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AAN:   VICE-PREMIER VINCENT VAN QUICKENBORNE 

BETREFT: UITZENDING ‘DE 7DE DAG’ VAN 12 DEC 2021   

Geachte vicepremier, 
 
Tijdens de uitzending van de zevende dag van 12 december jongstleden geeft u aan dat ‘de 
verpleegkundigen ondertussen honderden euro’s meer verdienen’. U verwijst daarbij ongetwijfeld naar 
de uitrol van het IFIC-loonsysteem. Sta ons toe daar toch enkele kanttekeningen bij te maken. 
 
Het IFIC loonsysteem voorziet in een inhaalbeweging van ongeveer 6% over de verschillende 
beroepsgroepen heen. Toch blijft het zo dat zelfs na IFIC de verloning van bijvoorbeeld een bachelor 
verpleegkundige om en bij de 10% lager is dan bachelor opgeleiden in andere sectoren. U mag natuurlijk 
bij het vergelijken van die lonen de premies voor onregelmatige prestaties niet meenemen voor de 
verpleegkundigen: als uw IT’er in het weekend uw pc komt repareren zal die ook een bijkomende 
vergoeding vragen. Ook bij vergelijkingen over de landen heen liggen onze lonen lager, terwijl de ratio 
patiënten/verpleegkundige beduidend hoger is (lees: onze verpleegkundigen moeten harder werken 
voor minder loon). 
 
Bij de uitrol van het IFIC-systeem is men er zelfs in geslaagd om de aanmoediging tot scholing naar 
gespecialiseerd verpleegkundige compleet verloren te laten gaan. Onze gespecialiseerde collega’s op de 
afdelingen pediatrie, oncologie, geriatrie, …zien de financiële erkenning voor hun bijkomende opleiding 
verdwijnen. Een gespecialiseerd verpleegkundige op de spoedgevallendienst met de bijkomende 
verantwoordelijkheid van triage, MUG of PIT-verpleegkundige die ‘s avonds in de gietende regen op de 
snelweg zorgen verleent aan een gekneld slachtoffer of in het ziekenhuis een reanimatie met invasieve 
middelen start in afwachting van een arts, verdient evenveel als de basis-opgeleide collega die binnen 
op de spoedgevallendienst zorgen verleent aan niet-kritiek zieke patiënten. Ook onze gespecialiseerde 
collega’s op intensieve zorgen zijn hier het slachtoffer van. Bovendien stopt men ook nog eens de 
subsidiëring van de gespecialiseerde opleidingen, zodat het minstens dubbel zo duur wordt om ze te 
volgen. Men zou bijna denken dat het de bedoeling is specialisatie te ontmoedigen. Ondertussen zou 
nochtans toch duidelijk moeten zijn geworden dat het aantal spoed of intensieve bedden op zich niet 
echt het probleem is. Het gaat erom ook te voorzien in voldoende opgeleide verpleegkundigen en artsen 
hiervoor. 
 
Het baart ons zorgen dat de beeldvorming die men u aanbiedt blijkbaar een plaatje schetst al de nodige 
inspanningen zijn gedaan voor de zorg. Vanuit VVVS hebben wij deze problemen aangekaart toen IFIC 
nog werd ontwikkeld en we zijn dit blijven doen bij de uitwerking ervan. We kunnen alleen vaststellen 
dat onze opmerkingen in dovemans oren zijn gevallen en onder de radar zijn gebleven van 
beleidsmakers. 
 
Wij blijven bereid om constructief mee te werken aan een loon- en erkenningsmodel dat ook de 
kwaliteitsvolle zorgen in de toekomst mogelijk maakt. Vraag is vooral of iemand bereid is om te luisteren 
en mee te denken. 
 
Het bestuur van VVVS. 

 


