~

Ministerie van Volksgezondheid
en Leefmilieu

Brussel, 1-2/01/95

Bestuurder Verzorgingsinstellingen
NATIONALE RAAD VOOR
ZIEKENHUISV 00 RZIENIN GEN

Afdeling "Programmatieen Erkenning
O/ref. : NRZV/D/84-4

AD VIES INZAKE VERPLEEGKUNDIGE EN VERZORGENDE
PERSONEELSOMKADERING

V AN DE ZW ARE MEDISCHE

(*) Dit advies werd bekrachtigd op de Bureauvergaderingdd. 12/01/95

DIENSTEN (*)

..-

L'" DE ZW ARE MEDISCHE DIENSTEN.
~

De NRZV heeft zich tot doe! gesteld een normatieve structuur inzake personeel
(verpJeegkundig, verzorgend en paramedisch) uit te \\'erken om te vemijé n dat de
nonnen, indien ze afzonderlijk per dienst worden bepaald, een heterogee: karakter
zouden vertonen.
De voorgestelde structuur berust op een concept van erkenningsnonnen. dat km worden
aangepast san elk type van ziekenhuisdienst, gaande van de gewone of gespeciaIiseerde
verpleegeenheid tot de medisch-technische diensten.
Cm verwarringen en misverstanden inzake de erkenningsnormen en de ~.erkingsvoorwaarden te verrnijden, werden de voorstelJen zo uitgewerkt dat ze goed van elkaar
onderscheiden zijn :
1. De erkeDningsDormeD 1 zijn opgelegde minimumvoo~raarden waaraan voldaan moet
worden om a]s zjekenhuisdienst te mogen functioneren~ die normen kunnen door de
bevoegde diensten gecontroleerd worden. A.angezien het om verplichte minimumvoorwaarden gaa~ hebben ze een invloed op de kwaJ:teit.
Ze dienen om de organisatie in goede banen te leiden : de vrijheid die de beheerders op
het lokale vlak wordt gelaten, is in zekere mate een "vrijheid onder toezicht". Het K.B.
van 14.08.87 waarbij een permanentie van gegradueerd of gebrevetteerd verpleegkundig
personeel alsmede een strategie van permanente vorming en een verpleegkundig dossier
Yt'orden opgelegd, is exemplarisch voor dat soort van normen. Die nonnen hebben door
hun aard een betTekkelijk statisch karakter: hun evolutie strek1 zich over een min ofmeer
lange periode uit
Overeenkomstig het M.B. van 30.12.93 is de financiering van die dienst gebaseerd op de
kosten die met de inachtneming van die normen verbonden zijn.

2. De erkenningsnormen zijn dwingende basisvereisten : ze zijn in elk gevaJ ondergem
schikt aan de werkjngsvoorwaarden van een dienst of een verpleegeenheid. De werkingsvoorwaarden zijn variabel.

