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NIEUWSBRIEF

VVVS Nieuwsbrief  nr. 2, 2020

Geachte lezer,

2020 is nog niet voorbij en we hebben dit jaar toch al heel wat mogen meemaken. Dit is nog geen
jaaroverzicht maar we willen nu toch reeds een aantal gebeurtenissen die belangrijk waren en zijn voor onze
sector nogmaals in de kijker zetten;

Na ons geslaagd 2-daagse symposium te Blankenberge werden we ondergedompeld in de bizarre wereld van
het coronavirus. Als een 1ste golf raasde COVID door ons land en over gans de wereld.

Er werden lessen getrokken en dit zou geen 2de maal gebeuren. Maar ondertussen weten we wel beter en
zijn we beland in de 2de golf. Ook al waren de voorspellingen zeer negatief, toch zien we opnieuw een
lichtpunt aan het einde van deze tunnel. Maar we zijn er nog niet. Onze beleidsmakers zullen in de komende
weken de moed moeten hebben om er voor te zorgen dat er geen 3de golf aankomt door de gekende
onpopulaire maatregelen langer aan te houden. Dan pas zal onze gezondheidszorg en onze collega’s
opnieuw voldoende ‘zuurstof’ kunnen krijgen om voldoende te kunnen recupereren om de permanente
kwaliteitszorg te kunnen blijven bieden.

Tijdens deze voorbije maanden heeft de VVVS ook verder gewerkt aan allerhande dossiiers:

- Samen met de collega’s van de VVIZV hebben we onze schouders gezet onder het dossier van de
gespecialiseerde verpleegkundige en de opleiding. Hiervoor zijn we tot op het kabinet van de minster
van onderwijs Weyts gegaan om daar ons voorstel te duiden. Binnenkort zullen we over de vooruitgang
van dit dossier meer feedback kunnen geven (zie link naar dossier) (zie ook brief aan Minister De Block
link naar brief ).

- “Nu is het aan ons” was een noodkreet van de gespecialiseerde verpleegkundigen om gehoord te
worden. Deze noodkreet werd gestoffeerd met bijhorende video’s en breed verspreid (zie
#wearenotonlyheroesjustforoneday en bottom-up zorgvisie verpleegkunde ).

- Ondertussen werd een sociaal akkoord getekend waarbij de loonspanning in de IFIC-klasse 15 tussen de
verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg en de gespecialiseerde verpleekundige
volledig wegvalt na 16 jaar ancienniteit. Dezelfde loonspanning is er ook niet in klasse 16, 17 en 18 waar
gespecialiseerde verpleegkundigen als adjunct HVP en HVP verplicht over een BBT SP & IZ moeten
beschikken. Deze onrechtvaardigheid hebben we aan de traditionele vakbonden voorgelegd maar tot op
heden hebben we geen positieve reactie mogen ontvangen met de bevestiging dat zij deze terechte
vraag steunen en meenemen in de finale onderhandelingen. Daarom de petitie met meer dan 4500
respondenten (petitie ) en de boodschap naar de vakbonden toe ( boodschap vakbonden ).

- Na de 1ste golf hebben we aan de coronacommissaris ook onze voorstellen betreffende de opschaling
overgemaakt (brief coronacommissaris ).

- Ondertussen werd op 3 november ook het wetsvoorstel goedgekeurd waarbij een beroep kan gedaan
worden op niet gekwalificeerd personeel om verpleegkundige taken op te nemen. De VVVS heeft
hierover aan alle politieke partijen en de indieners van het wetsvoorstel een brief gestuurd met onze
fundamentele bezwaren (brief bezwaren ).

