
 

Secretariaat 

Anna Bueken 

Kroonstraat 70 

3020 Veltem-Beisem 

secretaris@vvvs.be  

                 

 

                          

  
 
  
 

   

       
                                                                                                  Brussel, 29 03 2020 

 

Geachte Mevrouw De Minister, 

 

Ik stuur U deze brief als voorzitter van de Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen 

Spoedgevallenzorg (V.V.V.S.) 

Er gaat een golf van solidariteit door het land en de verpleegkundigen zijn hot topic. Deze van de 

Spoedgevallendiensten en de diensten voor Intensieve Zorgen zijn zo mogelijk nog hotter. Ergens 

is dat goed. We dienen dan ook iedereen van harte te bedanken voor deze solidariteit en steun.  

Maar er moet mij iets van het hart! Sinds het begin van de Corona-crisis beginnen de sociale media 

en de media op gang te komen en vinden ze ons, verpleegkundigen, ineens allemaal “helden”. 

Deze mediasituatie met als doel ons een heldenstatus aan te meten hoeft niet. Wij doen gewoon 

waar we goed in zijn en waar we voor opgeleid zijn. Door de specifieke gespecialiseerde opleiding 

die wij als verpleegkundigen Spoedgevallen en Intensieve Zorgen hebben gevolgd kunnen we dit 

werk aan en kunnen we met passie en overgave onze job uitvoeren. Dankzij onze koelbloedigheid, 

daadkracht en beslissingsvermogen en onze expertise doen wij wat anderen niet kunnen, 24 uur 

per dag, 7 dagen op 7. Wij zorgen dat de patiënten in de beste omstandigheden en met de 

grootste expertise verzorgd en behandeld worden. 

Maar we zijn zeker ook niet de enige verpleegkundige groep die in de frontlinie staat, maar wel de 

best getrainde en uitgeruste groep. Andere collega’s worden snel ingelijfd op een isolatie- of 

COVID-afdeling zonder degelijke ervaring of opleiding. Thuisverpleegkundigen hebben geen 

procedures en amper beschermmiddelen, om nog maar te zwijgen van de zorgverstrekkers in de 

woon- en zorgcentra. 

Deze crisis is er één die zeer lang zal duren en die veel van ons als Verpleegkundigen 

Spoedgevallenzorg zal vragen. Het is dan ook van cruciaal belang dat onze overheden onze inzet 

en gedrevenheid respecteren, maar zeker ook na de crisis. Respect krijgen de verpleegkundigen 

Spoedgevallenzorg veel te weinig. Maar onze bevolking heeft eindelijk aan de maatschappij (en de 

politiek) het overduidelijk signaal gegeven dat goed opgeleide verpleegkundigen essentieel zijn in 

de gezondheidszorg.  

Het is daarom ook, Mevrouw de Minister, dat ik U vraag om te blijven ijveren voor een opleiding 

gespecialiseerde verpleegkundige Spoedgevallenzorg en Intensieve Zorgen en de nodige druk 

hiervoor uitoefent bij Uw Vlaamse Collega Minister B. Weyts om de noodzakelijke financiering 

opnieuw te voorzien.      

Hopende op een positieve reactie Uwentwege. 

 

Met achtingsvolle groeten 

Namens het bestuur V.V.V.S. 
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