] de erkennjngsnOm1enzijn van drieërlei lard : structureel (groone van de dienst, arcrotectuur,
materiaaJ), proceduraal (wijze van organiseren, werkmethoden) of betrefTen het personeeJ
(minimumaanta.l, kwalificatie, aanvulJendeopleiding).
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le hangen af \Oande structuur ~'aarin de dienst ingebed is, ze evolueren mee met het
"process" (de therapeutische methoden en de technologische middelen bijvoorbeeld). Die
werkingsvoorwaarden zijn dus meer d:vTIamisch van aard : ze worden het best niet
vastgeJegd in wetgevende teksten die de erkenning van ziekenhuisdiensten moeten
regelen. Het zijn veeleer de financieringsregeJs die zo goed mogelijk net die functionele
vereisten moetenrekening houden met het oog op een optimaaJkwafiteitsniveauo
De voorgesteJde normen zjjn beperkt tot cen dienst of een functioneJe eenheid ervan.
Indien die dienst de aanwezigheid van een andere dienst vereist (wat overigens steeds het
gevaJ is), is het toch beter geen paralleJle normen voor die "sarnenwerkende8dienst te
bepalen.
Een voorbeeld : de spoedgevaJJendienstenof de diensten heelkunde (neurOchirurgie,
hartchirurgie of andere) kunnen zonder een operatiekwartier njet werken. Het is echter
onnodig,ja zelfs gevaarlijk, om dat operatiekwartjer in onderafdelingen te splitsen waarop
dan telkens specifieke nonnen toegepastworden, naargelang ze voor de ene of de andere
sector van het ziekenhuis werken. Het js daarentegen noodzakeljjk en onontbeerlijk dat
het operatiek-wartierdoor de nonnen ais één technische eenheid omschreven wordt.2
De voorgestelde nonnen voor een dienst of een eenheid moeten in hun historisch kader
geplaatst worden (ontwikkeling van de geneeskunde, de ziekenhuizen. de financiering
ervan). Ze moeten eveneens in het kader van de evolutie van denkwijzen en verplichtinsen geplaatst worden : wat nu mogelijk en noodzakelijk is, was dit tien jaar geJedenno~
niet of zaJ dit in 2005 niet meer zijn.
Eén sector van het ziekenhuis kan trouwens niet van de Test van het zie1cenhui~
Josgekoppeld worden : al bestaan de diensten afzonderlijk, toch moeten ze in eer:
coherente en evenwichtige ziekenhuisorganisatie worden ingepast.
Men moet ook oog hebben voor het systeem dat door het geheel van de ziekenhuizen er
de programmatie van hun diensten in de verschiJlende delen van het land gevom1d wordt.
Het structurele begrip van ziekenhuis R_bed"blijkt hoe langer hoe meer een gegeven var
beperkt belang te worden zodra het erom gaat regels van kwa1itatieve aard te bepaJen.Da'
begrip blijkt bovendien ongeschikt om de totale en specifieke activiteit te omvatten van d(
verzorging die aan de in dat bed opgenomen patient verstrekt wordt.
2 die normen bestaan enkel voor de academische ziekenhuizcn : het zou in het evolutiestadiun
waarin de ziekenhuizen nu verkeren. zeer nuttig zijn om die normen oak voor de algemeD(
ziekenhujzen te bepalen.
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ln eenzelfde bed kunnen immers pati~nten opgenornen worden waarvan de behoeften vooral die inzake verpleegkundige verzorging-uiteenlopend en ~sselend kunnen zijn. De
behoeften kunnen voor eenzelfde diagnose vaak zeer variabe! zijn en de zwaartegraad van
een pathologie vanuit medisch oogpunt brengt niet S)'sternatisch even zware
','erpIeegkundige verzorging mee.
Het begrip "bed" aanwenden om te bepaIen weJke middelen er voor de zorgverstrekking
toegekend moeten worden is derhalve inadequaat. Men moet, bij de vastste1ling van de toe
te kennen middelen maximaal gebruik maken van de beschikbare infonnatie over de
behoeften aan patiëntenzorg en over de zorg zelf (MVG, MKG,...). Het is eveneens
noodzakelijk het studiewerk voor te zetten om na te gaan of die instrumenten vo1doende
geschikt zijn om de uitgevoerde activiteiten te verk!aren; hierbij dient de comp1exiteit van
het ziekenhuisgebeuren vanuit zo veel mogelijke invalshoeken te worden bekeken via bet
toevoegen van indicatoren van ziekenhuisactiviteiten.
De teksten van de zware medische diensten die in het licht van het voorgaande werden
herschreven, worden volgens een uit 2 modules bestaandestructuur voorgesteld.
.de eerste module steIt de eigenIijke erkenningsnonnen voor en dit voor elke zoge.
naamde zware medische dienst. Die "funderingen" worden automatisch gefinancierd.
.de tweede module geeft aanwijzigingen over de werkingsvoorwaarden van die diensten.
Het gaat hier niet om normen maar om informatie betreffende de voorwaarden die vervuld
moeten worden om een dienst in de mogelijkheid te steJ!ente werken, en dit naar geJang
van de behoeften van de patienten die er behandeld worden. Die gegevens zijn indicatief:
ze stTekken ertoe om de afdeling financiering in de mogelijkheid te stellen de veroor7.aakte
kosten te evalueren en om prognoses ter zake op te maken rekening houdend met
eJementen die met de programmatje van die diensten samenhangen.

J\llodule A : Basisnormen

1: Dienst Iotensieve zor2:
1. Hoot'dvernleegkundiQe

De leiding van de verpleegkundige equipe berust bi.i een gegradueerde
hoofdverpleegkundige. Hij ofzij is verant\voordelijk voor de verpleegkundige organisatie
en werking van de dienst en voor de opleiding van verpleegkundigen en andere
personeesledenvan de dienst, dit in nauwe samenwerking met de geneesheer-hoofdvan
dienst en het verpleegkundig kaderpersoneelvan het ziekenhuis.
De hootaverpleegkundige moet houder zijn van de bijzondere beroepstitel van
gegradueerde verpJeg(st)er in intensieve zorg en spoedgevalJenzorg, zoaJsvenneld in het
K.B. van 18januari 19,94.
Indien niet, beschikt hij/zij over een tennijn van 5 jaar om deze beroepstitel te behalen.
Een hoofdverpJeegkundige mag deze funktie behouden indien hij/zij kan bewijzen
rninstens 5 jaar ervaring te hebben in deze funktie en in een dienst voor intensieve zorg of
een spoedgevallendienstop datum van het in voege treden van dit K.B.
2. Vernleegkundi,qe oermanentie

