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Geachte mevrouw, geachte heer
Op 27 februari 2019 werden enkele wijzigingen aangebracht aan het Koninklijk
Besluit van 12 januari 2006 betreffende de activiteiten die de zorgkundigen mogen
uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen bijkomende handelingen
mogen stellen. Deze nieuwe wetgeving is belangrijk voor de blijvende wettelijke
erkenning van het beroep van alle zorgkundigen in het geheel van de zorgberoepen. De
wijzigingen in dit KB zijn van die aard dat de huidige geregistreerde zorgkundigen binnen
Vlaanderen voortaan de toelating zullen krijgen om extra handelingen te stellen, op
voorwaarde dat zij een bijkomende opleidingsprogramma van 150 effectieve uren (les
en stage) volgen.
De extra handelingen zijn de volgende:







Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels
(bloeddruk, ademhaling, pijn, bewustzijn, glycemie)
Toedienen van medicatie voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker
(met uitsluiting van verdovende middelen) op de volgende manieren: per os, via
inhalatie, rectaal, oog, oor, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde
heparine)
Toedienen voeding en vocht via orale weg
Manueel verwijderen van faecalomen
Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie
en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

De studenten van onze HBO5-opleiding verpleegkunde die hun deelcertificaten van de
module ‘Initiatie verpleegkunde’ en ‘Verpleegkundige basiszorg’ behalen (en bijgevolg
een visum als zorgkundige kunnen aanvragen) zien alle noodzakelijke theorie en praktijk
gerelateerd aan deze bijkomende handelingen.
Voor de zorgkundigen die vóór 31 januari 2020 een visum als zorgkundige aangevraagd
hebben én effectief aan de slag zijn als zorgkundige, zullen we in de volgende
schooljaren een specifiek opleidingsprogramma aanbieden.
Concrete informatie met vermelding van de bijzondere modaliteiten voor deze opleiding
kunnen we momenteel nog niet geven. We zijn namelijk afhankelijk van de beslissingen
die op Vlaams niveau nog genomen dienen te worden. We houden de vinger echter aan
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de pols, volgen de onderhandelingen in Brussel nauw op en zullen ons programma
afstemmen op de verdere ontwikkelingen.
Van zodra we meer gegevens hebben met betrekking tot de te volgen lesuren, de
stageplaatsen, de financiering e.d. zullen we ons aanbod concreet op punt zetten.
Gezien wij de nodige expertise in huis hebben, werken wij als school sowieso een
programma uit waarop u kan intekenen om uw zorgkundigen voor te bereiden op het
uitvoeren van deze extra activiteiten.
Wij hebben daarbij de intentie om op maat te werken en staan open om een antwoord
te bieden op uw individuele vragen. Een regulier aanbod in onze school zal op
regelmatige basis georganiseerd worden, een ‘in-service-programma’ kan eveneens
met ons besproken worden.
Indien u interesse zou hebben in één van onze formules of graag uw wensen aan ons
kenbaar maakt, dan staan we open om in overleg te gaan met u.
Bij vragen kan u steeds terecht bij de opleidingscoördinator: lut.gemis@limburg.be.

Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking.

Met vriendelijke groeten

Kelly Grobben
Adjunct-directeur
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