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Vet = antwoord kabinet 

Premie 

1. Geldt de premie voor de bijzondere beroepstitel of bijzondere bekwaamheid ook voor de 

hoofdverpleegkundigen ? 

 

 1° Hoofdverpleegkundigen recht? Ja, gefinancierd op basis van de effectieve 

activiteit in een erkende dienst, een functie of een zorgprogramma die deze 

specialisatie voorziet. 

 

2. Komt een geriatrisch VK die werkt op een dienst psycho-geriatrie, op een SP-dienst 

chronische ook in aanmerking voor de premie ? 

 

 2° BBT en BBK in geriatrie - diensten en zorgprogramma die deze specialisatie 

voorzien : geriatrische dienst (kenletter G), dienst Sp-psycho-geriatrie, 

zorgprogramma voor geriatrische patiënt (K.B. van 29/01/2007) 

Chronische niet. 

 

3. De liaison VK (deze VK moet wekelijks alle afdelingen van het ZH bezoeken en in 

samenspraak met de HVK ervoor zorgen dat patiënten +65j zo snel mogelijk getransporteerd 

worden naar de acute geriatrie) komt die in aanmerking ? 

 

 3° liaison : ok, deel van zorgprogramma. 

 

4. Maakt een geriatrisch VK van het geriatrisch dagZH dat maar 2 dagen in de week open is 

aanspraak op de premie, wetende dat ze de andere dagen werkt op een andere afdeling ? 

 

 recht op 4/5de van de premie 

 

Bemerking die we krijgen van onze militanten :  

1. voor wat de A2 VK betreft :  

 De basisverloning A1 – A2 is  verschillend 

 A2 VK kunnen geen BBT krijgen gezien ze niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden w
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Maar ze doen wel dezelfde handelingen op een afdeling als een A1 VK. 

Gevolg : naar de toekomst toe zou moeten nagedacht worden om ofwel een duidelijk onderscheid te 

maken in de handelingen tussen een A1 en A2 op een afdeling ofwel zorgen dat een gebrevetteerde 

VK (A2) na een aantal jaren ervaring (dienstanciëniteit)  op een afdeling toch kan toegelaten worden 

tot het behalen van een titel of beroepsbekwaamheid ? 

 De kwalificaties zijn voorbehouden voor de gegradueerden,bachelors en gebrevetteerden. 

De titels zijn voor de gegradueerden, bachelors. Hierbij wordt verwezen naar vroegere 

beslissingen op advies van de NRV. 

Dat heeft niks te maken met de uitgevoerde activiteit, maar met de basisvorming die van 

een voldoende hoog niveau moet zijn voor de vereiste aanvullende vorming. 

De gebrevetteerden kunnen via  een brugopleiding het diploma van bachelor halen. 

Er is een advies gevraagd aan de NRV betrefende de voorwarden om een titel of 

bekwaamheid te behalen op elk moment van de loopbaan. 

 

2. Voor wat de uurtoeslagen betreft :  

Door een vorig akkoord krijgen hoofdverpleegkundigen een weddesuplement van 75€/m bruto. Dit 

omwille dat de loonspanning tussen VK (met onregelmatige uren) en HVK anders te verwaarlozen 

was. Door het akkoord rond de uurtoeslagen wordt de spanning weer teniet gedaan. 

Gevolg : nog minder VK willen doorstromen naar HVK 

 De spanning tussen een VK en een hoofdVK is te laag, maar ook tussen een hoofdVK en 

het middenkader.  Het is één van de redenen waarom het zo moeilijk is om kandidaten te 

vinden. Het attractivteitsplan voorziet een weddesupplement.  Toekomst ? 

 De werkgevers vragen in hun eisenbundel sociaal akkoord 2010 -2015 om de loonspanning 

te verhogen. 

 

Betrokken 

diensten  

 

Welke diensten komen in 

aanmerking voor het werk 

gepresteerd door het 

personeel aan het bed 

van de patiënt? 

Uitsluitend: daghospitalisatie, zorgeenheden en de 

volgende ondersteunende diensten: anesthesie, 

operatiekwartier, gipskamer, verloskwartier, 

centrale sterilisatie, spoedgevallendienst, de aan 

de A-, T-, K- en Sp-diensten verbonden 

revalidatie- en readaptatiediensten. 

Uitgesloten : medisch-technische diensten, 

apotheek en consultaties. 

  

Vinciane Mortier 

Nationaal Secretaris w
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