- Als je het hogervermelde allemaal op een rij zet kon het niet uitblijven. Het stond bij wijze van spreken
in de sterren geschreven. Vanuit Waalse en Brusselse hoek hebben verpleegkundigen een syndicale
beweging specifiek voor verpleegkundigen en zorgkundigen opgericht (info https://www.union4u.be/ )

En het jaar is nog niet voorbij .......

https://vvvs.be/sites/default/files/content/Eindrapport%20opleiding%20gespecialiseerde%20verpleegkundige.pdf
https://vvvs.be/sites/default/files/content/brief%20Minister%20M%20De%20Block%20COVID.pdf
https://vimeo.com/423131550
https://vvvs.be/sites/default/files/content/2020-06-22%20brief%20zorgplanverpleegkunde.pdf
http://vvvs.be/sites/default/files/content/petitie_.pdf
https://vvvs.be/sites/default/files/content/IFIC%20de%20gespecialiseerde%20vpken%20zullen%20de%20pineut%20zijn.pdf
http://www.vvvs.be/sites/default/files/content/Brief%202de%20golf.pdf
https://www.vvvs.be/sites/default/files/content/aanslag%20op%20de%20verpleegkunde%20in%20Belgi%C3%AB.pdf
https://www.union4u.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 .

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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https://www.vvvs.be/sites/default/files/content/missie%20en%20visie%20VVVS%202019.pdf
mailto:ledenadministratie@vvvs.be
http://www.vvvs.be/
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Wat leeft er in de wetstraat 1 ?

Publicatie : 2020-10-01

Numac : 2020042880

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

16 JULI 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire
voertuigen betreft

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft
aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als
bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, wordt de bepaling onder 5° vervangen als
volgt:

"5° de veldwachters, bedoeld in artikel 61 van het
Veldwetboek, aangesteld door de deputaties van de
provincieraden, binnen de grenzen van hun territoriale
bevoegdheid;"

Art. 3. In artikel 37.2, tweede lid, van hetzelfde koninklijk
besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord "elke" wordt vervangen door het woord
"een";

2° het lid wordt aangevuld met de woorden ", alleen
wanneer de aard van de opdracht het rechtvaardigt".

Art. 4. In artikel 37.4 van hetzelfde koninklijk besluit
worden de woorden "na te hebben gestopt" vervangen
door de woorden "met een gematigde snelheid".

Art. 5. Artikel 59.13 van hetzelfde koninklijk besluit wordt
vervangen als volgt:

"59.13. De bestuurder van een prioritair voertuig dat een
dringende opdracht uitvoert hoeft dit reglement niet na
te leven met uitzondering van de artikelen 4, 8.4, 16.4,
20, 24, eerste lid, 3°, 35, 36, 37, 44.1, vierde en vijfde lid
en 59.1, indien het gaat om:

a) een bevoegde persoon bedoeld in artikel 3, 1° en 5° ;

b) een bestuurder van een voertuig voor dringende
medische interventie van de dienst 112;

c) een bestuurder van een brandweervoertuig;

d) een bestuurder van een voertuig van de Civiele
Bescherming;

e) een bestuurder van een voertuig van de
veiligheidsdienst van de spoorwegen en de <voertuigen>
voor hulpverlening van Infrabel;

f) een bestuurder van een voertuig voor hulpverlening bij
een ernstig incident veroorzaakt door water, gas,
elektriciteit of radioactieve stoffen."

Art. 6. De Koning kan de bij artikelen 2 tot 5 gewijzigde
bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.

Art. 7. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in
het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel
zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal
worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2020.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

Fr. BELLOT

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Bijgewerkte verkeersgedragsregels voor bestuurders van
prioritaire voertuigen

OP 01 OKTOBER 2020. GEPOST IN RECENTE WIJZIGINGEN

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de wet van 16 juli 2020 tot
wijziging, voor wat betreft het verkeer van prioritaire
voertuigen, van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Deze wijzigingen strekken ertoe om in geval van nood de
prioritaire voertuigen in staat te stellen een interventie
sneller uit te voeren.

In artikel 3 vervangen de veldwachters de ambtenaren en
de provinciale wegopzichters.

Artikel 37.4 wordt gewijzigd om prioritaire voertuigen
met een speciaal geluidstoestel voortaan toe te laten om
met gematigde snelheid direct door het rode licht te
rijden zonder te hoeven stoppen.

