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ADVIES MET BETREKKING TOT DE ORGANISATORISCHE NORMEN BINNEN
HETOPERATIEKWARTIER.9

Algemene principes.

1. De normen moeten van toepassing zijn op aIle algemene
ziekenhuizen, zowel universitair aIs niet-universitair,
voor wat betreft de basis verpleegkundige activiteiten
binnen in en in functie van het operatiekwartier.
Ziekenhuizen met een opleidingsfunctie tot specialisatie
in de chirurgie onderscheiden zich met dien verstande
dat de medisch chirurgische interventies trager verlopen
dan in een andere instelling en bijgevolg een verlengend
effect hebben op de operatieduur.

2. De architectonische en fysische normen enerzijds en de
functionele normen anderzijds, bepaald bij het konink-
lijk besluit van 15.12.1978 en verschenen ln het Bel-
gisch Staatsblad van 4.7.1979, geven weer wat de defini-
tie is van een operatiekwartier, een operatiezaal en de
ontwaakzaal. Deze functionele en archltectonische nor-
men kunnen gehanteerd blljven.
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ln de basispersoneelsnormen mag het kaderpersoneel niet
zijn opgenomen maar moet er supplementair worden aantoegevoegd. 

De hoofdverpleegkundige dient losgekoppeld
te worden van de directe patiëntenzorg.

3.

wordt aIsHet kaderpersoneel
volgt samengesteld :

operatiekwartier4. van een

4.1.

Operatiekwartier met 2 tot 3 operatiezalen :

1 hoofdverpleegkundige.
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4.2. Operatlekwartier met 4 tot 5 operatiezalen :
1 hoofdverpleegkundige voor organisatie
en algemeen beleid;
1 ( adjunct)* hoofdverpleegkundige met
aIs voornaamste opdracht de opleiding
en permanente vorming van de
personeelsleden.

4.3. Operatlekwartler met 6 tot 7 operatlezalen :
1 hoofdverpleegkundlge voor organlsatie
en algemeen bele1d;
2 (adjunct)* hoofdverpleegkundigen met
aIs voornaamste opdracht de opleiding
en permanente vorming van de
personeelsleden.

4.4.

-

Operatiekwartier met 8 tot 11 operatiezalen:
1 hoofdverpleegkundige voor organisatie
en algemeen beleid;
2 (adjunct)*hoofdverpleegkundigen (zia
4.3.) ;
1 hoofdverpleegkundige voor de
organisatie van de ontwaakafdeling.

operatiezalenOperatiekwartier
meer :

met 124.5. en

1 dienstoverste voor organisatie
algemeen beleid;
1 hoofdverpleegkundige per
operatiezalen;
1 hoofdverpleegkundige voor
organlsatie van de ontwaakafdeling.
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Minimale pers_QD!!c_elsnormen voor het operatiekwartier.-
1! UltaanasDrlnclDes :

Voor het bepalen van de minimale personeelsnormen worden
de effectleve werkuren van het personeel gehanteerd nI.
1520 ur en op jaarbasis, in tegenstelllng tot ministe-
riële overheden die meestal de Ioonkost aan uren in
rekenlng riemen nI. 1976 uren ( 52 weken x 38 uren).

Ale tweede uitgangspunt wordt de werking van een opera-
tiekwartier genomen. De verschillende functies van de
dienst worden afzonderlijk omschreven, zodat personeels-
berekening objectlever en doelmatlger kan gebeuren.

." ln openbare zlekenhulzen bestaat de graad van adlunct hoofdverpleegkundlge nlet.
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Bij de bftrekening van de hoeveelheid verpleegkundigearbeidsuren, 
wordt rekening gehouden met volgende facto-ren:

1.3.1.Aantaloperatlezalen

1.3.2.0peratletljd

Bruto~op~~~iL~_t i id: hiermee wordt de t i jd bedoeld van
het ogenblik dat de patiënt binnen het operatiekwartier
wordt gebracht tot het ogenblik dat de patiënt de opera-
tiezaal verlaat.

Netto-ope_~~letl1d_: hlermee wordt de tljd bedoeld vanaf
het ogenblik dat de chlrurglsche akte wordt aangevangen
tot het beëindlgen ervan.

~ruto-ver~~~undlqe-actlvltelt : 19 de bruto-operatle-
tljd + 2 uur voor-en nazorg per gebrulk van de operatle-
zaal per dag.

-
1.3.3.Het aantal niet geplande ingrepen bedraagt
doorgaans 15 -20% van het totaal aantal ingrepen
op jaarbasis. Bij de bruto-operatietijd dient 30-
35% toegevoegd te worden ten behoeve van de niet
geplande ingrepen.

2. Minimale personeelsvereisten :

.2 .1. NormY-~rp_1.!!_e:gk.Yndiq personeel in de operat iezalen.

Fer operatiezaal, met een gemiddelde bruto-operatietijd van 6
uur, dient ten minste 3 gekwalificeerde gebrevetteerde of
gegradueerde verpleegkundigen voorzien te worden.

Voor het vervullen van hun functles le een bljkomende kwallfl-
catie gewenst.

.

Deze bijkomende opleidingsvereiste moet opgenomen worden on de
berekenlng van het normatief budget van het operatiekwartier.

Het kaderpersoneel dient bovendien belast te worden met de
permanente bijscholing van dit verpleegkundig personeel gedu-
rende de hele loopbaan.

Qn t waatznh

minimalevolgendeVoor de ontwaakzaal
vooropgesteld :

worden normen

1,5 bedden (cfr. :
huldige vorm)
één verpleegkundlge, speciaal getralnd en
exclusief toegewezen aan de PAZA (post-
anesthesie zorgen afdeling) , voor elke groep
van drie of minder patiënten ln
omstandigheden van normaal herstel van
8nesthesie.

recovery/operatiezaal
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Het gemlddeld verbl1jf van de patlënt ln een ontwaakzaal
bedraagt 2 uur.
De openlngetljd van de ontwaakzaal le gelijk Ban de gemlddelde
bruto-operatletljden vermeerderd met 2 uur.

~ Admlnlstra~

Het adm1n1strat1ef werk heeft een groot aandeel b1nnen het
funct1oneren van het operat1ekwart1er.
Tene1nde facturat1e, verslagen, telefon1e en andere adm1n1-
etrat1eve opdrachten opt1maal te kunnen verr1chten wordt aIs
norm gesteld 1 pereoneeIs11d bestend1g aanwez1g per 4 opera-
tiezalen met een bruto-operat1et1jd van 6 uur per zaaI, met
een m1n1mum van 1 personeels11d.
Van deze personeelsgroep bez1t m1nstens 1 de graad van med1sch
eecretar1aat.

~ Onderhoud.

.2 .5. Pa t 1 ë.I1.! "n.t.r_~p_~~~

8

De patiënt moet van de verpleegeenhe1d naar het operat1ekwar-
tler gebracht worden en omgekeerd.
Dit transport moet degelljk gecoordlneerd worden zodat onnodl-
ge wachtt1jden en verplaatslngen vermeden worden.
Belangrljk blj dit patlëntenvervoer ls dat dlt steeds onder
toez1cht gebeurt van een verpleegkundige, gezlen enerzljds de
toestand van de patlënt en anderzijds de moge1ijkheid tot
dlrecte mondelinge zorgenoverdracht tussen de verpleegkundlgen
van de ontwaakzaal en de verpleegeenhe1d.
Het transport van patiënten za1 verzorgd worden door 1 10g1s-
tieke hu1p per 4 za1en, met een bruto-operatietijd van 6 uur
per zaa1.
De verpleegkundlge dle de patiënt bege1eldt ls een personeels-
lid van de verpleegeenhe1d. Er dient vermeden te worden dat
verpleegkundlgen van het operatlekwartler de dlenst ver1aten
gez1en de speclfleke hyglënlsche aspecten.

Aan deze brancardier worden oak andere functies toevertrouwd
waaronder de voornaamste zijn :

-overbrengen van bloed-en andere stalen naar
het labo

-ftthalen van medicatie uit de apotheek.
-bodefunctieo

De kwalificatlft van deze persoon moet een gelijkgesteld niveau
hebben ais deze van sanitalr helper.
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Sl!ecifieke functies.2.6.

2.6.1. Anesthesie buiten het operatiekwartier.

Hiermede wordt bedoeld anesthesie
operatiekwartier en betreffen zowel
de poliklinische patiënten.

toepassingen buiten het
de gehospitaliseerde aIs

Bljvoorbeeld:

-dienst medische beeldvorming met de Interventie-radio-
logie.
-pollklinische behandellng.
0- pijnklinlek.

Voor elke anesthesle bulten
zlen te worden ln de functle
van 1 volt1jds equ1valent
acrtivlte1t van 6 uur per dag.

het operatiekwartier client voor-
van een verpleegkundlge à rata

verpleegkundlge per gemlddelde

2LL§.2. Tecbq1eke,r..L

Een technleker moet, ln het kader van de technlsche dienst van
het zlekenhuis, ter beschikking zijn van het operatiekwartier
voor het onderhoud en de herstelling van apparatuur.

2.7. Sterl11satle.

Binnen het ziekenhuis client men de voorkeur te geven aan een
centrale sterilisatie-eenheid (C.S.E.)
Tussen de sterilisatiedienst en het operatiekwartier bestaat
een nauwe band gezien de belangrijke roI die sterilisatie
speelt in het geheel van het operatiegebeuren.
Naast het grote impact van het operatiekwartier functioneert

-de CSE nog voor andere ziekenhuisdiensten.
Het overgrote deel van het instrumentarium gaat naar de Cen-
trale Sterilisatie en wordt er vervolgens behandeld op volgen
de wijzen : afhalen-reinigen-triëren -samenstellen-

controle-inpakken-steriliseren-
11erbevoorraden.

De behandel1ng 'vftn lnstrumentarium en bijbehorigheden (linnen,
deppers...) verut per operatleve ingreep een arbeidsduur van 1
uur.

De personeelsberekening gebeurt aIs volgt

aant .operat. 111grepen/ jaar K 1 uur
= X aantal personeelsleden

1520 uur.

verpleegkundige1moet perma-Tljdens het sterl11satleproces
nent aanwezlg zljn.
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De andere personeelsleden hebben aIs minimum niveau dat van
secundair beroepsonderwijs. De behandeling van het operatie-
instrumentarium maakt doorgaans 60 % uit van de totaalactivi-
teit, 20% voor de uitrusting van poliklinieken, spoedgevallen-
dienst, dienst medische beeldvorming, kraamafdeling, intensie-
ve zorgen eenheden en 20% ten behoeve van de verpleegeenheden.
Bijgevolg wordt de personeelsberekening aIs volgt gecorri-
geerd:

X K 100
D Y aantal personeelsleden.

60

2.8. Andere actlvltelten.

Wanneer andere bijkomende opdrachten aan net operatiekwartier
worden toebedeeld, dient in evenredige mate bevoegd personeel
aan worden toegevoegd.

:..-.


