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Wat houdt het lidmaatschap bij de VVVS in?
Het lidmaatschap verschaft je toegang tot de
ledenexclusieve
pagina's
en
nieuwsbrieven.
Als lid kan je aan een gereduceerde prijs inschrijven voor
onze activiteiten (vb. symposium, workshops,
traumacursus, ...).
Wanneer er een activiteit gepland is, moet je bij de start
van de officiële inschrijving van die activiteit reeds lid zijn
om van de ledentarieven te kunnen genieten.
Er zal steeds ruim voordien een aankondiging komen met
de startdatum van inschrijving.
Premium Leden nieuwsbrief met belangrijke info en
nieuws.

Actieve participatie op ons Ledenforum over actuele
thema's.
Het lidmaatschap loopt gedurende 1 jaar vanaf ontvangst
van betaling.
Kostprijs Lidmaatschap/jaar: 39€
Student BaNaBa (IZ en Spoed) hebben recht op 1 jaar
gratis lidmaatschap.
Indien je hieraan voldoet, maak dan een login aan, duidt
'Student' aan en stuur een kopie van je studentenkaart
naar ledenadministratie@vvvs.be.
Lidmaatschap via www.vvvs.be
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Waarom een lidmaatschap bij de VVVS?
Omdat uw stem belangrijk is. Wij verdedigen uw
belangen via allerlei adviesraden en werkgroepen. Bekijk
hier onze missie en visie .
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Wat leeft er in de wetstraat? (1)
Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld verscheen op
16/12/2021 het persbericht van minister
Vandenbroucke waarin hij aankondigde 45.000 K vrij
te maken voor de jaarlijkse premie voor de
gespecialiseerde verpleegkundigen met BBT en BK
(specialisatiecomplement voor de verpleegkundigen
met een erkende specialisatie)

Ondertussen is er nog geen verdere communicatie
geweest over hoe dit zal verder uitgerold worden.
Tijdens het gestructureerd overlegmoment tussen
het Kabinet van de minister en het bureau van de
AUVB dd. van 04/02/2022 werd medegedeeld dat dit
dossier momenteel in behandeling is bij het kabinet
en dat tegen eind februari hierover een
aankondiging en meer duiding zal worden gegeven.
We volgen dit nauwgezet op.

Wat leeft er in de wetstraat? (2)

ZIEKENHUISORGANISATIE EN –FINANCIERING”.

Op 28 januari 2022 heeft minister Vandenbroucke
zijn plan voorgeteld “HERVORMING VAN DE

De tekst van dit plan kan U inkijken via deze link

Raad van Bestuur van
de AUVB-UGIB-AKVB
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Agedna Raad van Bestuur AUVB-UGIB-AKVB Dindsdag 08 februari 2022

Agenda van de Nederlandstalige Kamer van de
AUVB-UGIB-AKVB –Woensdag 26 januari 2022
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Door Lauwaert
International Emergency Nursing, 2021, september
What is the impact of team triage as an intervention
on waiting times in an adult emergency department?
– A systematic review
Nessa Corkery, Pinar Avsar, Zena Moore, Tom
O’Connor, Linda Nugent, Declan Patton
Doel: Het effect onderzoeken van team-triage op de
wachttijden
op
spoedgevallendiensten
voor
volwassenen.
Opzet: Een systematische review met behulp van
narratieve analyse.
Methode: Systematische review methodologie,
waarbij kwantitatieve onderzoekspapers bestaande
uit gerandomiseerde controletrials, cohort of quasiexperimentele studies werden meegenomen. Het
PICO-kader werd gebruikt om de vraagstelling te
formuleren. Met behulp van een gestructureerde
zoekmethode werden databases gebruikt om de
onderzoekspapers te vinden. De doorzochte
databases waren Cochrane, CINAHL en MEDLINE.
Twaalf (12) onderzoekspapers voldeden aan de
inclusiecriteria. Elk van de 12 papers werd op
kwaliteit beoordeeld aan de hand van een erkende
checklist. Er werd data-extractie uitgevoerd en de
bevindingen werden geanalyseerd met behulp van
een narratieve benadering.
Resultaten: Het bleek dat ter hoogte van de triage
een team bestaande uit een senior Urgentiearts en
een
triageverpleegkundige
een
snellere
besluitvorming en passende onderzoeksopdrachten
mogelijk maakt. Vroegtijdige aanvragen voor een
hospitalisatiebed of een doorverwijzing naar
specialistische consultatie bleken ook de wachttijden
te verbeteren. Het aantal patiënten dat vertrekt
zonder gezien te worden en de mortaliteit zijn
gedaald bij gebruik van team-triage. Ook de
patiëntentevredenheid verbetert door team-triage.
Conclusie: Team-triage verbetert de wachttijden op
de Spoedgevallendienst

