Besluiten Ledenraad 6 december 2018

Op 6 december 2018 vond een bijeenkomst plaats van de Ledenraad van V&VN. Hieronder
volgt een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen:

100.000 leden
De ledenraad keek kort vooruit naar de mijlpaal die in de daaropvolgende week gevierd zou
gaan worden: V&VN heeft een ledenaantal van 100.000 behaald!
https://wijmakenhetverschil.venvn.nl/

Beroepsprofielen
De voorbereidingen voor implementatie van de beroepsprofielen voor verzorgenden
verpleegkundigen, regieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zijn (al jaren) in
volle gang. Voordat de wettelijke inbedding van het nieuwe beroep van regieverpleegkundige
in de Wet BIG II kan plaatsvinden moet een aantal thema’s worden voorbereid en uitgewerkt.
Dit doet V&VN in nauwe afstemming met de minister van VWS en in de Regiegroep met het
werkveld, de vakbonden en het onderwijs (mbo en hbo).

Op dit moment gaat veel aandacht van betrokkenen uit naar de overgangsregeling voor de
huidige verpleegkundigen. Een externe commissie (onder voorzitterschap van Pauline Meurs)
is bezig met het wegen van een groot aantal verpleegkundige vervolgopleidingen. Wanneer
de commissie haar bevindingen heeft gedeeld met de minister én wanneer de Raad van State
haar analyse van de voorliggende wettekst van de Wet BIG II heeft voltooid, kan de
parlementaire behandeling van de wettekst beginnen (naar verwachting: eerste helft 2019).

Verpleeghuiszorg
Om zorginstellingen te helpen inzicht te krijgen in wat voor hun bewonersgroep de juiste mix
qua personeelssamenstelling is, heeft de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
normen vastgesteld voor aandacht & aanwezigheid, kennis & vaardigheden en reflecteren &
leren. Eén daarvan is dat er altijd minimaal 2 zorgverleners zijn op drukke momenten. Een
ander regelt de ’24-uurs beschikbaarheid van een verpleegkundige binnen 30 minuten’. Op 20
december worden de uitkomsten van de stuurgroep aangeboden aan Zorginstituut Nederland.
https://www.venvn.nl/Berichten/ID/2831570/De-sleutel-voor-betere-zorg-en-kwaliteit-vanleven-in-verpleeghuizen
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Waarschuwingsregister Zorg
De minister van VWS heeft aangekondigd in 2019 een waarschuwingsregister Zorg verplicht
te willen stellen. Op het moment van spreken is nog niet duidelijk hoe het register er precies
uitziet en welke waarborgen het register gaat bevatten voor zorgprofessionals. V&VN houdt
een vinger aan de pols.

Jaarplan en begroting 2019
De voornemens voor 2019 zijn vervat in het jaarplan, de financiële onderbouwing ervan in de
begroting 2019. De Ledenraad kon zich vinden in beide voorgelegde stukken. Eind december
wordt het jaarplan via social media en via print verspreid worden.

Bestuurlijke overleggen
De Ledenraad stond uitgebreid stil bij de ontwikkelingen in de verschillende sectoren,
waarvoor overheid en samenwerkingspartners meerjarenafspraken hebben gemaakt (de
zogeheten Hoofdlijnakkoorden). De Ledenraad bevestigde het belang van een
sectoroverstijgende benadering van zorg, d.w.z. dat gesprekken over bijvoorbeeld kwaliteit in
de zorgverlening niet moeten worden belemmerd door belemmeringen van financiële of
administratieve aard. De benadering van Juiste Zorg op de Juiste Plek spreekt in dit verband
erg aan.
Op het moment dat de vergadering plaatsvond was nog onduidelijk op welke manier de
afspraken in de GGZ zullen worden uitgevoerd, omdat de gemeenten (nog) niet hebben
ingestemd.

Nieuw pand in 2019
Vanaf medio 2019 gaat V&VN verhuizen naar een ander pand, gelegen in Papendorp
(Utrecht). In het Court yard is een plaats gevonden waar leden ruimte hebben om elkaar te
ontmoeten, kennis te delen, en waar ook genoeg ruimte is voor de medewerkers van het
bureau van V&VN.

De volgende Ledenraad vindt plaats op 28 maart 2019 14:00 – 17:00 uur
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