De hoofdverpleegkundige is niet begrepen in de pennanentie van het verpleegkundig
personeel. Er moeten pennanent twee verpleegkundigen per zes bedden aanwezig zijn. Er
moet in de pennanente aanwezigheid worden voorzien van minstens één verpleegkundige
die houder is van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleg(st)er in intensieve
zorg en spoedgevalienzorg , zoals venneld in het K.B. van 18 januari 1994 of die het
bewijs levert dat hij/zij, op datum van het verschijnen van het koninklijk besluit, minstens
2 jaar ervaring heeft opgedaan in een dienst voor intensieve zorg of in een
spoedgevallendienst.

J_:EgujQe

Een logistieke hulp wordt aan het verpleegkundig team toegevoegd.

II. Sooed!!evalJendienst
1. Hoofdveroleeg;kundig;e

De leiding van de verpleegkundige equipe berust bij een gegradueerde
hoofdverpleegkundige. Hij ofzij is verantwoordelijk voor de verpleegkundige organlsatie
en werking van de dienst en voor de opleiding van verpleegkundigen en andere
personeesledenvan de dienst, dit in nauwe samenwerking met de geneesheer-hoofd van
dienst en het verpleegkundig kaderpersoneelvan het ziekenhuis.
De hoofdverpleegkundige
rnoet houder zijn van de bijzondere beroepstiteI van
gegradueerde verpleg(st)er in intensieve zorg en spoedgevallenzorg , zoaIs vern1eId in het
K.B. van 18januari 1994.
Indien nier, beschikt hij/zij over een tennijn van 5 jaar om deze beroepstitel te behalen.
Een hoofdverpleegkundige
mag deze funktie behouden indien hij/zij kan bewijzen
minstens 5 jaar ervaring te hebben in deze funktie en in een spoedgevallendienst of in een
dienst voor intensieve zorg, op datum van het in voege treden van dit K.B.

2. Vemleeg:kundig:e oennanentie

De hoofdverpleegkundige is niet begrepen in de pennanentie van het verpleegkundig
personeel. Er moeten permanent twee verpleegkundigen aanwezig zijn. Er moet in de
permanente aanwezigheid w9rden voorzien van miristens één verpleegkundige die houder
is van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleg(st)er in intensjeve zorg en
spoedgevallenzorg , zoals vermeld in het K.B. van 18januari 1994 of die het bewjjs levert
dat hij/zjj, op datum van het verschijnen van het koninklijk besluit, minstens 2 jaar
ervaring heeft opgedaan in een spoedgevallendienstof in een dienst voor intensjeve zorg.
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III. M.V.G dienst

l, Hoofdvernleegkundige

ln principe is de hoofdverpleegkundige van de spoedgevallendienstwaar de MUa haar
standplaatsheeft, oak hoofverpleegkundige van de MUa. Hij/Zij dient houder te zijn van
de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleg(st)er in intensieve zorg en
spoedgevallenzorg, zoals venneld in hetK.B. van 18januari 1994.
Indien niet, beschikt hij/zij over een tennijn van 5 jaar om deze beroepstitel te behalen.
Een hoofdverpleegkundige mag deze funktie behouden indien hij/zij kan bewijzen
minstens 5 jaar ervaring te hebben in deze funktie en in een spoedgevallendienstof in een
dienst voor intensieve zorg, op datum van het in voege treden van dit besluit.
2. Vernleegkundige oennanentie

Er moet in de permanente aanwezigheid worden voorzien van minstens één
verpleegkundige die houder is van de bijzondere beroepstiteI van gegradueerde
verpleg(st)er in intensieve zorg en spoedgevaIlenzorg , zoaIs vermeId in het K.B. van 18
januari 1994 of die het bewijs levert dat hij/zij, op datum van het verschijnen van het
koninklijk besIuit, minstens 2 jaar ervaring heeft opgedaan in een spoedgevallendienstof
in een dienst voor intensieve zorg.

IV: Dienst neurochirur2:ie
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Hij ofzij is verantwoordeJijk voor de verpJeegkundige organisatie

en werking van de dienst en voor de opJeiding van verpIeegkundigen en andere
personeesIeden van de dienst, dit in nauwe samenwerking met de geneesheer-hoofd van
dienst en het verpIeegkundig kaderpersoneel van het ziekenhuis.

De hoofdverpleegkundige moet houder zijn van de bijzonqere beroepstiteI van
gegradueerde verpleg(st)er in de intensieve zorg en spoedgevaIlen,zoals venneld in het
K.B. van 18januari 1994.
Indien niet beschik~ hij/zij over een tennijn van 5 jaar om deze beroepstitel te behalen.
Een hoofdverpleegkundige mag deze funktie behouden indien hij/zij kan bewijzen
minstens 5 jaar ervaring te hebben in deze funktie en in een dienst neurochirurgie op
datum van het in voege treden van dit K.B.

2. Vernleegkundige

gern1antie

De hoofdverpleegkundige is niet begrepen in de pern1anentie van het verpleegkundig
personeel.
De basisnonn is 0,66 verpleegkundige per bed; er dienen pern1anent twee
verpJeegkundigenaanwezig te zijn.
Er moet in de pennanente aanwezigheid worden voorzien van minstens één
verpleegkundige die houder is van de bijzondere beroepstiteI van gegradueerde
verpleg(st)er in intensieve zorg en spoedgevallenzorg , zoals venneld in het K.B. van 18
januari 1994 of die het bewijs levert dat hij/zij, op datum van het verschijnen van het
koninklijk beslujt, rnjnstens 2 jaar ervaring heeft opgedaan in een dienst neurochirurgie.

3. T~~
Eén logistieke hulp wordt aan het verpleegkundig team toegevoegd.

\': Dienst hartchirur2ie
]. Hootavernleegkundige

De leiding van de verpleegkundige equipe berust bij een gegradueerde
hoofdverpleegkundige. Hij of zij is verannvoordelijk voor de verpleegkundige organisatie
en werking van de dienst en voor de opleiding van verpleegkundigen en andere
personeesledenvan de dienst, dit in nauwe s~'nenwerking met de geneesheer-hoofdvan
dienst en het verpleegkundig kaderpersoneel van het ziekenhuis.
De hoofdverpleegkundige
moet houder zijn van de bijzondere beroepstitel "an
gegradueerde verpleg(st)er in intensieve zorg en spoedgevallenzog, zoals vermeld in het
K.B. van] 8 januari ] 994. Indien nier beschikt, hij/zij over een terrnijn van 5 jaar om deze
beroepstitel te behalen.

Een hoofdverpleegkundige mag deze funktie behouden indien hij/zij kan bewijzen
minstens 5 jaar ervaring te hebben in deze funktie en in de dienst hartchirurgie, op datum
van het in voege treden van dit K.B.
2. Vemleegkundige

Qennanentie
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Er moet in de pennanente aanwezigheid worden voorzien van minstens één
verpleegkundige die houder is van de bijzondere beroepstiteJ van gegradueerde
verpJeg(st)er in intensieve zorg en spoedgevalJenzorg, zoals venl1eld in het K.B. van 18
januari 1994 ot' die het bewijs levert dat hij/zij, op datum van het verschijnen van het
koninkJijk besJuit,minstens 2 jaar ervaring heeft opgedaan in een dienst hartchirurgie.
3. Team

Een logjstieke hulp wordt aan het verpleegkundige tearn toegevoegd.

'.'

~

.).-

Module B : A~nvuJJende functies

1: Dienst Intensieve zor!!:
Per eenheid moet minstens in 2,5 verpleegkundigen per bezet bed worden voorzien.
Naargelang van de verpleegkundige zorgbehoeften en de pathologieën van de patiënten
zal er in bijkomende personeel moeten worden voorzien teneinde de veiligheid en de
continuïteit van de zorg te verzekeren.
Voor meer dan 18 bedden wordt een bijkomende hoofdverpleegkundige aangesteId..

II. Spoede:evallendienst
Het aantaI F. T .E. verpleegkundigen client in verhouding te staan tot het aantal en de aard
van de urgenties evenaIs tot de spreiding van de activiteiten over 24 uur.( aktiviteitenpiek
op bepaalde momenten van de dag)

III. M.U.G.
Geen aanvullende functies te verwachten.

IV. Dienst neurochirure:ie
Naargelang van het aantal en de aard van de behandelde pathologieën, evenals de
specifieke behoeften van de patiënten en de spreiding van de activiteiten over 24 uur, kan
1 F.T.E. verpleegkundige per bezetbed worden voorzien.

V. Dienst hartchirur2:ie
Voor de bedden intensieve chirurgische behandeling wordt verwezen naar de bepalingen
omtt"entde dienst voor intensieve zorg.
Indien een getransplanteerde patiënt in de dienst een pcnnanent specifiek toezicht nodig
heeft, moet de verpleegkundige pennanentie zo geregeld zijn dat een verpleegkundige
exclusief aangewezenwordt om die patiënt te verzorgen.