A mobile mindfulness intervention for emergency
department staff to improve stress and wellbeing: A
qualitative study
Hui (Grace) Xu, Anthony Tuckett, Kathryn Kynoch,
Robert Eley
Achtergrond:
Werkstress
en
burn-out
op
spoedgevallendiensten zijn belangrijke problemen
die effectieve oplossingen vereisen. In andere
zorgorganisaties is aangetoond dat het gebruik van
een mindfulness-app op een smartphone een
positief kosteneffect heeft op het management van
stress.
Doel: Onderzoek naar de ervaringen van het
personeel van de SPGD
bij de praktijk van
mindfulness door het gebruik van een smartphoneapp.
Methode: Een kwalitatieve studie werd uitgevoerd
met
24
personeelsleden
van
2
Spoedgevallendiensten in Australie die gedurende 4
weken een mindfulness-app hadden gebruikt. Semigestructureerde, één-op-één interviews werden
afgenomen tussen eind 2019 en begin 2020.
Interviews werden opgenomen op audio-tape en
getranscribeerd. Descriptieve beschrijving werd
gebruikt in de inhoudsanalyse.
Resultaten:
Vier
hoofdthema's
werden
geïdentificeerd:
- individualiteit in het gebruik van de app,
- waargenomen voordelen en de impact op het
leven,
- waargenomen hinderpalen
- bevorderende factoren voor het gebruik.
Deelnemers meldden dat de beoefening van
mindfulness talrijke voordelen had waaronder een
beter beheer van stress en angst, evenals een
verbeterd algemeen welzijn. De belangrijkste
hinderpalen voor mindfulnessbeoefening waren
slecht timemanagement voor mindfulness en gebrek
aan motivatie. De gerapporteerde bevorderende
factoren waren een sterke wens om het welzijn te
bevorderen en de mogelijkheid om de beoefening in
te passen in de bestaande routine.
Conclusie: Het beoefenen van mindfulness met een
smartphone-app is een nuttige strategie om het
welzijn bij het Spoedpersoneel te bevorderen en
stress te beheersen. Organisaties in de
gezondheidszorg zouden voor het personeel de
implementatie van een mindfulness-app moeten
overwegen.
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Voor U gelezen (1)
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Doelstellingen: Deze studie onderzocht de aard van
onderbrekingen
allerhande
ervaren
door
spoedverpleegkundigen en de gerelateerde factoren.
Methoden: Deze studie is een beschrijvend
onderzoek met behulp van gestandaardiseerde
observatie-instrumenten. In totaal namen 23
verpleegkundigen deel aan de studie, allen
werkzaam op een Spoedgevallendienst. Met behulp
van een stopwatch, werd over een periode van 120
uur, de aard en het aantal onderbrekingen
geregistreerd. Begin- en eindtijden van taken en
onderbrekingen
werden
gemeten.
Factoren
gerelateerd
aan
onderbrekingen
waren
communicatie, telefoongesprekken, alarmen van
medische apparatuur, veranderingen in de toestand
van de patiënt, en andere factoren.
Resultaten: De frequentie van onderbrekingen op de
Spoedgevallendienst was 6,4 keer per uur, en het

Voor U gelezen (2)
Door Lauwaert
In het tijdschrift “International Emergency Nursing”
verscheen in het nummer van November, 2021 het
onderstaande editorial. Wij willen jullie dit niet
onthouden en geven de tekst dan ook vertaald
integraal weer. Zeer herkenbaar, ook in Belgie.
Heroes and angels: ED nurses’ ongoing fight for
meaningful recognition as professionals on the
frontline of the pandemic
Jennifer Chippsa1, Mary AnnJarvisb2, Petra
Brysiewiczb2
1 School of Nursing, Faculty of Community and
Health Sciences, University of the Western Cape,
Cape Town, South Africa
2 School of Nursing & Public Health, College of Health
Sciences, University of KwaZulu-Natal, Durban, South
Africa

percentage was 9,1%. De tijd noodzakelijk voor de
eigenlijke verpleegkundige taken zoals "advies en
voorlichting", "veiligheid", en " management van de
patientenzorg en informatiemanagement" werden
aanzienlijk
verlengd
als
gevolg
van
de
onderbrekingen.
De belangrijkste factor bij onderbrekingen was
communicatie met patiënten, familie en colegaverpleegkundigen. Tijdens medicatietaken duurden
de onderbrekingen het langst en kwamen deze het
meest frequent voor.
Conclusies: Communicatie met patiënten, families,
en collega-verpleegkundigen was de belangrijkste
factor
gerelateerd
aan
onderbrekingen.
Verpleegkundigen
kunnen
onderbrekingen
veroorzaken en gelijktijdig ook onderhevig zijn aan
onderbrekingen. Daarom moeten verpleegkundigen
op de Spoedgevallendienst zorgvuldig te werk gaan
om geen onderbrekingen te veroorzaken.

