Beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen
en Vroedvrouwen

Mantelzorg is niet langer illegaal.
Het NVKVV werkte het attest uit.
24 maart 2015

Mantelzorgers die een verpleegkundige handeling uitvoeren: het is niet nieuw maar
was tot de Gezondheidswet van 2014 een illegale handeling. Om de zorg door
mantelzorgers legaal en goed ondersteund te laten uitvoeren, voorziet de wetgever
sindsdien dat verpleegkundigen en artsen verpleegkundige technieken aan
mantelzorgers mogen aanleren en hiertoe een attest uitschrijven. Technieken zijn
bijvoorbeeld het verzorgen van een chronische wonde, het geven van een insulineinjectie, het geven van sondevoeding. Wanneer een mantelzorger die taken kan
opnemen, krijgt een patiënt meer vrijheid en een bredere ondersteuning.
Voor het uitschrijven van het attest heeft de wetgever voorwaarden gesteld: de
mantelzorger is iemand uit de omgeving van de patiënt en wordt voor zijn zorg niet
betaald. Het attest moet de naam van de patiënt, de naam van de mantelzorger en
de naam van de verpleegkundige vermelden, de specifieke verpleegkundige
handeling(en), de duurtijd en de noodzaak aan zorg. Ook moet de mantelzorger een
uitgeschreven procedure ontvangen.
De Juridische Adviesgroep van het NVKVV bracht al die voorwaarden samen en
werkte een attest met bijhorende brochure uit. Die brengt informatie over de
wettelijke basis van het attest, de werkwijze bij het uitschrijven van een attest en
getuigenissen van verpleegkundigen vanuit hun werkterrein of specialisatie. De
brochure is een handige gids om correct te handelen en geeft duidelijkheid over
voorwaarden en aansprakelijkheid.
Meer informatie
 Contacteer Heidi Vanheusden, stafmedewerker van het NVKVV:
h.vanheusden@nvkvv.be en 02 737 97 89.
 Vraag een exemplaar van de brochure met attest aan via mail naar
administratie@nvkvv.be. Alle leden van het NVKVV ontvangen in maart 2015
hun exemplaar.
 Op de website van het NVKVV vind je ook een digitale versie van het attest
en meer informatie. Ga naar www.nvkvv.be> Juridisch advies > Wetgeving >
Beroepsuitoefening > Mantelzorgattest.
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