Er wordt een artikel 37.5 toegevoegd dat bepaalt dat
bestuurders van een prioritair voertuig zijn vrijgesteld
van de bepalingen van de Wegcode wanneer ze een
dringende opdracht uitvoeren.
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Deze vrijstelling heeft betrekking op de prioritaire
voertuigen van bevoegde personen, de voertuigen voor
dringende medische interventies (112), de
brandweervoertuigen, de voertuigen van de civiele
bescherming, de voertuigen van de veiligheidsdienst van
de spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening van
Infrabel, en de voertuigen voor hulpverlening bij een
ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit
of radioactieve stoffen.

Deze bestuurders blijven echter onderworpen aan de
artikelen 4, 8.4, 16.4, 20, 24, eerste lid, 3°, 35, 36, 37,
44.1, leden 4 en 5, en 59.1 van de Wegcode.

Bron: Wegcode.be

Zie ook: 
https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcod
e/207-art37
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Permanente vorming tijdens de COVID-19
pandemie

Philippe Fortain, SPGD, AZ M. Middelares Gent

Hierbij een voorstel tot vraag en antwoord van de
Vlaamse Overheid inzake het niet kunnen volgen van
vormingen, noodzakelijk voor het behoud van de BBT IZ
en SO, tijdens de COVID-19 periode. Ik kan echter niet
beter samenvatten dan wat in het antwoord van Zorg en
gezondheid staat. Ik denk eerlijk gezegd dat dit duidelijk
genoeg is.

Vraag : Heel wat opleidingen en bijscholingen (zowel
intern als extern georganiseerd) werden geannuleerd of
verplaatst ten gevolge van de COVID-19 pandemie.
Medewerkers vrezen hierdoor niet voldoen aan hun
verplichte bijscholingsuren voor behoud van de BBT
(60u/4jaar ttz gemiddeld 15u/jaar).

Kan evt. overwogen worden om 2020 uit de
registratieperiode te houden?

Antwoord Mieke Scheepmans - Agentschap Zorg en
Gezondheid – afdeling informatie en zorgberoepen /
team zorgberoepen.

Team Zorgberoepen van het agentschap Zorg en
Gezondheid krijgt regelmatig deze vraag gesteld. Ik kan u
enkel informeren met de beperkte informatie waarover ik
beschik.

Momenteel vindt er geen controle op het behoud van de
erkenningen van de bijzondere beroepstitels en bijzondere
beroepsbekwaamheden van de verpleegkundigen plaats

en dit om meerdere redenen.

Waarschijnlijk zal de permanente vorming voor alle
gezondheidszorgberoepen in het portfolio, gekoppeld aan
het visum, ondergebracht worden. De controle zal in de
toekomst dan ook federaal worden.

Maar verdere uitwerking van deze plannen is er nog niet.

Voor de verpleegkundige bijzondere beroepstitels en
bijzondere beroepsbekwaamheden is er nu reeds de
mogelijkheid voorzien in de wetgeving (bestaande MB’s
bevattende de erkenningscriteria per specialisatie) om de
permanente vorming te spreiden over meerdere jaren (bv.
4 of 6 jaar). Hieruit leid ik af dat vorming of bijscholing die
in 2020 niet kon gevolgd worden, in de vorige/volgende
jaren kan ingehaald worden.

Echter indien er hier een aanpassing/versoepeling van de
wettelijke criteria voor nodig is (niet rekening houden met
2020), zal dit gevraagd moeten worden aan de federale
overheid Volksgezondheid.

.

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-019-4688-7
https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/207-art37
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Voor uw informatie

Een syndicale beweging specifiek(er) voor verpleegkundigen
Union4U is ontstaan uit de wil van een kleine groep vrijwilligers die allemaal in de gezondheidssector werken.
Deze Covid 19-crisis heeft aangetoond dat het tijd is dat verpleegkundigen en zorgverleners als
hoofdrolspelers in ons gezondheidszorgsysteem worden beschouwd.

Meer info:  

https://vimeo.com/481367708 en 

https://www.union4u.be/

https://vimeo.com/481367708
https://www.union4u.be/
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We are not only heroes just for one day!!