willen gaan doen waarvoor we opgeleid zijn en
beschermd te worden om het te doen" (British
Association of Critical Care Nurses, Nicki Credland,
voorzitter).
Tijdens
de
Covid-19
pandemie
staan
verpleegkundigen van de Spoedgevallendienst in de
frontlinie van de patiëntenzorg. Ondanks de
toename
van
de
werklast,
blijven
spoedverpleegkundigen verpleegkundige urgente
zorg verlenen met hun professionele kennis en
kunde. Tijdens deze pandemie ontstond er echter
een discours van eerstelijns gezondheidswerkers te
beschouwen als engelen en helden met meerdere
beelden van hen als helden in de frontlinie gekleed in
'superheld'
uniformen
(persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM))
en
artistieke
voorstellingen als "SuperNurse" heroes.

Uitgebreide media-aandacht heeft verpleegkundigen
tot hemelse status verheven voor hun 'engelachtige',
onvermoeibare,
dienstbare
en
verzorgende
benadering van patiëntenzorg. Een dergelijke
"We zijn geen engelen, we zijn geen helden, we zijn voorstelling van zaken kan als verfrissend worden
mensen die een carrière hebben gekozen, die hoog ervaren in vergelijking met die van een beroepsgroep
opgeleid zijn, die werken in een beroep dat kritisch is die gebukt gaat onder stereotiepe voorstellingen,
voor de patientveiligheid, die gewoon het werk
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Degree of interruptions experienced by emergency
department nurses and interruption related factors
Yong Eun Kwon, Miyoung Kim, Sujin Choi
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voortgezet die tot uiting komt in de "1988 Woodhull
Study on Nursing and the Media".
Er is gesuggereerd dat tijdens de pandemie de
identificatie van de verpleegkundige als held, waarbij
onbaatzuchtige offers aan de frontlinie worden
gebracht, belonend is voor professionals met minder
erkenning.
Daarentegen, de verhoogde publieke verwachtingen
van onvermoeibaarheid tijdens het werken in de
frontlinie van de pandemie brengt de geestelijke
gezondheid van de spoedverpleegkundige in gevaar,
waardoor ernminimale tijd over is om te bekomen
van de mentale uitputting en de daaruit
voortvloeiende depressie. Het heldendiscours is geen
neutrale uitdrukking van waardering. Zwickel ea.
stellen dat erkenning professioneel betekenisvol
moet zijn en gekoppeld aan specifieke prestaties en
tijdig moet worden gegeven door iemand die
professioneel belangrijk is voor de ontvanger, zoals
een leidinggevende, een manager, of een
gerespecteerde collega. Zinvolle erkenning verbetert
de betrokkenheid van verpleegkundigen bij hun
werk, hun inzet voor de missie van hun organisatie
en het leveren van zorg van hoge kwaliteit.

