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De Heer M. Colla, Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, heeft 2
adviesaanvragen gericht aan Prof Dr. PEERS, voorzitter van de Nationale Raad voor
Ziekenhuisvoorzieningen, inzake:
.Een beperkende herziening van de programmatie van de diensten voor

kindergeneeskunde + ontwerp-KB's hieromtrent.
.Een aantal ontwerp-KB's betreffende een aantal maatregelen m.b.t. de opvang van

kinderen in ziekenhuizen.

ln een eerste luik wordt door de Mdeling "Erkenning en Programmatie" een antwoord
geformuleerd omtrent een herziening van de bestaande programmatie van E-bedden. ln
een tweede luik worden de verschillende ter advies voorgelegde ontwerp-KB' s
overlopen en gewijzigd.

Vooreerst wil de Afdeling erop wijzen dat, betreffende het eerste luik, het een voorlopig
advies betreft. Aangezien een door het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken
en Leefmilieu gefinancierd onderzoek met ais titel "Beleid, organisatie en financiering
van de kindergeneeskundige zorg in de Belgische ziekenhuizen" lopende is, wenst de
Afdeling te wachten op de resultaten van dit onderzoek om een definitie(
wetenschappelijk onderbouwd, advies te formuleren.

Wat betreft de herziening van de bestaande programmatie van E-bedden meldt de
Mdeling U het volgende.
De Mdeling adviseert dat een aantal ziekenhuizen een reconversie naar E-bedden kunnen
doorvoeren indien deze een E-activiteit, bevestigd do or .MKG-gegevens, verrichten
maar aIs dusdanig momenteel hiervoor niet erkend is. De leeftijd van de patiënt is een
cruciaal criterium.
De Mdeling is van mening dat elk ziekenhuis met erkende E-bedden moet kunnen
aantonen dat deze pediatrische activiteit etfectief volgens de geldende erkenningscriteria
verricht wordt.
Voigens de Mdeling dienen ziekenhuizen die wengen te converteren, net zoals de
ziekenhuizen die reeds erkende E-bedden hebben, aan dezelfde criteria te voldoen.

..

Elk ziekenhuis dient aan de regelgeving ter erkenning van kenletter E te voldoen.
Meer specifiek verwijst de Mdeling naar het vroeger gegeven advies betreffende het
zorgprogramma Pediatrie in het kader van het nieuw ziekenhuisconcept.
Het ziekenhuis dient minimaal een activiteitsniveau te vertonen opdat het op jaarbasis
een aanwezigheid van 15 E-bedden en/of plaatsen kan verantwoorden. Dit wil
zeggen dat het volume verblijven van die grootte dient te zijn dat een E-dienst op
jaarbasis minimaal een gemiddelde bezettingsgraad van 70%, berekend op de 5
werkdagen van de week, dient te bereiken.

.

Verder wil de Afdeling hierbij nog een aantal belangrijke opmerkingen formuleren

.

De reconversies dienen financieel neutraal te zijn. Het globale budget per ziekenhuis
client voor en na reconversie hetzelfde te zijn.
De reconversies kunnen enkel betrekking hebben op C- en D-bedden. G-bedden
dienen uitgesloten te worden van deze mogelijkheid.

.
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Het tweede luik bespreekt op gedetailleerde wijze de verschillende ontwerp-KB' s. Een
aantal gewenste correcties worden per ontwerp-KB aangegeven.

voldoen oro te worden erkend.

Artikel 1 van dit KB voorziet de invoering van een artikel 3bis in voomoemd besluit. Dit
artikel zegt:
" § 1 : de in artikel 1 bepaalde functie:

-beschikt over een minimale aan het kind aangepaste uitrusting; de Minister tot wiens
bevoegdheid de volksgezondheid behoort bepaalt wat moet worden verstaan onder
'minimale uitrusting':
-moet op elk moment een beroep kunnen doen op een geneesheer -specialist in de

kindergeneeskunde
§ 2 : Indien het ziekenhuis niet beschikt over een erkende dienst kindergeneeskunde

(kenletter E) moet het een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een ziekenhuis dat
over een dergelijke dienst beschikt.
§ 3 : elke beslissing tot ziekenhuisopname van een kind tot en met de leeftijd van 14

jaar, volgend op een eerst opvang van spoedgevallen, vergt een voorafgaande
raadpleging door een kinderarts, behalve in geval van dringende vitale ingrepen. "

De Afdeiing is van mening dat artikei 1 en 2 behouden dienen te worden. Doch § 3
dient geschrapt te worden, met ais reden dat dit ais onlogisch en onuitvoerbaar
beschouwd wordt.

en houdende aanwijzing van de gemeenten aIs centra van het eenvormig oQro~stelsel.

