Paramedische erkenning van de GVV: opnieuw een grote stap in de
goede richting!
Op maandag 11 september 2017 had in de gebouwen van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een vergadering plaats van de
afdeling voetzorg van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen.
Op vraag van minister M. De Block en onder voorzitterschap van dr. G. Dereymaeker werd bij de
beroepsverenigingen van podologen en gespecialiseerde voetverzorgers gepeild naar de voorkeuren
wat betreft de integratie van een KB van de Gespecialiseerde Voetverzorgers in het KB van de
podologen. Tevens werd het advies van de beroepsfederaties gevraagd over de mogelijkheid van
delegatie van prestaties/handelingen door bepaalde gezondheidsbeoefenaars (andere dan artsen)
aan GVV. Namens de BVV namen er 2 vertegenwoordigers deel aan deze vergadering.
De 19 aanwezigen, zowel vaste leden van de technische commissie voor de paramedische beroepen,
als genodigden van de beroepsfederaties, reflecteerden over de beide adviesvragen. Tevens werd
aanvang gemaakt met (hopelijk) een laatste lezing van het ontwerp van KB voor een paramedische
inschaling van de Gespecialiseerde Voetverzorging.
De verschillende beroepsgroepen gaven de indruk goed te willen samenwerken en dit in het belang
van een goede en verantwoorde voetzorg, waarin de gespecialiseerde voetverzorging dankzij het KB
een plaats krijgt naast de artsen, de podologen, de orthopedisch schoentechnologen,…
De verwachting is dat deze werkgroep dit najaar nog eenmaal over de kwestie vergadert en dat er
dan een consensus gevonden wordt en als advies aan minister De Block kan bezorgd worden.
Normaal gezien is dan de rondvraagperiode afgerond en is het wachten op het verschijnen van het
geïntegreerde KB waarin een aantal resterende aspecten van de podologen gereglementeerd
worden, maar ook waarin de paramedische inschaling van de gespecialiseerde voetverzorging
geregeld wordt.
Op dat moment wordt een situatie van kracht waarvoor de Belgische Vereniging van gespecialiseerde
Voetverzorgers sinds haar ontstaan in 1998 voor geijverd heeft. Hopelijk loont het jarenlange
werken, zowel voor u als gespecialiseerd voetverzorger, als voor ons als erkende beroepsfederatie,
maar vooral in het voordeel van de patiënt met een voetzorg.
Crossing fingers!

Betty Waterschoot,
voorzitter