Bekijk hier de video

#wearenotonlyheroesjustforoneday

https://vimeo.com/423131550
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Sepsis op de Spoedgevallendienst

Ver Elst Tina (35) is afgestudeerd in 2020
aan de Thomas More Hogeschool Lier,
bachelor-na-bachelor intensieve zorgen
en spoedgevallenzorg, en werkt in het
ziekenhuis te Geel

Sepsis is een complexe aandoening die zich ontwikkelt als
een ontregelde gastheerreactie op een infectie, en wordt
geassocieerd met acute orgaandisfunctie en een hoog
risico op overlijden. Momenteel is de mortaliteit en
morbiditeit nog steeds onacceptabel hoog. Wereldwijd
wordt één op de vijf sterfgevallen in verband gebracht met
sepsis. Het is dus een belangrijk volksgezondheids-
probleem met aanzienlijke economische gevolgen. De
Wereldgezondheidsvergadering en de World Health
Organization hebben in 2017 sepsis tot een wereldwijde
gezondheidsprioriteit gemaakt en hebben een resolutie
aangenomen om de preventie, de diagnose en het beheer
van sepsis te verbeteren. Sepsis kan ernstige gevolgen
hebben. Septische shock, multi-orgaanfalen, acute
respiratory distress syndrome, diffuse intravasale stolling,
acute nierinsufficiëntie en
cardiomyopathie zijn complicaties

die kunnen optreden. Daarboven

hebben veel sepsis overlevenden

gevolgen van sepsis gedurende de rest van hun leven.

Sepsis wordt meestal veroorzaakt door bacteriën, maar
ook virussen, parasieten en schimmels kunnen de oorzaak
zijn. COVID-19, is niet weg te denken uit 2020, uit de
literatuur is gebleken dat sepsis de meest voorkomende
complicatie is van COVID-19.

Vroege herkenning en behandeling zijn essentieel voor de
overleving van patiënten met sepsis.

Buiten de mortaliteit en de morbiditeit die vermindert,
wordt ook het voordeel van een verminderde verblijfsduur
in het ziekenhuis en de daarbij horende ziekenhuiskosten
vastgesteld. Sepsis is een veelvoorkomende aandoening
op spoedgevallendiensten. Het identificeren van sepsis op
de spoedgevallendienst kan een uitdaging zijn door de
complexiteit en de klinische heterogeniteit. Bij patiënten

die met sepsis opgenomen worden, is de ernst van de
ziekte niet altijd direct duidelijk. Een levensbedreigende
infectie kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

De spoedgevallendienst kan door het drukke karakter een
extra uitdaging zijn voor vroegtijdige detectie van
septische patiënten. Wat het ook moeilijk maakt, is dat er
geen sluitende diagnostische methode zijn om sepsis vast
te stellen. Er is geen enkele methode die de diagnose
sepsis precies kan aantonen. Er zijn screeningstools als
hulpmiddel, maar deze geven enkel een vermoeden aan.

Ondanks de grote vooruitgang in de medische wereld blijft
sepsis nog steeds een grote uitdaging om te herkennen en
te behandelen. Het is geen duidelijk omschreven ziekte,
maar eerder een niet-specifiek, klinisch syndroom dat
ontstaat uit verschillende combinaties van
ziekteverwekkers, gastheer- en orgaandisfuncties. De
aandoening wordt vaak te weinig in een vroeg stadium
gediagnosticeerd, wanneer het nog steeds potentieel
omkeerbaar is.

