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Enquête Zorgkundigen: 

aanbevelingen voor de Vlaamse Taskforce Zorgkundigen 

4 maart 2022 

 

 

Op 1 oktober nam de Vlaamse Regering kennis van het eindrapport fase 1 van de Vlaamse Taskforce 

Zorgkundigen. Daarop gaven de betrokken ministers hun fiat voor het verderzetten van de 

werkzaamheden van deze Taskforce. De adviesgroep werd gevraagd om op basis van het eindrapport 

prioriteiten aan te duiden en doelstellingen te formuleren om de aanbevelingen concreter te maken. 

BEFEZO (Belgische Federatie Zorgkundigen) en NVKVV (Netwerk Verpleegkunde) namen hierop een 

gezamenlijk initiatief en lanceerden een online enquête naar hun leden. Hieronder vindt u de resultaten 

van dit succesvol initiatief die op korte tijd heel wat reacties losweekte. 

 

Opzet van de enquête 

Bedoeling van de enquête was om te komen tot een doordachte en gedragen prioriteitenlijst die naar 

de Taskforce Zorgkundigen kan meegenomen worden. BEFEZO en NVKVV zijn hierin rechtstreeks 

vertegenwoordigd. Centraal staan aandachtspunten binnen de huidige opleiding. Hoe kan de kwaliteit 

van de opleiding verbeterd worden en actueel duurzaam uitgebouwd worden ook tijdens de loopbaan? 

De afgelopen twee jaar leerden ons hoe belangrijk nabijheid van kwalitatieve zorg is. Nabijheid betekent 

inleven, inzichtelijk uitvoeren, inhoudelijke groeikansen krijgen. Zorgkundigen zijn een scharnier tussen 

wetenschappelijke medische innovatie en nabijheid aan bed. Een kwalitatieve opleiding moet beide 

vlakken raken. 

 

De enquête zelf 

De enquête werd online gezet midden februari 2022. Op tien dagen tijd voelden 888 respondenten zich 

geroepen om hun mening te delen met BEFEZO en NVKVV. De vragenlijst kan u nalezen via deze link.  

 

De eerste drie vragen betreffen een verkenning van de geografische en functionele setting van de 

respondenten. De volgende vragen zijn specifiek gericht op de kwaliteit van de opleiding. Daarbij worden 

diverse invalshoeken benaderd: de kwaliteit van de opleiding an sich, de aanbevelingen voor een 

kwalitatieve opleiding in kader van uitvoering op het werkveld, preventie en hygiëne, gedelegeerde 

handelingen voor de zorgkundige, communicatieve vaardigheden en attitudes, softskills, stage en 

stagebegeleiding/plaatsen. 
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Resultaten  

Geografische en functionele setting 

De 888 respondenten zijn afkomstig uit alle Vlaamse provincies. De reacties uit West- en Oost-

Vlaanderen zijn goed voor zo’n 55%. Voeg daarbij de provincie Antwerpen dan breidt het bereik zich uit 

tot 80%. 

 

De tewerkstellingssector loopt uiteen al is bijna 4 op de 10 deelnemers werkzaam in de ouderenzorg. 

Een duidelijk signaal dat zorgkundigen dit ‘hun’ enquête vonden. Wat overigens klopt met het 

opleidingsprofiel van de respondenten waar 30% aangeeft als zorgkundige in het werkveld te staan. 

Verder scoren ook de ziekenhuissector en het onderwijs hoog in het respondentenprofiel. Geen 

verrassing gezien zowel de opleiding, handelingen, stagebegeleiding en bijscholing belangrijke 

elementen zijn in het eindrapport van de Taskforce Zorgkundige. 

 

Kortom, de enquête werd vooral gedeeld in het westen en noorden van het land. Zorgkundigen, 

hoofdverpleegkundigen, stafmedewerkers en leerkrachten vormen de bulk van de deelnemers. De 

sectoren van tewerkstelling zijn zoals kon verwacht worden – in volgorde van belangrijkheid - 

ouderenzorg, ziekenhuis en onderwijs. 

