
Met de steun van deze partners: 
  
 
 

Aan minister Frank Vandenbroucke 

Vice-eersteminister en minister van sociale zaken 

Wetstraat 23 

1000 Brussel 

 

Minister Frank Vandenbroucke, 

U hebt op Valentijn onze date gemist!  

Blijft u verder de andere kant opkijken? 

Blijft u denken dat het wel goed zal komen? 

Blijft u ieder voorstel van de sector naast u neerleggen? 

Stop alsjeblief met rond de problemen te draaien! 

Stop met de ogen te sluiten! 

Stop met nietszeggende verklaringen af te leggen en het zoveelste plan op tafel te zullen leggen! 

 

Onze verwachtingen waren hoog gespannen n.a.v. de reportage op Terzake dinsdagavond. We keken vooral uit naar de reacties 

van de bevoegde ministers en beleidsvoerders, in en naast de studio.  

Uw reactie, minister Frank Vandenbroucke, was teleurstellend. Niets concreet en wereldvreemd voelde het aan. Vol ongeloof. U 

had de kans politieke moed te tonen om echt zaken in beweging te zetten.  

Iedereen looft ons voor onze flexibiliteit, gedrevenheid en passie voor onze job maar de rek is op! Als zelfstandig 

thuisverpleegkundige werken we hard, heel hard. We nemen onze verantwoordelijkheid, maar daardoor is een evenwichtige 

work life balans dikwijls zoek.  

Want laat ons even duidelijk zijn: onze werkdag eindigt niet met de bezoeken. Na de zorgtaken wachten die dag nog heel wat 

administratieve verplichtingen!  

Als zelfstandige fietsen we heel wat gaten dicht en krijgen alle zorgvragers de nodige hulp, ook op weekend- en feestdagen. We 

overleggen met de huisarts, delegeren zorgen aan anderen,… en zetten onze expertise volledig in, met hoofd, hart en handen!  

De vergoedingen die we krijgen zijn bedragen om van te huilen. En soms doen we dat ook, stilletjes, wanneer niemand het 

ziet…omdat we moe zijn, omdat we de administratie niet meer rond krijgen, omdat we geen parking vinden, omdat we in de file 

staan, omdat we patiënten overnemen van een collega die crasht,… 

Gelukkig krijgen we dankbare blikken van onze patiënten, er wordt ons af en toe een kopje koffie geboden, met de feestdagen 

chocolade…  

De passie voor onze job en de dankbaarheid van onze patiënt houdt ons overeind. En we houden vol, in de wetenschap dat we 

in een welvarend land leven, waar iedereen recht heeft op adequate zorg.  

Het land plat leggen of ravage aanrichten ligt niet in onze aard, massaal op straat komen kan gewoonweg niet, want we zijn de 

zachte sector. 

Begrijpt u, het is vijf na twaalf! Zorg nu voor een gunstig klimaat! 

Zorg nu voor een betere financiering van de huidige prestaties opdat alle zorgen gegarandeerd blijven voor de kwetsbaren in 

onze maatschappij. Misschien ooit ook voor ons. 

Zorg dat de verpleegkundige een stem krijgt in het uitstippelen van het beleid 

Minister Frank Vandenbroucke, wacht niet tot de volgende Valentijn of worden het vijgen na Pasen?  

Vanwege …………………………………………………………………………………....,  

Handtekening 

  