Uit verschillende literatuur bleek dat een goede kennis
over sepsis, de symptomen en het verloop ervan bijdragen
tot het sneller herkennen van sepsis en om de
bewustwording voor sepsis te verhogen. Het is belangrijk
om ‘sepsis te denken’ wanneer er subtiele veranderingen
optreden bij patiënten met een mogelijke infectie. In
verschillende literatuur wordt dit omschreven als de
sleutel tot vroegtijdige interventie. De
triageverpleegkundige kan een screeningstool als
hulpmiddel gebruiken om sepsis vroegtijdig te detecteren.
Tijdens de triage is het belangrijk om de vitale parameters
correct te beoordelen. De ademhalingsfrequentie ie een
belangrijke parameter omdat deze een vroege predictor is
van snelle achteruitgang bij patiënten en mag zeker niet
vergeten worden. Koorts kan een risicofactor zijn voor
sepsis, hoewel sommige studies aantoonden dat een groot
deel van de patiënten met sepsis geen temperatuur
hadden. Extreme waarden van bloeddruk zijn een reden
tot klinische bezorgdheid. Bloeddruk moet echter
geïnterpreteerd worden in de context van de eerdere
bloeddruk van een persoon als deze bekend is. Tachycardie
is een risicofactor voor ernstige infecties, sepsis, voor
opname op de intensieve zorgenafdeling en voor sterfte.
De eerste parameters in triage kunnen een vals veilig
gevoel geven. Verpleegkundigen dienen er zich van bewust
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te zijn dat patiënten goed kunnen zijn bij triage maar zeer
snel kunnen achteruit gaan in de box. Het is uiterst
belangrijk parameters te blijven beoordelen! In een vroeg
stadium is het vaak moeilijk om sepsis te herkennen, maar
het kan zich wel snel ontwikkelen. Tijdens triage is het
belangrijk om aandacht te hebben voor risicogroepen.

Sepsis kan gepaard gaan met niet specifieke symptomen
en symptomen zonder koorts. Mogelijke symptomen
kunnen zijn Temperature (hoger of lager dan normaal),
Infection (tekenen van een infectie), Mental decline
(verward, slaperig), Extremely ill (ernstige pijn of
ongemak), samengevat in het acroniem TIME. Besteed
bijzondere aandacht aan de zorgen die de patiënt en de
familie of verzorgers uiten, zoals een verandering van het
gebruikelijk gedrag. Wees extra voorzichtig als mensen
geen goede geschiedenis kunnen geven, zoals mensen met
een andere taal of met communicatieproblemen. Er is nog
onderzoek nodig om sepsiszorg te optimaliseren. In de
literatuur wordt beschreven dat ziekenhuizen best een
sepsisscreening toepassen bij elke patiënt met een
vermoedelijke infectie. Ook een sepsisprotocol draagt bij
tot goede sepsiszorg. Een sepsisteam kan een meerwaarde

zijn in het ziekenhuis om alles goed op te volgen en om
mogelijke problemen aan te pakken. Uiteraard draagt de
goede kennis en kritische blik van elke
spoedverpleegkundige bij tot goede sepsiszorg.

Aangezien er geen gouden standaard is om de diagnose
van sepsis te stellen, zullen spoedverpleegkundigen
moeten vertrouwen op de hulpmiddelen die er zijn en
moet er met een kritische blik en de nodige kennis
omgegaan worden met patiënten om sepsis tijdig te
herkennen. De opgedane kennis omtrent deze thesis
wordt weergegeven op een website1. Door het algemeen
ter beschikking stellen van de website kan dit een bijdrage
leveren tot het sneller herkennen van sepsis en om de
bewustwording voor sepsis te verhogen. In het “gouden
uur” na het ontstaan van sepsis, kan een beginnende
infectie zich ontwikkelen tot een massale septische shock
met multi-orgaanfalen. Tijd is dus cruciaal. kNOw SEPSIS!
It’s all about TIME!

1. https://knowsepsisitsallabouttime.weebly.com



10

VVVS Nieuwsbrief

Toepasbaarheid van het Amerikaans
accreditatieprogramma voor geriatrische
spoedgevallenzorg in Vlaamse ziekenhuizen

Petra Janssens en Lotte Lombaert

Promotor: Prof. Dr. Marc Sabbe

Co-promotor: Prof. Dr. Koen Milisen

Abstract Projectthesis aangeboden tot het verkrijgen van
de graad van Master in de Verpleegkunde en de
Vroedkunde Academiejaar 2019

Achtergrond

De vergrijzing van de bevolking leidt tot een stijging in het
aantal aanmeldingen van ouderen (65+) op de
spoedgevallendienst. Diagnose en behandeling bij ouderen
zijn complexer omwille van de multiproblematiek en
atypische presentatie van ziekten. Het huidig ziekte-
georiënteerd model voldoet niet om antwoord te bieden
aan de zorgvraag van de (kwetsbare) oudere. De nood aan
initiatieven voor verbetering van geriatrische
spoedgevallenzorg zijn wereldwijd erkend. Het Amerikaans
College van Urgentieartsen publiceerde in 2018 een
accreditatieprogramma voor geriatrische
spoedgevallenzorg.