 

Inhoudelijke aftoetsing betreffende opleiding en vorming 

Het inhoudelijke gedeelte van de bevraging bestond uit 7 topics waarbij de opdracht was om uit een lijst 

van voorgestelde prioriteiten twee mogelijkheden aan te stippen. De lijst van prioriteiten scheelt van 

vraag tot vraag wat een absolute vergelijking niet mogelijk maakt,  maar wel zeer duidelijke tendensen 

weergeeft: 

 

1. Prioriteit wat betreft de globale, kwalitatieve versterking van de basisopleiding 

zorgkundige. (vraag 4 enquête): 

“Ondersteuning en versterking van de kwaliteit van de basisopleiding zorgkundige door het actualiseren 

van leerinhouden volgens de meest evidence based richtlijnen om de zorgkundige klaar te stomen voor 

uitdagingen binnen het werkveld.” 

Score op vraag 4:  76.69%. (uit een keuzelijst van 3) 
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2. Prioriteit wat betreft de kwalitatieve versterking van de basisopleiding naar uitvoering 

toe. (vraag 5 enquête): 

“Aanbevelingen tot het veilig en kwalitatief uitvoeren van alle 23 gedelegeerde verpleegkundige 

handelingen.” 

Score op vraag 5: 71.62% (uit een keuzelijst van 3) 

 

3. Prioriteit wat betreft basisopleiding zorgkundige aangaande preventie en hygiëne. (vraag 

6 enquête): 

“Ruimere kennis en aandacht voor basishandelingen m.b.t. infectiepreventie”. 

Score op vraag 6: 69.73%. (uit een keuzelijst van 5). 

 

4. Prioriteit wat betreft aandacht voor uitvoering van gedelegeerde handelingen binnen de 

basisopleiding. (vraag 7 enquête): 

“Toediening van medicatie die is voorbereid door de verpleegkundige of apotheker: oraal, rectaal, 

oogindruppeling, oor-indruppeling, percutaan, subcutaan.” 

Score op vraag 7: 74.21% (uit een keuzelijst van 4) 

 

5. Prioriteit wat betreft aandacht in de opleiding wat betreft communicatieve vaardigheden 

en attitudes. (vraag 8 enquête): 

“Aandacht voor persoonsgerichte zorg waarbij op een empathische en krachtdadige, doch respectvolle 

wijze, wordt omgegaan met de zorgvrager.” 

Score op vraag 8: 63.06% (uit een keuzelijst van 8) 

 

6. Prioriteit wat betreft aandacht tijdens opleiding voor stage, stagebegeleiding, 

stageplaatsen. (vraag 9 enquête). 

“Zorg ervoor dat zorgkundigen in spe zich een realistisch beeld kunnen vormen van hun job.” 

Score op vraag 9: 61.49% (uit een keuzelijst van 9) 

 

7. Prioriteit wat betreft professionalisering en navorming van zorgkundigen. (vraag 10 

enquête) 

“Biedt binnen permanente opleidingen, opleidingen aan over de gedelegeerde verpleegkundige 

handelingen die door de respondenten als prioritair werden aangeduid zoals mondzorg, bijstaan van 

patiënt/resident in moeilijke momenten, aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie e/of 

behandeling van veneuze aandoeningen, meting van de parameters behorende tot de verschillende  
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biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemiemeting (…) en het tijdig en accuraat 

rapporteren aan de verpleegkundige, toediening van medicatie die voorbereid is door de 

verpleegkundige of de apotheker- oraal - rectaal - oogindruppeling – oor-indruppeling - percutaan – 

subcutaan, toepassing van de maatregelen ter voorkoming van decubitusletsels, conform het zorgplan, 

toepassing van de maatregelen ter voorkoming van infecties, conform het zorgplan, het observeren van 

het functioneren van de blaassonde en het signaleren van problemen, het observeren en signaleren bij 

de patiënt/resident van veranderingen op fysiek, psychisch en sociaal vlak binnen ADL, het informeren 

en adviseren van de patiënt/resident en zijn familie conform het zorgplan, hygiënische verzorging van 

een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is.…” 

Score op vraag 10: 61.26% (uit een keuzelijst van 7) 

 

Conclusie 

De resultaten zoals hier meegegeven, zijn een beknopte maar correcte weergave van de 

enquêteresultaten. Omdat we enkel het meest aangestipte antwoord per vraag weergeven. De realiteit 

is complexer en dat merken we ook in de verwerking van de resultaten. 

Toch is de driehoeksrelatie duidelijk. 

