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De beroepsorganisatie VVVS ijvert voor optimale patiëntveiligheid en excellentie 

in de uitvoering van het beroep van Verpleegkundige Spoedgevallenzorg. 

 
 
Missie (waar staan wij voor) 
 

1. De VVVS vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de urgentieverpleegkundigen 
werkzaam in de spoedgevallenzorg en de dringende geneeskundige hulpverlening. 
 

2. We zien urgentieverpleegkundigen als een essentiële partner bij de opvang en 
behandeling van de patiënt met een dringende zorgvraag. 
 

3. We vinden empathie en mededogen essentiële waarden in het beroep van 
urgentieverpleegkundige. 
 

4. Wij ijveren voor een professioneel geschoolde urgentieverpleegkundige die werkt binnen 
een kader van vertrouwelijkheid en met aandacht voor een optimale patiëntveiligheid. 

 
Visie (waar gaan we voor) 
 

1. De VVVS is de belangrijkste ledenorganisatie van urgentieverpleegkundigen en wordt 
erkend als de verpleegkundige autoriteit op gebied van de spoedgevallenzorg en 
dringende geneeskundige hulpverlening. We zijn een toonaangevende stem in het 
desbetreffende beleid en regelgeving. 
 

2. Wij streven naar een goede samenwerking met de zorgpartners in de spoedgevallenzorg 
en de dringende geneeskundige hulpverlening Duidelijke communicatie, integriteit, 
wederzijds respect en openheid tussen alle medewerkers staan daarbij hoog in ons 
vaandel. 

 
3. Wij streven naar continuïteit van zorg en proberen een goed evenwicht te vinden tussen 

het professionele en het privéleven, zodat wij als hulpverlener vanuit een positieve en 
gezonde ingesteldheid zorg kunnen verstrekken. 
 

4. We zijn erkend als de belangrijkste autoriteit op vlak van onderzoek en opleiding in de 
urgentieverpleegkunde met als doel evidence-based praktijkvoering. Wij stimuleren en 
initiëren continue bijscholing, zodat we de meest up-to-date zorg kunnen verlenen. 
 

5. We definiëren binnen de spoedgevallenzorg en de dringende geneeskundige hulpverlening 
de normen voor kwaliteit en veiligheid. Wij werken niet alleen curatief, wij hebben ook 
oog voor preventie. We streven naar een goede zorg voor de patiënt in een geest van 
filantropie, mededogen en empathie.  
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1. De VVVS is de belangrijkste ledenorganisatie van urgentieverpleegkundigen en wordt 
erkend als de verpleegkundige autoriteit op gebied van de spoedgevallenzorg en de 
dringende geneeskundige hulpverlening. We zijn een toonaangevende stem in het 
desbetreffende beleid en regelgeving. 

 

Strategische doelstellingen: 
 

- We zorgen voor een lokale verankering van de VVVS met aanspreekpunten. 
- VVVS en haar leden participeren in overlegorganen met betrekking tot de 

spoedgevallenzorg. 
- We hebben een engagement binnen de internationale gemeenschap van 

urgentieverpleegkundigen. 
- We enthousiasmeren studenten verpleegkunde voor de specialiteit urgentieverpleegkunde. 
- We promoten het VVVS-lidmaatschap door middel van een creatieve rekrutering en 

retentiebeleid. 
- We vergroten de zichtbaarheid van en deelname aan wet- en regelgeving ter bevordering 

van de patiëntveiligheid en excellentie in de praktijk van de urgentieverpleegkunde. 
- We onderhouden op een permanente basis via allerlei elektronische hulpmiddelen de 

communicatie met de leden. 
 

Acties: 
 
- De uitgaven en het gebruik van middelen zijn beheerd in overeenstemming met de VVVS-

doelstellingen. 
- Er is continuïteit verzekerd in het beheer van de beroepsorganisatie. 
- Op het gebied van bestuur en leiderschap zijn “best practices” geïmplementeerd. 
- De leden worden geïnformeerd via een nieuwsbrief en via de website VVVS. Niet-leden en 

geïnteresseerden kunnen via de website noodzakelijke informatie verkrijgen.  
- Sociale media worden doeltreffend en opbouwend gebruikt in de communicatie. 