Doelstelling

De doelstelling van deze studie was om de toepasbaarheid
van het Amerikaans accreditatieprogramma voor
geriatrische spoedgevallenzorg in Vlaamse
spoedgevallendiensten te exploreren.

Design

Er werd gebruik gemaakt van een cross-sectioneel,
multicentrische survey design met een exploratief
karakter. Deze vond plaats in de erkende Nederlandstalige
spoedgevallendiensten (N=63) in België.

Methodologie

De dataverzameling gebeurde tussen januari 2020 en
maart 2020. De respondenten, zijnde
hoofdverpleegkundigen, werden uitgenodigd om samen
met het diensthoofd van de spoedgevallendienst de
vragenlijst in te vullen. Iedere hoofdverpleegkundige
ontving een email, verstuurd door de Vlaamse Vereniging
Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg (VVVS).

De vragenlijst werd via het online platform ‘Qualtrics’
aangeboden. De survey peilde naar volgende onderdelen:
demografische gegevens, kenmerken van het ziekenhuis
en spoedgevallendienst, algemene visie op geriatrische
zorg en toepasbaarheid van de accreditatiestandaarden.

De toepasbaarheid van de Amerikaanse standaarden werd
gemeten aan de hand van drie dimensies, namelijk:

relevantie, haalbaarheid en aanwezigheid in de huidige
praktijkvoering. Het scoren van relevantie en haalbaarheid
gebeurde door middel van een Likertschaal. De huidige
praktijkvoering werd gescoord op basis van een ja/nee
vraag. Op basis van de verkregen antwoorden werd er voor
elk ziekenhuis een accreditatieniveau berekend.

Resultaten

Van de 63 gecontacteerde spoedgevallendiensten werden
61 antwoorden geregistreerd in de Qualtrics-database en
werden er 32 (50,8%) weerhouden voor analyse.

Alle respondenten gaven aan dat er nood is aan een
andere klinische, medische en verpleegkundige aanpak
voor ouderen.

Uit de bevraging van de accreditatiestandaarden omtrent
het personeel bleek dat de medische permanentie in
78,1% van de gevallen voldoende opgeleid is om atypische
klachten van de geriatrische patiënt te detecteren.
Bijkomend kon er altijd telefonisch beroep gedaan worden
op de geriater tijdens weekdagen overdag. Sporadisch
(18,8%) werd er gerapporteerd dat er steeds een
verpleegkundige aanwezig was met een opleiding in
geriatrische spoedgevallenzorg. Uit het onderdeel educatie
bleek dat artsen (18,8%) en verpleegkundigen (25%)
beperkt opleidingen volgden omtrent geriatrische zorg.

De aanwezigheid van 27 protocollen in de huidige zorg
werd bevraagd. Bij één respondent waren er 22
protocollen aanwezig, bij tien respondenten bleken er
tussen tien tot 19 protocollen aanwezig. Alle andere
respondenten hadden minder dan tien protocollen.
Typische geriatrische loophulpmiddelen, zoals een
wandelstok, waren zelden aanwezig. Meer dan de helft
van de bevraagde uitrustingsmiddelen en
accommodatiecriteria, welke zich specifiek op geriatrische
ondersteuning richten, waren (heel) vaak aanwezig op de
spoedgevallendiensten.

Conclusie

Geen enkel ziekenhuis behaalde een accreditatieniveau op
basis van de aspecten uit het Amerikaanse programma. De
grootste tekortkomingen bevinden zich bij de onderdelen

personeel en loophulpmiddelen. Respondenten hebben
een positieve attitude tegenover de geriatrische zorg op de
spoedgevallendienst. Er is heterogeniteit aanwezig in de
huidige zorg.

Er werden enkele verbeteropportuniteiten gedetecteerd.
Verder onderzoek is nodig om te bepalen welke
accreditatiestandaarden voldoende draagvlak hebben om
– al dan niet in aangepaste vorm – overgenomen te
worden in de Vlaamse context.
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KCE RAPPORT: HOE KUNNEN WE 
OUDERENMIS(BE)HANDELING IN BELGIË 
BETER AANPAKKEN?

