Het NVKVV steunt verpleegkundigen
Vergroot je netwerk
binnen je werkgebied

Jouw beroep,
onze drijfveer

Het NVKVV, Vlaamse beroepsorganisatie voor
Verpleegkundigen, telt 8000 leden, 19 werkgroepen en
16 regionale netwerken in Vlaanderen en Brussel. Sinds
1919 ijvert het NVKVV, samen met haar leden, voor de
professionalisering van het verpleegkundig beroep én
voor de kwaliteit van zorg voor de patiënt.

• Het NVKVV vertegenwoordigt en verdedigt

verpleegkundige belangen in 41 raden en commissies op federaal en gemeenschapsniveau,
waaronder ook de erkenningscommissies voor
alle bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden
• Het NVKVV is stichtend lid van het overlegor-

Jouw persoonlijk voordeel
99 Advies en goede raad
99 Maandelijks magazine Nursing©
99 Maandelijkse elektronische nieuwsbrief
99 Maandelijks tijdschrift voor verpleegkundig experts
99 Halfjaarlijks magazine Carrière© voor studenten

gaan, Algemene Unie van Verpleegkundigen van
België, waar de Nederlandstalige kamer AUVB
een onderdeel van is
• De juridische adviesgroep NVKVV werkt voor-

stellen uit voor het beleid, die wetgeving en
praktijk in het belang van het verpleegkundig
beroep ondersteunen
• Samen met de Vlaamse beroepsorganisatie van

vroedvrouwen (VBOV) werkt het NVKVV aan
gemeenschappelijke belangendossiers

99 Gratis toegang tot digitale bibliotheek CEBAM
99 Gratis juridisch advies op maat
99 Gratis consultatie register juridische adviezen NVKVV
99 Voordelig tarief verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
99 Korting op meer dan 20 opleidingen in Vlaanderen         
en Brussel
99 Korting op symposia en congressen, waaronder de Week
van de verpleegkunde in Oostende, het ICT Colloquium
in Affligem en het Diabetessymposium te Gent
99 Korting bij aankoop van vakliteratuur

Verruim je vakkennis in één van onze
werkgroepen en til jouw verpleegkundig
werkgebied net iets hoger
• Thuisverpleegkundigen                        

(zelfstandigen en in dienstverband)

• Diabetesverpleegkundigen
• Verpleegkundigen ziekenhuisdirectie
• Verpleegkundigen gehandicaptenzorg
• Verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg
• Hoofdverpleegkundigen en middenkader

Lid worden?
Vul het inschrijvingsformulier in op www.nvkvv.be
Of mail naar ledenadmin@nvkvv.be

• Informatiesysteemverpleegkundigen
• Kinderverpleegkundigen
• Verpleegkundigen ouderenzorg
• Verpleegkundigen palliatieve zorg
• Pijnverpleegkundigen
• Pluriculturele verpleegkundigen
• Reumaverpleegkundigen
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• Verpleegkundigen spoed en intensieve zorg
• Verpleegkundigen juridisch expert
• Verpleegkundigen infectiebeheersing
• Begeleidingsverpleegkundigen
• Verpleegkundigen medische beeldvorming
• Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid

