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Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen is nu ook een 
VZW! 
 
 

Startschot  
 
Op vrijdag 2 april werd het startschot gegeven voor de doorstart van het Nederlandstalig Platform 
voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) door de officiële oprichting van de vzw. 
 
In 2018 is het NPTV ontstaan om de sector thuisverpleging in Vlaanderen en Brussel te 
vertegenwoordigen, op initiatief van zowel organisaties met loontrekkende thuisverpleegkundigen 
als zelfstandigen. Door de COVID pandemie kwam alles in een stroomversnelling en werden we snel 
gesprekspartner én aanspreekpunt voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, VIVEL (Vlaams 
Instituut voor de Eerste Lijn), FOD Volksgezondheid, andere zorgberoepen, etc.  
 
Het NPTV zal een belangrijke rol spelen in de ondersteuning en aanmoediging van de lokale 
vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de 60 eerstelijnszones die sinds 2020 actief zijn 
in Vlaanderen. Dit willen we doen door een klankbord en platform te bieden voor de 
thuisverpleegkundigen om elkaar te verbinden én te versterken. Eind vorig jaar leerden de 
verantwoordelijke thuisverpleegkundigen uit die eerstelijnszones ons en elkaar alvast kennen tijdens 
een digitaal webinar en luisterden we naar de noden op vlak van ondersteuning. Door de oprichting 
van de vzw zijn we nu klaar om hier verder concrete acties in te nemen en een échte toegevoegde 
waarde te bieden aan de hele sector én dus uiteindelijk ook aan de patiënt en de samenwerking in de 
ganse eerstelijnszorg.  
 

Afscheid Lucien Speeckaert als voorzitter 
 
De afgelopen 2 jaar werd veel voorbereidend werk verricht, en dit onder het toeziend oog van Lucien 
Speeckaert als voorzitter. Lucien was van bij het eerste uur actief en duwde mee aan de kar om de 
samenwerking op te zetten en vorm te geven. “Het is tijd om de fakkel door te geven” dixit Lucien 
Speeckaert. “Ik ben tevreden en trots op hetgeen we als sector reeds hebben kunnen bereiken, 
bijvoorbeeld bij de mondmasker verdeling aan het begin van de COVID pandemie. Ik kijk alvast uit 
naar de verdere uitbouw van het platform maar van aan de zijlijn. Collega Steven Vancraesbeek zal 
mijn rol overnemen als voorzitter van het NPTV.” 
 
“Ik heb alvast veel zin in deze functie” zegt Steven Vancraesbeek. “De dynamiek in de bestuursploeg 
zit goed en de ambities liggen hoog. We maken er samen een mooi en lang verhaal van...” Steven 
Vancraesbeek is ondervoorzitter in VBZV, ondervoorzitter in de zorgraad Leuven-Zuid en 
beroepsactief als thuisverpleegkundige in Leuven. 
 
 
 
Meer informatie over het NPTV: www.nptv.be 
Contactpersoon: Allison Christiaen - secretariaat NPTV – info@nptv.be – 0498/61.10.76 


