
MINISTER MAGGIE DE BLOCK WERKT AAN NIEUWE WETGEVING OVER DE ZORGBEROEPEN

WAT STAAT ER OP HET SPEL VOOR JE 
TOEKOMST ALS WERKNEMER EN ALS 
STUDENT IN DE ZORG?
Maggie de Block, federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, werkt aan een nieuwe 
wetgeving over de gezondheidszorgberoepen, aan de aanpassing van wat vandaag “het KB 78” wordt 
genoemd. In mensentaal: wie wordt vandaag, en in de toekomst door de nieuwe wet toegelaten/of niet 
toegelaten om bepaalde zorghandelingen te stellen.

Onderwijs en studierichtingen zijn een Vlaamse bevoegdheid. Uiteraard is dat ook zo voor de opleidingen 
zorgberoepen. Maar de wettelijke bepalingen “wie wat mag doen in de zorg” zijn de bevoegdheid van federaal 
minister De Block. Een onderwijsopleiding in een zorgberoep heeft natuurlijk alleen maar zin en toekomst als 
achteraf je beroep ook volwaardig erkend is en je het mag uitoefenen. Dat is van groot belang voor wie van-
daag aan de slag is in de zorgsector én voor wie er vandaag en in de toekomst voor studeert.

Het spreekt voor zich dat we dit belangrijke dossier op de voet hebben gevolgd. Voor het behoud en de uit-
bouw van kwalitatieve zorg is de erkenning van iedere werknemer en van iedere student noodzakelijk. Vandaag 
en in de komende jaren heeft de zorgsector de instroom nodig van vele zorgwerkers. Dat vereist respect voor 
de werknemers die daar vandaag dagelijks voor instaan én respect voor de studenten die zich vandaag voorbe-
reiden op een job met toekomst in de zorg. We zullen ze allemaal hard nodig hebben.

Eind oktober vernamen we de intenties van het kabinet De Block over de nieuwe 
wet op de zorgberoepen. Het zag er toen absoluut niet goed uit:
De zorgkundigen zouden volledig uitgesloten worden uit de nieuwe wet op de uitoefening van 
zorgberoepen. “Zorgkundige” zou bijgevolg geen zorgberoep meer zijn…

Sinds 2006 is het beroep van “zorgkundige” een wettelijk zorgberoep, met een duidelijke opleiding, erken-
ning en registratie. De sector en het onderwijs hebben zeer veel inspanningen gedaan om dat waar te maken. 
Tienduizenden zorgkundigen zetten zich vandaag in binnen dat wettelijk kader, in diverse sectoren van de zorg. 
Ze zijn een onmisbare en waardevolle schakel in het geheel van de zorg. Zorgkundigen uit de wet op de zorg-
beroepen gooien is ongehoord en onverantwoord, zowel voor de bestaande werknemers, als voor de nodige 
instroom van nieuwe werknemers die we in de zorg absoluut nodig zullen hebben. Het zou immers betekenen 
dat je beroepstitel niet meer geregistreerd kan worden. Wat je verdere tewerkstellingsperspectieven zijn, welke 
zorgtaken je nog wel of niet meer zou mogen doen, wordt onduidelijk als je niet meer erkend zou zijn als zorg-
beroep. 

Is er behoefte aan een nieuw beroep/opleiding tot “Health Care Assistent” (HCA), op een 
opleidingsniveau HBO5/A2, zoals werd voorgesteld?

De HCA zou zogenaamd “breed inzetbaar moeten zijn in zorg en welzijn”. De HCA zou iets meer bevoegdhe-
den hebben als zorgkundigen, maar minder dan de huidige HBO5 verpleegkundigen. Wat is het nut van dat 
nieuwe “beroep” en de nieuwe opleiding HCA? Het zou in elk geval een achteruitgang zijn ten opzichte van wat 
de huidige HBO5 verpleegkundigen vandaag in de zorg kunnen doen. 

We willen niet dat door een nieuwe opleiding de huidige opleiding HBO5 verpleegkundige onder druk zou ko-
men te staan. We willen al evenmin dat de huidige zorgkundige uit de zorgwet zou vallen en vervangen dreigt 
te worden door een nieuw en ander opleidingsniveau. 

Zeer recent vernemen we dat de eerdere intenties voor de nieuwe wet op de 
uitoefening van zorgberoepen worden bijgestuurd:

Het beroep van zorgkundige zou dan toch in de nieuwe wet op de uitoefening 
van zorgberoepen worden opgenomen. Als een aantal extra bevoegdheden voor 
zorgkundigen nodig zijn, kunnen die mogelijk worden gemaakt binnen hetzelfde 
opleidingsniveau.

De piste van “Health Care Assistent” zou worden verlaten.

De opleiding tot verpleegkundige HBO5 blijft zijn volwaardige plaats behouden, rekening 
houdend met de Europese regelgeving.

We zullen de politieke beslissingen nauwlettend en op de voet volgen. Voor het 
behoud en de uitbouw van een kwalitatieve zorgsector zijn alle zorgberoepen, 
werknemers én studenten, noodzakelijk en onmisbaar. Voor dat belang zullen 
we blijven opkomen.
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