Op de Spoedgevallendienst kan een gebrek aan
professionele erkenning door de media of hun
werkgever, bijdragen tot een verhoogd risico voor
spoedverpleegkundigen
op
burnout
en
mededogenmoeheid.
In de huidige pandemie
hebben spoedverpleegkundigen in de voorhoede van
de pandemie, te maken gehad met verhoogde
werkdruk, een verhoogd gezondheids- en
veiligheidsrisico en moreel onbehagen, veroorzaakt
door ethische uitdagingen tijdens de pandemie met
betrekking tot triage-apparatuur versus gelijkheid
van zorg en verantwoordelijkheid. Meer dan 2200
verpleegkundigen (inclusief de spoedverpleegkundige) zijn overleden als gevolg van een infectie
met SARS-CoV-2, waardoor het geschatte geschatte
tekort van bijna 10 miljoen verpleegkundigen, met
name in ZuidoostAzië en Afrika. nog belangrijker. Dit
alles vormt een bedreiging voor de gezondheid van
de verpleegkundige beroepsgroep met als risico dat
verpleegkundigen het beroep verlaten of geestelijke
gezondheidsproblemen ontwikkelen met langdurige
gevolgen voor de gezondheidssystemen in
verschillende landen en de beroepsgroep zelf.
Bovendien,
na
de
pandemie,
kunnen
spoedverpleegkundigen worden geconfronteerd met
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waarbij verpleegkundigen werden afgeschilderd als
ongeschoolde, low-skilled assistenten van artsen.
De media echter weerspiegelt en versterkt de
publieke opinie en brengt alle verpleegkundigen,
inclusief de spoedverpleegkundige, in gevaar. Het
afbeelden van spoedverpleegkundigen als helden,
echte personen die buitengewone acties uitvoeren,
gehuld
in
"superhelden"
capes
(PPM),
onderwaardeert en ondermijnt de voorstelling van
verpleegkunde als een competent, bekwaam beroep.
Bijgevolg, ondanks hun competentie als autonome
gelijkwaardige leden van het team van de
Spoedgevallendienst, worden verpleegkundigen
teruggeduwd in hun dienende rollen van stilzwijgen,
zoals twee eeuwen geleden, terug in de schaduw en
van ondergeschikt belang.
Dus, ondanks de schijnbaar goede bedoelingen van
het publiek, plaatst de ondermijnende nietbetekenisvolle erkenning, veroorzaakt door hemelse
en
heldhaftige
voorstellingen
van
de
verpleegkundigen of veelvuldige "likes" op
Facebook® als reactie op foto's van in vol ornaat
(PBM)
gestoken
verpleegkundigen,
grote
vraagtekens bij de professionele capaciteit van de
verpleegkundige.
De zorg voor patiënten met zeer overdraagbare
infectieziekten is niet nieuw in de verpleging met een
geschiedenis van de spoedverpleegkundige als de
eerstelijns gezondheidszorgwerker die te maken
heeft met opkomende infecties zoals de SARS
outbreak, Ebola en nu Covid-19. Verpleegkundigen
hebben steeds in het historische middelpunt gestaan
van preventie, zorg en bestrijding van infectieziekten
sinds de tijd van Florence Nightingale, de eerste
verpleegkundige epidemioloog.
Ondanks de bijbehorende angst voor besmetting en
overdracht, heeft de spoedverpleegkundige, als
gatekeeper van het gezondheidszorgsysteem, een
belangrijke rol gespeeld bij de triage van het publiek
tijdens de Covid-19 pandemie. Het verpleegkundig
beroep heeft een geschiedenis van het verstrekken
van zorg over zowel de levensloop en de
gezondheidszorg continuüm op basis van een
uitgebreide verpleegkundige opleiding en klinische
specialisatie in spoedgevallenverpleegkunde.
Het is dus verontrustend dat het beroep van
verpleegkundige, met een geschiedenis van
onzichtbaarheid in de media, opnieuw wordt
afgeschilderd als "niet-professionals", ook al zijn het
helden of engelen, waarmee de erfenis wordt
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de gevolgen van de pandemie voor de geestelijke
gezondheid, verdere personeelstekorten en het
omgaan met hun eigen verliezen als gevolg van de
pandemie, waarvoor er geen tijd is geweest om erbij
stil te staan en te rouwen.
De huidige Covid-19 pandemie benadrukt de cruciale
rol van verpleegkundigen en heeft de discussies over
het imago van de verpleegkundige aangewakkerd.
Het gebrek aan betekenisvolle erkenning en de
onbedoelde gevolgen van de pandemie-specifieke
beeldvorming van spoedverpleegkundigen, kan
leiden tot negatieve gevolgen in de recrutering van
studenten, het bieden van een veilige werkomgeving
en de erkenning van verpleegkunde als een beroep,
met
spoedgevallenverpleegkunde
als
een

specialisatie.

Voortbouwend op de prominente rol van
verpleegkundigen tijdens de Covid-19 pandemie, is
een tweeledige aanpak vereist.
Ten eerste, moet de verpleegkunde als beroep de
media overtuigen om het beeld van de
"zorgverlener" in de media aan te vechten en te
vervangen door een beeld van deskundigheid; en ten
tweede moeten er duurzame, zinvolle initiatieven
voor erkenning van specifieke verwezenlijkingen
worden ontwikkeld en uitgevoerd om versterking en
erkenning te bekomen van de verpleegkunde,
inclusief de frontline spoedverpleegkunde.

Bekijk hier de video
#wearenotonlyheroesjustforoneday
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We are not only heroes just for one day!!
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www.corpuls.be
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