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Mevrouw, mijnheer 

Hopelijk leert u ons nooit kennen… 

… want wij maken deel uit van het MUG-team dat u in heftige omstandigheden zal stabiliseren en naar het 

ziekenhuis zal brengen.  

… want wij zorgen dat in de PIT-ziekenwagens uw levensreddende therapie opgestart wordt. 

… want wij helpen u bij uw aankomst in het ziekenhuis door de triage zodat u de juiste zorg krijgt op het juiste 

moment. 

We kunnen dat voor u doen omdat de gesubsidieerde opleiding ‘spoedgevallenzorg en intensieve zorgen’ ons 

voorbereidt op het werken in een kritieke zorgomgeving. Die opleiding geeft ons de bijzondere beroepstitel 

‘spoedgevallenzorg en intensieve zorgen’. In de wettelijke erkenningsnormen van de spoedgevallendiensten 

staat gestipuleerd dat er voldoende gespecialiseerde verpleegkundigen moeten aanwezig zijn én dat bepaalde 

activiteiten enkel toegelaten zijn voor deze gespecialiseerde teamleden. 

We vrezen dat we u in de toekomst, op momenten waarop het er werkelijk toe doet, niet meer accuraat zullen 

kunnen helpen. 

Expertise ‘spoed’ dreigt verloren te gaan 

De minister van volksgezondheid voert immers een hervorming door waarbij de specialisatiegebieden voor 

verpleegkundigen veel breder worden. Spoedgevallenverpleegkundigen belanden zo in de specialisatiepool 

acute zorg. Bedoeling hiervan is dat verpleegkundigen flexibeler inzetbaar zijn. Dit gaat echter compleet in tegen 

de huidige ontwikkeling in het medisch landschap waar doorgedreven specialisatie de norm is.  

Expertise ‘spoed’ is moeilijk op te bouwen tijdens stage  

Door de hervorming van de opleiding verpleegkundige duurt deze nu 4 in plaats van 3 jaar. De uitbreiding van de 

bacheloropleiding verpleegkunde bestaat echter voor het overgrote deel uit stage. Deze uitbreiding zal in geen 

geval de theoretische achtergrond kunnen voorzien die we nodig hebben als verpleegkundige partner binnen de 

spoedgevallenzorg.  

Expertise ‘spoed’ dreigt te duur te worden 

Omdat in de marge van de hervorming van de opleiding verpleegkundige is beslist om de subsidie van het 

bachelor-na-bachelor onderwijs stop te zetten, wordt het verwerven van theoretische expertise een zeer dure 

zaak. Gelukkig is de aanwezigheid van gespecialiseerd verpleegkundigen voor spoedgevallendiensten verankerd 

in de wetgeving. Maar ook daar worden stappen gezet om de erkenningsnormen van alle zorginstellingen te 

herzien. Als de gespecialiseerde verpleegkundige uit deze normen verdwijnt wordt het moeilijk om beheerders 

van ziekenhuizen te motiveren voor de (door het afschaffen van de subsidie) zeer dure opleiding. 

Natuurlijk willen we u, en alle anderen, accuraat blijven helpen. Daarom hebben we onze bedenkingen al geuit 

bij de beleidsmakers. We hebben hen om duidelijkheid gevraagd. Voorlopig zonder succes. 

Vandaag delen we onze bezorgdheden met u, in de hoop dat uw reactie helpt om het tij te keren. 

 

Het bestuur VVVS 

 


