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Zalf aanbrengen, helpen met eten of zuurstof toedienen... Stuk voor stuk zijn het relatief eenvoudige taken die verzorgend personeel in
rusthuizen eigenlijk niet mag uitvoeren. Ook al hebben zorgkundigen na een opleiding in het beroeps- of avondonderwijs nog een extra
specialisatie gevolgd.

In de praktijk nemen ze die taken bovendien wél op zich (zie kader). Dat blijkt uit een bevraging door beroepsvereniging BEFEZO. “Ze
kunnen niet anders”, zegt Kamerlid Nathalie Muylle. “Met name in rusthuizen is er 's avonds en 's nachts vaak meer verzorgend dan
verplegend personeel aanwezig. Het gaat om werk dat anders blijft liggen.”

Samen met de beroepsvereniging roept CD&V nu op het wettelijk takenpakket van zorgkundigen uit te breiden. “De overheid moet
duidelijk maken dat ze het werk van deze mensen apprecieert en ze moet hen juridisch beter beschermen.”

In principe kan het betrokken personeel - als er na verzorging complicaties opduiken - zelfs vervolgd worden. “Al zijn daar voorlopig
gelukkig geen voorbeelden van”, zegt Paul Coppelier van de beroepsvereniging. In 2013 werd wel een verpleegkundige veroordeeld
nadat ze een zorgkundige had toegelaten insuline in te spuiten bij een patiënt. “Maar insuline inspuiten is een complexe taak. Wij raden
het dan ook resoluut af.”

De extra taken die wettelijk mogelijk moeten worden, zijn veel eenvoudiger, zegt Coppelier. “Het gaat voor een deel om zaken die u en
ik geregeld bij onszelf of bij onze kinderen doen.” Druppels toedienen bijvoorbeeld, in ogen, oren of neus. “Zelfs mantelzorgers mogen
op dit moment meer dan opgeleid personeel in rusthuizen”, zegt Muylle.

De beroepsorganisatie heeft intussen een lijst met taken bezorgd aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).
Zij werkt momenteel aan een hervorming van het Koninklijk Besluit dat regelt welke zorgverlener welke taken mag opnemen. De Block
heeft over de zorgkundigen een nieuw advies gevraagd aan de Technische Commissie voor de Verpleegkunde. Eerder antwoordde
die negatief op de vraag tot uitbreiding. “Maar het zou al te absurd zijn mocht die er niet komen”, zegt Muylle. “Je kan toch niet het hele
rusthuis afzoeken naar een verpleegkundige voor iets wat je zelf ook goed en veilig kan doen?”
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