
 

 

Verslag Algemene Vergadering VWVJ van 27 april 2013 

AANWEZIG: 

Aggoune Belkacem, Andries Goedele, Blyweert Ann, Bulcke Monica, De Boeck Fabienne, De 

Keyser Moniek, Devriendt Ann, Guérin Cécile, Gysels Gerd, Hedwig Hellemans, Herbots Els, 

Hoppenbrouwers Karel, Kinoo Mia, Lootens Marijke, Merckx Hilde, Modde Sabine, Popelier 

Ann, Schaumont Trees, Van Alsenoy M-Elisabeth, Van Dyck Saskia, Van Herzeele Kris, Van 

Hoeck Katelijne, Van Trimpont Inge, Vanlander Anouk, Verbraeken Leen, Vermast Christine. 

Verontschuldigd: Nancy Nuyt, Greta Claerebout, Maya Van den Eede, Pieter Vandenbulcke, 

Karen Colaert, Liesbet Rubens, Marilou Coenen, Mieke D’Hollander, Ilse Moncarey, Ines 

Vanderlinden, Marijke Vermoere, Nathalie Herpelinck, Carine Asnong, Ria Sanders, Dirk 

Dewolf, Hans Vandelannoote, Reinhilde Janssen, Jos Gevers, Pierre van damme. 

PROGRAMMA 

1. De voorzitter onthaalt de aanwezigen 

2. Voortgangsrapport 

Het voorgangsrapport wordt toegelicht door Katelijne. 

Het rapport is in de deelnemersmap opgenomen en zal eerstdaags, aangevuld met de 

uitgebreide bijlagen, voor de leden van de vereniging te raadplegen zijn op de website. 

3. Het financieel deel 

Hedwig geeft toelichting bij de jaarrekening 2012 en de begroting 2013. 

Er wordt kwijting gevraagd aan de leden en deze wordt toegestemd. 

4. Inhoudelijk deel 

PROFIEL VAN DE JEUGDARTS 

Karel geeft toelichting bij de huidige ontwikkelingen: zie ppt in bijlage 

PROFIEL VAN DE CLB-VERPLEEGKUNDIGE 

Monica geeft toelichting: zie ppt in bijlage 

DISCUSSIE 

 Een afzonderlijk profiel voor de artsen en verpleegkundigen waarborgt het zelfstandig 

en identificeerbaar functioneren in een CLB-team; 

 Een profiel refereert aan rollen en taken die in een huidige werkcontext niet steeds 

realiseerbaar zijn. Dit heeft als vervelend gevolg dat men mensen opleidt tot 

competenties die niet in de praktijk kunnen worden benut met frustratie tot gevolg. 

 Verwacht men een vernieuwd opleidingsaanbod voor verpleegkundigen in het kader 

van hervormingen conform Europa? Tot op heden zijn de diverse opleidingen in 

Vlaanderen in grote mate vergelijkbaar. Bij 2 van de 4 hogescholen die op de vraag 

naar aanbod reageerden, wordt het CLB in een keuzetraject opgenomen. 

 Omwille van de 2 voorgaande elementen, concludeert men dat een profiel zo 



 

 

generiek mogelijk moet zijn en niet sector- of werkcontext specifiek mag zijn. Op deze 

manier handhaven profielen zich ook in een veranderende professionele context. 

 De samenwerking tussen de verpleegkundige en de arts in een CLB is van intensere 

aard dan de samenwerking met de andere teamleden. Er is discussie of die 

samenwerking expliciet in het profiel van de verpleegkundige moet worden 

vernoemd. De meningen zijn verdeeld. De verpleegkundigen menen dat dit niet 

noodzakelijk moet. Professionaliteit vereist dat de verpleegkundige zelfstandig en 

verantwoordelijk kan werken en kan afwegen tot waar haar expertise reikt, om tijdig 

advies of medewerking van de arts te vragen. Gezien de preferentiële samenwerking 

tussen artsen en verpleegkundigen zou men zich kunnen afvragen of de 

verpleegkundige ook moet worden vernoemd in het profiel van de arts. 

Op het einde van de discussie blijkt dat de profielen los van elkaar kunnen staan en 

dat de wijze van intercollegiale toetsing bepaald wordt door de organisatie waarin 

verpleegkundigen en artsen werken. 

 In het CLB(decreet) wordt gesproken van paramedisch werker (PMW) en niet van 

verpleegkundige. Er wordt gesteld dat verpleegkundige ‘medisch’ en geen 

paramedisch personeel is. Het begrip PMW wordt gehanteerd in CLB gezien de brede 

waaier aan mogelijke bekwaamheidbewijzen 

(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-

medewerker/Bekwaamheidsbewijs_pmw.htm ) die toegestaan is voor de uitoefening 

van de functie PMW in het CLB. Het ontwikkelen van een profiel en de huidige 

wenselijke trend om verpleegkundigen zelfstandiger te laten werken, hebben tot 

gevolg dat de bekwaamheidsvereisten strikter worden en andere dan de 

verpleegkundige opleidingen, onvoldoende voorbereidt op de taken in een CLB. 

 In de marge wordt gesteld dat de begrippen ‘bevoegdheid’ en 

‘verantwoordelijkheid’ geen synoniemen zijn. Men draagt altijd verantwoordelijkheid 

over het eigen professioneel handelen. Bevoegdheden relateren meer aan taken en 

opdrachten die binnen een organisatie worden toegewezen. 

 Hoe moet het nu verder? Een profiel moet gedragen zijn door de beroepsgroep. 

→ Voor artsen worden hearings voorzien, met het brede werkveld van 

jeugdartsen en (ex-)studenten. De stuurgroep opleiding manama JGZ neemt 

hier het voortouw; 

→ Voor de verpleegkundigen is het plan om via de VWVJ een forum te creëren, 

gelijkaardig aan het uitwisselingsforum voor het artsenprofiel dat dit schooljaar 

doorging. Om geïnteresseerden aan te trekken zou een profieldiscussie 

kunnen worden gekoppeld aan intervisie. Er wordt geadviseerd om 

voldoende tijd uit te trekken om dit in het werkveld te laten doordringen. 

Mogelijke vragen voor een forum zijn: welke andere disciplines vervullen 

gelijkaardige taken? Welk is de verhouding verpleegkundigen/PMW in de 

CLB?  
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