 
 

2. Wij streven naar een goede samenwerking met de zorgpartners in de spoedgevallenzorg en 
dringende geneeskundige hulpverlening. Duidelijke communicatie, integriteit, wederzijds 
respect en openheid tussen alle medewerkers staan daarbij hoog in ons vaandel.  
 

Strategische doelstellingen: 
 
- We ontwikkelen strategische partnerships en samenwerkingsverbanden ter bevordering van 

het beroep van urgentieverpleegkundige. 
- We promoten inter- en multidisciplinaire samenwerking. 
- We onderhouden goede contacten met de vakorganisaties binnen deze domeinen. 

 

Acties: 
 

- We faciliteren oefensimulaties tussen de zorgpartners door middel van scenariotraining, 
workshops, … 

- Overleg met andere verenigingen Urgentieverpleegkundigen, Urgentieartsen, 
Hulpverlener-Ambulanciers en andere zorgverleners binnen de Spoedgevallenzorg en de 
dringende geneeskundige hulpverlening wordt op een gestructureerde wijze 
georganiseerd.  
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3. Wij streven naar continuïteit van zorg en proberen een goed evenwicht te vinden tussen het 
professionele en het privéleven, zodat wij als hulpverlener vanuit een positieve en gezonde 
ingesteldheid zorg kunnen verstrekken. 
 

Strategische doelstellingen: 
 
- We promoten onderzoek naar een optimale work-life balance voor de 

urgentieverpleegkundige. 
 

Acties: 
 

- We ijveren voor de erkenning als “zwaar beroep”. 
- We organiseren op regelmatige basis een “werklastmeting” 
- We ondersteunen initiatieven gericht op het versterken van de mentale veerkracht van 

urgentieverpleegkundigen 
 

 

4. We zijn erkend als de belangrijkste autoriteit op vlak van onderzoek en opleiding in de 
urgentieverpleegkunde met als doel evidence-based praktijkvoering. Wij stimuleren en 
initiëren continue bijscholing, zodat we de meest up-to-date zorg kunnen geven. 
 

Strategische doelstellingen: 
 
- We faciliteren en begeleiden de ontwikkeling en verspreiding van kwalitatief hoogstaande 

en innovatieve VVVS-onderwijsprogramma's en VVVS-vormingen.  
- We faciliteren de ontwikkeling van nieuwe kennis op het gebied van urgentieverpleegkunde 

door middel van onderzoek, financiering van onderzoek en samenwerking met 
kennisinstellingen.  

- Via de VVVS-foundation bieden we ondersteuning aan onderzoeks- en onderwijsprojecten 
ter bevordering van het beroep van urgentieverpleegkundige. 

- We willen de urgentieverpleegkundige actief betrekken bij onderzoek en onderwijs. 
 

Acties: 
 

- We formuleren voorstellen bij het kenniscentrum van de federale overheid. 
- We organiseren symposia, hoofdennamiddag, … 
- We organiseren traumacursus, triagecursus, … 
- We participeren aan internationale congressen. 
- Er wordt een “award” uitgereikt als voorbeeld en erkenning voor de kwaliteit en veiligheid 

in de urgentieverpleegkunde. 
 

 
 

5. We definiëren de normen voor kwaliteit en veiligheid. Wij werken niet alleen curatief, wij 
hebben ook oog voor preventie. We streven naar een goede zorg voor de patiënt in een geest 
van filantropie, mededogen en empathie. 
 

Strategische doelstellingen: 
 
- We bepalen en valideren de belangrijkste meetinstrumenten en procedures ter 

verbetering van de kwaliteit en de veiligheid in de praktijk van de 
urgentieverpleegkunde. 

- We werken rond de preventie van patiëntveiligheidsincidenten. 
- We promoten en erkennen actief kwaliteit bevorderende initiatieven binnen de 

urgentieverpleegkundigen. 
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- We ijveren voor een erkenning van de VVVS als een pleitbezorger voor veilige zorg 
door de urgentieverpleegkunde. 

- We leiden het beroep van urgentieverpleegkunde naar evidence-based en veilige zorg. 
 

Acties: 
 
- Vertalen van evidence based nursing in de praktijk van spoedgevallenverpleging. 
- We hebben een actieve medewerking in het definiëren van kwaliteitsnormen voor de 

urgentieverpleegkunde en de bredere spoedgevallenzorg  (bijvoorbeeld zorginspectie). 
- We nemen deel aan werkgroepen betreffender deze onderwerpen. 

 
 


