Verpleeg-ON-kunde
door
Politiek
en ruimer Beleid

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/05/ziekenhuizen-kunnen-verpleegkundigwerk-tijdelijk-uitbesteden-aa/

De politiek en het ruimere beleid brengt de verpleegkundige zorg en de patiëntenzorg fundamenteel
in gevaar, veiligheid en kwaliteit van zorg kunnen minder dan ooit gegarandeerd. Hierdoor wordt het
verpleegkundig beroep meer dan ooit verder uitgehold en ondermijnd.

Dit in een tijd waarin meer dan ooit bewezen wordt dat het aantal zorgverleners/ verpleegkundigen
aan bed en een doorgedreven opleiding een betere uitkomst van de patiënt verzekeren en ook
resulteren in een lager sterftecijfer.

Men gaat blijkbaar een wettelijk kader gaan bieden om verpleegkundige handelingen open te trekken
naar hiervoor niet-opgeleide en onervaren niet-bevoegde zorgverleners.

De wijze waarop nu, na de eerdere mislukte poging van mei, dit gaat gebeuren is ontoelaatbaar en
onbegrijpelijk maar bijzonder verontrustend.

Dat daarbij de immense en onontbeerlijke inspanningen van zorgverleners en verpleegkundigen ten
tijde van deze Covid-crisis als trigger worden genomen om deze maatregelingen door te voeren zal
veel verpleegkundigen nog meer de rug doen toekeren!

Als dit wordt toegepast zullen in de toekomst nog meer en sneller zulke en andere vermeende redenen
worden ingeroepen om niet bevoegde en daartoe opgeleide professionals onveiliger, minder
kwaliteitsvol, ruimer, sneller en goedkoper hun zorgen en diensten te laten uitbreiden en misbruiken.
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Zoals ook recent en herhaaldelijk reeds geponeerd, dienen eerder en dringend volgende maatregelen
genomen:

-

voor de uitwerking van dergelijke regeling dient een eerdere en bredere intentie vooraf kenbaar
gemaakt, een ruimer draagvlak en meer tijd beschikbaar gesteld aan verpleegkundigen en
verpleegkundige organisatieverantwoordelijken, meer betrokkenheid en inspraak geboden aan
deze verpleegkundigen, waarbij ook van deze die in de concrete praktijk van de werkvloer zijn
betrokken

-

een obligaat en transparant overzicht dient te worden opgemaakt van inzetbare
verpleegkundigen en zorgverleners en vermeende tekorten zorgverleners/verpleegkundigen
o een register van inzetbare verpleegkundige zorgverleners
o van enerzijds technisch werkloos gestelde verpleegkundigen en anderzijds van
organisaties (met bijhorende kwantitatieve inventaris van de zorgvraag) waar men op
deze wenst beroep te doen, nadat men uitgeput raakte in de vorderingsprocedures van
deze.

-

alle niet-verpleegkundige taken die door middel van logistieke en administratieve ondersteuning
kunnen worden onttrokken, moeten worden uitgevoerd door niet verpleegkundigen voordat er
sprake kan zijn van delegatie van verpleegkundige handelingen; de inzet van verpleegkundigen
dient waar nodig en gewenst ondersteund door buddies/vrijwilligers voor de ontlasting van niet
specifiek verpleegkundige taken

-

bij dreigend en nijpend tekort aan verpleegkundige zorgverleners dienen overkoepelende
initiatieven genomen naar het opzetten van zorgcentra te gebeuren door overheid, in
samenwerkingsverbanden ziekenhuizen, met inspraak en betrokkenheid van verpleegkundige
beroepsorganisaties waarbij de zorgvragers per type zorgvraag ondergebracht worden en de
verpleegkundige zorgcoördinatie door hiertoe ervaren en opgeleide verpleegkundigen
overkoepelend wordt aangestuurd

-

enkel de betrokken beroepsgroep zelf kan anderen toestemming geven en delegeren in een
beter en duidelijker hiertoe omschreven kader. Dit hoort expliciet en exclusief toe aan hiertoe
bevoegde verpleegkundigen met bijzondere kwalificatie, ervaring en betrokkenheid én aan de
verpleegkundige (beroeps)organisaties. Gaan we morgen ook de geneeskunde, advocatuur,
notariële schikkingen en andere toelaten aan anderen?

-

de kwalificatie en ervaring van de coördinerende verpleegkundige dient concreter beschreven
en gewogen

-

de opleidingen van andere inzetbare medewerkers voor verpleegkundige taken dienen sowieso
en kunnen enkel gegeven door en mits betrokkenheid van meerdere verpleegkundigen met
ervaring en verworteling in het reguliere verpleegkundig onderwijs en in samenwerking met
organisaties die regulier betrokken zijn met het geven van verpleegkundige opleidingen en het
inrichten hiervan

-

tevens kan het akkoord hiervoor pas gegeven, per regio en periode, na positief advies van:
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o
o

het bureau koepelorganisatie verpleegkunde
de technische commissie verpleegkunde
de aangestelden hiervoor van de betrokken
beroepsorganisaties

specifieke

verpleegkundige

-

er dient beter en meer werk gemaakt kwaliteitsmaatregelen, minder van
maatregelen

-

er dient concreet uitgewerkt naar welke norm wordt verwezen wanneer het aantal
verpleegkundigen onvoldoende zou zijn? Wat is de patiënt/verpleegkundige ratio? Vanaf welke
werklast kan deze maatregeling van toepassing zijn?

-

Zulke regeling kan per uitzondering naar een meer afgebakend geheel zo sterker beperkt in tijd:
enkel voor de periode van de crisis waarin tekort aan verpleegkundigen in die organisatorische
setting wordt bevestigd en tevens met verlengingen beperkter in tijd (tot maandelijkse perioden).

-

eindelijk en dringend dienen de middelen en voorwaarden beschikbaar gesteld voor de verhoging
van de attractiviteit verpleegkunde! Een (met andere sectoren en internationaal) vergelijkbare
en evenredige personeelsbezetting en verloning zijn daarbij minimale startvoorwaarden alsook
ontlasting en ondersteuning voor de sociaal onvriendelijke shiftbelasting en ruimere
ondersteuning.

kwantitatieve

Het Covid–virus gaat duidelijk in stijgende mate ook het gezond verstand en handelingsvermogen van
de ruimere goegemeente aantasten.

“bijzonder verontrustend, ontgoochelend/ontmoedigend en gevaarlijk”

na het applaus…
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