In 2018 heeft de VVVS bij het KCE een projectvoorstel
ingediend rond vroegtijdige detectie van
ouderenmishandeling op de Spoedgevallendienst.

Wij waren dan ook zeer verheugd dat dit project werd
weerhouden.

Dit heeft dan ook in 2020 geresulteerd in een KCE-
rapport dat gepubliceerd werd.

Het syntheserapport is te vinden op 
:https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_
331As_Ouderenmis%28be%29handeling_in_Belgie_Synt
hese.pdf

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_331As_Ouderenmis%28be%29handeling_in_Belgie_Synthese.pdf
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Oproep

Hallo iedereen! 

Wij zijn drie laatstejaarsstudenten
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de UGent
en zoeken deelnemers voor onze masterproef. Vandaar
onze oproep in deze nieuwsbrief.

Wie zoeken we?

• Mannen/vrouwen tussen 18 en 65 jaar

• Minimum 6 maanden werkgerelateerde schouderpijn 
door een belastende, niet-zittende job

Wat verwachten we? 

• Eenmalig een online-vragenlijst invullen. Dit duurt 
ongeveer 15 minuten.

• Dit kan ingevuld worden via onderstaande link of door de 
QR-code te scannen. 

Verdere vragen? U kan steeds mailen/bellen naar 
Lisa.Lernout@UGent.be of 0495.61.62.81! 

Hartelijk dank voor uw deelname! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3h
yB1-
_sbEmPkaF4YkG5nGF_u8Y1fLtAtCcVJ9exu0lUMjBRN1lINjB
QREhPVEJQVEdGVElZQ0dDMy4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3hyB1-_sbEmPkaF4YkG5nGF_u8Y1fLtAtCcVJ9exu0lUMjBRN1lINjBQREhPVEJQVEdGVElZQ0dDMy4u
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Oproep

Mijn naam is Laura-Lynn Christiaens en volg de opleiding
master in bedrijfspsychologie en personeelsbeleid aan de
Universiteit van Gent. Ik mail u om te vragen of u mij wil
helpen.

Om mijn opleiding tot een goed einde te brengen, is het
nodig om een masterproef te maken. De focus van mijn
masterproef ligt op onderzoek naar de kenmerken van het
werk als verpleegkundigen en hoe deze kenmerken
gerelateerd zijn aan het welzijn en welbevinden van
verpleegkundigen. Bijgevolg ben ik op zoek naar een hele
hoop Vlaamse verpleegkundigen die geïnteresseerd en
bereid zijn om een online vragenlijst in te vullen. Hierbij
wil ik nog eens benadrukken dat het onderzoek focust op
Vlaamse verpleegkundigen, met andere woorden
zorgkundigen in het bezit van een diploma in de
verpleegkunde. Bovendien is de vragenlijst anoniem en
neemt deze ongeveer een half uur tijd in beslag.

Wilt u graag uw ervaring als verpleegkundige met mij
delen en bent u bereid om de vragenlijst door te sturen
naar Vlaamse verpleegkundigen? De link naar de online
vragenlijst is de volgende:

https://ghentpmwop.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5uNEo
3IEy2mAQQd. U geraakt ook tot bij de vragenlijst door de
bovenstaande QR-code te scannen (zie bijlage).

U zou mij heel ver op weg helpen. Hopelijk kan ik zo op
termijn met mijn onderzoeksresultaten iets voor jullie
terug betekenen en mijn hulp aanbieden!

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd maar ook voor alles
wat jullie samen voor ons doen in deze moeilijke tijden!

Wat leeft er in de wetstraat 3 ?

Publicatie : 2020-11-12

30 OKTOBER 2020

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere
regels voor de toekenning van een uitzonderlijke
federale financiële tegemoetkoming aan de
ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-
19 epidemie
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Lidmaatschap
Lid:  € 39

Student: € 20
Student BaNaBa: 1 jaar gratis

via website www.vvvs.be

@VVVS_social
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