
                                                    Werkingsovereenkomst BHS Nurse 

1) De BHS Nurse valt als comité van de BHS Belgium volledig onder de BHS Belgium en zijn statuten 

zoals besloten op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 21/10/2015 te “ Hof Ter 

Musschen” E. Mounierlaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. 

2) De hierna beschreven paragrafen hebben enkel betrekking op de interne werking van de BHS 

Nurse en tot doel te komen tot een vlotte en klare werking ervan. Indien deze paragrafen in 

tegenspraak zouden zijn met de statuten van de BHS Belgium zullen steeds de statuten van de BHS 

Belgium primeren en van toepassing zijn. 

3) De voorzitter wordt verkozen  met meerderheid van stemmen en dit voor een periode van 4 jaar 

die nog eens voor dezelfde periode kan worden verlengd indien de voorzitter opnieuw met 

meerderheid van stemmen wordt voorgedragen. De voorzitter kan echter ten alle tijden zijn 

mandaat neerleggen. 

4) De ondervoorzitter wordt verkozen met als criterium het tweede hoogste aantal stemmen als de 

voorzitter en dit ook voor een periode van 4jaar die ook kan verlengd worden voor dezelfde periode 

indien de ondervoorzitter opnieuw wordt verkozen met het tweede aantal aan stemmen. De 

ondervoorzitter kan ten alle tijden zijn mandaat neerleggen. 

5) De voorzitter en ondervoorzitter dienen liefst van een andere taalrol te zijn. 

6) De secretaris wordt  verkozen voor een duurtijd van 4jaar. Deze termijn kan eveneens verlengd 

worden onder dezelfde voorwaarden als deze van de voorzitter en ondervoorzitter. De secretaris kan 

ten alle tijden zijn mandaat neerleggen en verbindt er zich toe alle in zijn bezit zijnde documenten 

over te maken aan zijn opvolger of aan de voorzitter en ondervoorzitter. De secretaris is ook 

gehouden op elk ogenblik en dit op eenvoudige vraag van de voorzitter of ondervoorzitter inzage te 

geven in de in zijn bezit zijnde documenten. 

6 bis) De kandidaatstelling gebeurd tijdens het jaarlijks congres. De stemming geschied tijdens de 

eerste bijeenkomst, na het jaarlijks congres, door de actieve leden van het BHS Nurse comité.   

7) De webmaster wordt aangeduid door de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris. De 

duurtijd van dit mandaat wordt niet bepaald maar de webmaster kan te allen tijde zijn mandaat ter 

beschikking stellen. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris kunnen met meerderheid van 

stemmen een einde stellen aan de samenwerking met de webmaster. 

8) Elk erkend en professionele vereniging voor verpleegkundige werkzaam in de hematologische zorg 

alsook ziekenhuizen die een volledig pediatrisch en volwassen, Allo en Auto TX Jacie geaccrediteerd 

programma hebben kunnen maximum 3 personen afvaardigen waarvan maximum één afgevaardigde 

een diploma heeft van master . De afgevaardigde dient minimum drie jaar ervaring te hebben met  

oncologie / hematologie. De kandidaat afgevaardigde dient ter introductie een gemotiveerd schrijven 

te richten aan het BHS Nurse Comité.  

9) De afgevaardigde personen dienen minimum aan de helft van de vergaderingen deel te nemen. Zo 

zij hieraan niet voldoen dienen ze definitief te worden vervangen door een andere afgevaardigde 

aangeduid door de hematologie-nursing van het ziekenhuis dat zij vertegenwoordigen. 



10) De BHS Nurse heeft ook voor doel een afvaardiging te bekomen van elk ziekenhuis of instelling 

dat over een hematologische afdeling beschikt. 

      De BHS nurses heeft eveneens voor doel: 

1. de kwaliteit van de verpleegkundige praktijk in de hematologie in België te bevorderen door  

onder meer: 

a) onderzoeken van de organisatie van de zorg voor de patiënt met een hematologische aandoening 

b)voorstellen formuleren voor de organisatie van de verpleegkundige zorg voor patiënten met een 

hematologische aandoening 

c)ondersteunen van projecten en initiatieven die bijdragen tot de ontwikkeling van de 

verpleegkundige zorg binnen de hematologie 

d)meewerken aan klinische, translationele of fundamentele onderzoeksprojecten 

e)opstellen en verspreiden van informatie, aanbevelingen en richtlijnen voor de verpleegkundige 

hematologische praktijk 

f)de kwaliteit van zorg aan de hematologische patiënt bevorderen d.m.v. passende scholing en 

continue professionele ontwikkeling van zijn leden 

g) communicatie en samenwerking aanmoedigen tussen alle leden, het multidisciplinair team bij de 

hematologische zorg ( BHS artsenvereniging) 

 

2.bij te dragen tot onderwijs en de opleiding in de hematologie voor diverse doelgroepen door o.a.: 

a)het organiseren van congressen, symposia of andere wetenschappelijke bijeenkomsten op het vlak 

van de verpleegkundige zorg binnen de hematologie 

b)adviseren, uitwerken en participeren aan verpleegkundige postgraduaat onderwijs- en 

opleidingsprogramma’s 

 

3.de hematologie te vertegenwoordigen in nationale en internationale organisaties en instellingen 

die betrokken zijn bij de de organisatie van de verpleegkundige praktijk, het onderwijs en het 

(verpleeg) wetenschappelijk onderzoek binnen de hematologie door onder andere : 

a) tot stand brengen van nationale en/of internationale samenwerkingsverbanden 

b)opzetten en meewerken aan verpleegwetenschappelijke onderzoeksprojecten 

4.patiëntenorganisaties van patiënten met hematologische aandoeningen te helpen bij de realisatie 

van hun doelstellingen 

5. ontplooien van om het even welke andere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt 

tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen. 



6. het verkrijgen van of inzage hebben tot het hematologisch artsenmagazine.    

 

 

 

11) Bij het jaarlijkse congres wordt er beoogt dat elke taalrol een gelijkwaardige bijdrage levert van 

sprekers dit rekening houdend dat de officiële taal tijdens de BHS Nursers meetings de Engelse taal 

is. 

.  


