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Betreft: Ontbrekende IFIC classificatiefunctie ‘Verpleegkundig specialist’ – na het in voege
treden aanpassing WUG 2015 – 14 mei 2019

Geachte,
Het NVKVV vzw is een pluralistische beroepsorganisatie die zich richt tot alle verpleegkundigen. De
organisatie werd opgericht in 1973, telt 40 mandatarissen in diverse raden en commissies op
federaal en gemeenschapsniveau, en vertegenwoordigt betalende leden: HBO5 en bachelor
verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De leden
van het NVKVV zijn verspreid over het hele verpleegkundige werkveld, en engageren zich in
verschillende werkgroepen en regionale netwerken.

Vanuit dit ruime verpleegkundig werkveld heeft het NVKVV de noodzaak waargenomen om
de op heden ontbrekende functie in IFIC, de verpleegkundig specialist, toe te voegen. De
huidige classificatie van alle functies die toebehoren aan de functiewijzer ‘verpleging en
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verzorging’ in IFIC geeft op heden geen aanleiding tot het realiseren van een voldoende
duidelijke plaats voor de verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialist is een nieuwe verpleegkundige functie die sinds 14 mei 2019
bekrachtigd is in de WUG 2015. Zij zullen een belangrijke rol opnemen om de beoogde
wetenschappelijk gefundeerde klinische praktijkvoering op de werkvloer gerealiseerd te krijgen. Dit
in het voordeel van kwaliteitsvollere zorg voor patiënten en bewoners.
In de Federale Raad voor Verpleegkunde 1 werd een functie- en competentieprofiel voor de
verpleegkundig specialist uitgewerkt die op 8 mei 2018 in unanimiteit werd goedgekeurd door
de vertegenwoordigers van vakbonden, onderwijs, zorgkundige- en verpleegkundige
beroepsorganisaties. Dit illustreert de algemene gedragenheid voor deze nieuwe
verpleegkundige functie, alsook de uitdrukkelijke noodzaak om deze nieuwe functie uitgerold
te zien over ALLE sectoren heen.

NVKVV vraagt met deze nogmaals expliciet de verpleegkundig specialist in de functiewijzer toe te
voegen in de tabel “ALLE SECTOREN” zodat deze functie ten goede komt van alle zorgvragers
ongeacht of ze thuis dan wel zijn opgenomen. Bijkomend voorziet men op deze manier in alle
sectoren een duidelijke positie in de klinische ladder alsook een hogere aantrekkelijkheid voor master
opgeleide verpleegkundigen.

De organisatie staat steeds ter uwer beschikking voor meer toelichting in een persoonlijk onderhoud.
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