
  
 
 
 

Hervorming “K.B. 78”?? 
 
 

Het kabinet van minister Maggie De Block is sinds enige tijd bezig met de hervorming van 
het fameuze “K.B. 78” (uitoefening van de zorgberoepen).  
Deze “hervorming” was ook opgenomen in het federaal regeerakkoord.  
Op 28 september werd daarover in Brussel een “startconferentie” georganiseerd. 
De daaropvolgende toelichting aan de vakorganisaties (eind oktober) op het kabinet van de 
minister bracht een aantal “zorgwekkende pistes” aan het licht.  
 
Zo werd de opleiding HBO5 verpleegkunde terug in vraag gesteld en werd daarnaast een 
nieuwe opleiding “health care assitant” voorgesteld.  
Over de opleiding HBO5 verpleegkunde was de minister eind vorig jaar nochtans vrij 
duidelijk geweest: die kon voor haar perfect naast de bachelor verpleegkunde blijven 
bestaan.  
Ook op het Vlaamse niveau leek er geen probleem om beide opleidingen (HBO5 & bachelor 
verpleegkunde) verder naast elkaar te laten bestaan.  
Wel was duidelijk dat beide opleidingen “in regel” moesten zijn met de Europese richtlijn.  
 
De nieuw voorgestelde opleiding/functie health care assistant zou zich qua 
“zorgbevoegdheden” ergens situeren tussen de zorgkundige en de HBO5 verpleegkundige.  
Dit doet trouwens sterk denken aan de lang geleden afgeschafte opleiding 
verpleegassistent?... 
En vooral ook: wat zou er met de intussen geinstalleerde zorgkundige gebeuren?? 
 
De reactie van de vakbonden op deze voorstelling was dan ook zeer afwijzend en er werd 
sterk aangedrongen om de voorstellen (vooral health care assistant en behoud HBO5 VPK) 
te herbekijken.  
 
Hoe gaat het nu verder? 
 
Er werd door het kabinet aan de vakbonden beloofd om een nieuw overleg in te plannen 
(begin volgend jaar) waarbij ook één en ander zou worden bijgestuurd?  
 
En intussen vernemen we in de wandelgangen dat er toch een bijsturing zou komen… 
 
Wordt de piste van health care assitant verlaten? Blijft de HB05 verpleegkundige behouden?  
 
Binnenkort hopen we de antwoorden daarop te kennen… 
 
We volgen de zaak op de voet!  
 
 
Meer weten: contacteer je ACOD afgevaardigde 
 
 

 


