
«Nieuwe lichting is 
na enkele jaren weg» 

Zijn er voldoende verpleeg-
kundigen in België? 
«In België zijn er ongeveer 11 
verpleegkundigen per 1.000 
inwoners. Ter vergelijking, in 
Frankrijk is die verhouding 
slechts 5,2 per 1.000. Maar on-
danks dat goede Belgische cij-
fer stelt de RVA vast dat er nog 
duizenden vacatures open-
staan. Het probleem is niet 
dat er onvoldoende gekwa-
lificeerde verpleegkundigen 
zijn, maar dat de werkomstan-
digheden niet aantrekkelijk 
zijn.»

Geschoolde verpleegkundi-
gen zoeken andere beroepen 
op?
«Sommigen kiezen een an-
der beroep, anderen werken 
halftijds of op interimbasis… 
Verpleegkundigen met 25 jaar 
ervaring blijven op post. Maar 
de nieuwe lichting houdt het 

na enkele jaren al voor beke-
ken.» 

Ze worden niet genoeg ge-
waardeerd?
«Ze hebben inderdaad het 
gevoel niet voldoende erkend 
te worden. Het beroep van ver-
pleegkundige is enorm veel-
eisend en door de wisselende 
uren moeilijk te combineren 
met een gezinsleven. En het 

loon is niet in verhouding 
met deze moeilijkheden. Een 
ander probleem is de richting 
waarin het beroep evolueert. 
We worden meer en meer op-
geslorpt door administratieve 
taken, ten nadele van de tijd 
die wordt doorgebracht aan 
het bed van de patiënt. Er is 
veel werk aan de winkel op het 
vlak van de dienstverlenings-
normen.» 

Hebben de hervormingen van 
Laurette Onckelinx geholpen? 
«Dat gaat in de goede richting. 
Maar momenteel zijn er nog 
altijd maar 13 voltijdsen voor 
30 bedden. Als we dat zouden 
kunnen optrekken tot 15 of 
16 voltijdsen, zou dat een hele 
vooruitgang zijn. Dan zou het 
werk minder veeleisend zijn. 
Ik zie geen andere oplossing 
om jongeren in het beroep te 
houden.» (cg)

/// www.fnib.be

BRUSSEL In België is er 
geen gebrek aan ge-
schoolde verpleegkundi-
gen, stelt Alda Dalla Valle 
vast, voorzitster van de 
Nationale Federatie van 
Belgische Verpleegkun-
digen. Maar het helse 
werkritme en een gebrek 
aan erkenning jaagt heel 
wat professionals weg van 
het beroep.
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«Beter statuut 
is nodig»

«Verpleegkundigen die in 
België werden opgeleid, 
zijn erg gekwalificeerd. 
Een betere waardering van 
het beroep houdt ook een 
erkenning van hun diplo-
ma op masterniveau in, 
en niet op bachelorniveau 
zoals nu het geval is», zegt 
Alda Dalla Valle van de 
Nationale Federatie van 
Belgische Verpleegkundi-
gen. De NFBV pleit voor 
een beter statuut voor ver-
pleegkundigen in plaats 
van nog meer mensen op 
te leiden. n

GENT In het Universitair Zie-
kenhuis van Gent is gisteren 
een 24-urenstaking gehouden. 
De staking, die op voorhand 
was aangekondigd, kwam er 
om het aanhoudende perso-
neelstekort in het ziekenhuis 
aan te klagen. In het operatie-
kwartier werden enkel drin-
gende ingrepen uitgevoerd, 
terwijl de polyklinieken op 
halve kracht draaiden. Volgens 
directeur Jef Peeters kon alle 
dienstverlening wel verzekerd 
worden. Volgens de vakbonden 
worden de afspraken uit een 
protocol van eind februari te 
traag uitgevoerd. «Bovendien 
wordt het sociaal overleg onvol-
doende gerespecteerd en wordt 
er essentiële informatie achter-
gehouden», aldus Yves Derycke 
van het ACOD. Peeters beloofde 
de vakbonden beter te zullen 
informeren.  n

Personeel 
UZ Gent staakt 
om werkdruk

Belga / L. Van Assche

Ben je een commercieel gedreven teamleader die van aanpakken 
weet? Bel ons op 0800 11 200 of ga naar www.carrefour.eu/jobs  
en solliciteer meteen!

Jij en Carrefour, klaar voor de toekomst.

Carrefour  zoekt  
 Afdelingsmanagers 
en Assistent 
 Afdelingsmanagers 
voor haar winkels  
 in Brussel.


