigd en 
blijvend gevalideerd en gefinancierd te worden. Ook voor de ruimere sector dient dit afgewogen en 
waar nodig opgenomen te worden. 
 

 Inspraak in beleid en beslissingen 
 
Verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep in de zorgsector. De vertegenwoordiging van de 
verpleegkundigen in de officiële adviesorganen zowel op federaal vlak als in de instellingen moet 
hiermee congruent zijn. Verpleegkundige inspraak en betrokkenheid in besluitvorming en 
vertegenwoordiging in beleidsorganen, kabinetten, dient beter en specifieker opgenomen te worden. 
 
 
Deze hogergenoemde punten zijn voor de Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg prioritair te 
verwezenlijken. De maatschappij toont tijdens deze crisis waardering voor ons beroep maar is zich 
onvoldoende bewust van de problemen van het verpleegkundig beroep.  
Respect wordt nu geroepen maar moet niet alleen nu getoond worden maar ook in de toekomst. 
Verpleegkundigen verdienen dit !!! NOT ONLY HEROES JUST FOR ONE DAY !!! . 
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Door Lauwaert 
Voorzitter 
GSM 00 32 475 71 40 64 

mailto:secretaris@vvvs.be