 

1. Een zeer uitgesproken verlangen om correct en wetenschappelijk, evidence based, richtlijnen 

te krijgen en te volgen op basis van nieuwe gegevens.  

Dat vraagt om aandacht bij de basisopleiding. Dat vraagt om aandacht en verderzetting, in het kader 

van wetenschappelijke innovaties of onverwachte medische situaties, naar interne en externe 

opleidingsmogelijkheden voor zorgkundigen in het werkveld. 

Wetenschappelijk ‘mee’ zijn, is een must. Een vraag die zich uitstrekt van basisopleiding tot bijscholing. 

 

2. De nabijheid van hun zorgaanwezigheid maakt van zorgkundigen een communicatieschakel.  

Met bewoners, met patiënten, met mensen in huis die zorg vragen,…  Dat vraagt om een leren omgaan 

met vragen, met gesprekken die niet vanzelfsprekend zijn. Respect is een sleutelwoord.  

Het inzetten op softskills is belangrijk door de nabijheid die zorgkundigen hebben met hun bewoners, 

patiënten en cliënten in de thuiszorg. Krachtdadig werken en efficiëntie evenzeer. Een levenslange 

manier van leren omgaan die start met een opleiding, specifiek gericht op zorgkundige niches, en de 

kracht tot overleg met andere collega’s binnen een setting. Communicatie is een kwestie van worden.  
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3. De vraag naar een actueel, duidelijk en legaal kader qua uitvoering.  

Wat kan, wat mag? En wat als het niet kan en toch nodig is en niemand direct advies kan geven? Zorg 

geven in close encounters is niet simpel. Delegeren wordt niet ‘graag’ gedaan maar is in praktijk een 

punt. Zorgkundigen vragen een duidelijk legaal kader over wat zij willen. En laat het duidelijk zijn: de 

respondenten vragen niet minder maar meer verantwoordelijkheid binnen de grenzen van hun 

mogelijkheden. Wat een luxe! 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

De Belgische Federatie voor Zorgkundigen "BEFEZO"  is een VZW en een beroepsorganisatie die de belangen van zorgkundigen 

en verzorgenden wenst te behartigen. De vereniging heeft tot doel: 

 het uitbouwen van een positief imago rond het beroep van zorgkundige. 

 kwaliteit van zorg en patiënt/cliënt veiligheid bevorderen 

 de kennis en de kunde van zorgkundigen en verzorgenden bevorderen. 

 aanmoedigen van evidence based handelen bij zorgkundigen bevorderen. 

 het nemen van initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband kunnen houden. 

 het bestuderen, beschermen en bevorderen van de professionele en inter-professionele belangen van de leden. 

Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers die actief zijn als zorgkundige of nauw in contact staan met het beroep van zorgkundige. 

 

________________________ 

 

Het NVKVV is een pluralistische beroepsorganisatie met 7800 betalende leden die zich richt tot alle verpleegkundigen. De 

organisatie heeft mandatarissen in diverse raden en commissies op federaal en gemeenschapsniveau. Het NVKVV 

vertegenwoordigt HBO5- en bachelor verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen (met inbegrip van verpleegkundig 

consulenten) en verpleegkundig specialisten. De leden van het NVKVV zijn aanwezig op alle domeinen van het verpleegkundige 

werkveld. België telt een grote groep van 127.681 verpleegkundigen, van wie er 77.527 in Vlaanderen werkzaam zijn. 

Verschillende visies en standpunten stroomlijnen is geen evidentie. Vooruitgang betekent inzetten op de visie van de meerderheid. 

Werkgroepen binnen het NVKVV: diabetesverpleegkundigen, thuisverpleegkundigen (zelfstandigen en in dienstverband), 

directies verpleegkunde, verpleegkundigen gehandicaptenzorg, verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg, 

hoofdverpleegkundigen en middenkader, informaticasysteemverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, verpleegkundigen 

ouderzorg, verpleegkundigen palliatieve zorg, pijnverpleegkundigen, pluriculturele verpleegkundigen, reumaverpleegkundigen, 

verpleegkundigen spoed en intensieve zorgen, verpleegkundigen juridisch expert, verpleegkundigen infectiebeheersing, 

begeleidingsverpleegkundigen, verpleegkundigen medische beeldvorming, verpleegkundigen maatschappij en gezondheid en 

studenten verpleegkunde. 