Artikel 1 van dit KB voorziet de invoering van een artikel 7bis in voomoernd besluit. Dit
artikel This zegt:

"Overrninderd artikel 7, tweede en derde lid, worden, in geval van een tussenkomst van
de mobiele urgentiegroep, de kinderen tot en met de leeftijd van 14 jaar vervoerd naar
het dichstbijlegen ziekenhuis, dat over een speodgevallendienst beschikt evenals over een
erkende dienst voor kindergeneeskunde (kenletter E), bedoeld in het koninklijk besluit
van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun

diensten moeten worden nageleefd.

ln a~jking van het eerste lid, kan de arts van de mobiele urgentiegroep, om medische of
sociale redenen, of omdat de afstand tot het thuismilieu te groot wordt, bepalen dat de
patiënt naar het dichtstbijgelegen ziekenhuis met een spoedgevallendienst, zoals bedoeld
in artikel 7, tweede lid, moet worden vervoerd."

ln de 2de paragraaf dient volgend zinsdeel geschrapt te worden: "om medische of
sociale redenen, of omdat de afstmld lot het thuismilieu te groot wordt ". Dit lijkt de

Afdeling overbodig.
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Koninkli~ik besluit tot wi~iziging van het Koninkli~ik besluit van 18 januari 1996 tot
vaststelling van andere regelen. bedoeld in artikel 32 van de wet on de ziekenhuizen,
gecoordineerd on 7 augystus 1987. met betrekking tot bedden in diensten van algemene
ziekenhuizen.

Artikel 1 wijzigt artikel 1 van bovenvenneld besluit. De wijziging houdt in :
"in afwijking van alinea 1 kunnen pediatrische bedden (kenletter E), bestemd voor
patiënten die behandeld worden in ziekenhuisdiensten erkend voor specialisatiestages van
de beoefenaars van de geneeskunde, opgericht worden in ziekenhuizen waar de
meerderheid van de universitaire bedden van een medische faculteit, erkend zijn, op
voorwaarde dat deze oprichting gepaard gaat met een vermindering, binnen hetzelfde
ziekenhuis van C, D of G bedden à rata van :
.één niet universitair C, D of G bed voor 1 niet universitair E bed;
.één universitair C, D ofG bed voor 0,86 universitair E bed;
.één niet universitair C, D ofG bed voor 0,56 universitair E bed;
mits het aantal door de programmatie, op nationaal niveau, toegestane E bedden nog niet
bereikt is".

De Afdeling vindt het onbegrijpelijk dat de kenletter G tevens in aanmerking komt voor
reconversie naar pediatrie-bedden. Dit dient ais dusdanig geschrapt te worden.

Koninkli_ik besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot
be~aling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden

nageleefd.

Artikel 1 houdt een wijziging in van bovenvenneld besluit waarbij een artikel 3bis
ingevoegd wordt. Dit artikel 3bis stelt voor :
"Niettegenstaande de mogelijkheid voor een kind ouder dan 14 jaar om opgenomen te
worden in een dienst voor kindergeneeskunde (kenletter E) of in een dienst
neuropsychiatrie voor kinderen (kenletter K), mag geen enkel kind tot en met de leeftijd
van 14 jaar opgenomen worden in de dienst voor neuropsychiatrie voor observatie en
behandeling (kenletter A) , noch in een dienst voor neuropsychiatrische behandeling
(kenletter T), noch in de groep diensten voor volwassenen, zoals bepaald in artikel 1 bis,
5°, a) van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van
aanvullende nonnen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede
tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van bijzondere nonnen
waaraan deze moeten voldoen.

Met deze paragraaf verklaart de Afdeling zich niet akkoord. Hieromtrent wordt
verwezen naar het reeds eerder gegeven advies Pediatrie in het kader van het nieuw
ziekenhuisconcept dd 24/07/97 (ref NRZV/D/123-2) van de Afdeling omIrent deze

aspecten.

§ 3. : "Paragraaf 1 is met van toepassing op de diensten voor gespecialiseerde
pediatrische pneumologie, voor zover deze behandeling wordt uitgevoerd in door ans te

bepalen universitaire bedden".

De Afdeling is van mening dat dit integraal geschrapt dient te worden. Dit wordt
beschouwd ais regelgeving op maat.
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§ 4. : "Paragraaf 1 is niet van toepassing :
-op de pathologieën die behandeld kunnen worden in "chirurgische daghospitalisatie",
zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van
de nonnen waaraan de functie chirurgische daghospitalisatie moet voldoen om te worden
erkend , op voorwaarde dat het ziekenhuis dat niet over een erkende dienst voor

kindergeneeskunde (kenletter E) beschikt, een samenwerkingsovereenkomst heeft
gesloten met een ziekenhuis dan weI over een dergelijke dienst beschikt".

De 1 ste zin dient gewijzigd te worden op
behandeld ,~.:::::::",: worden in "chirorgische
Oak deze wijzigingen zijn te verantwoorden
onder de vorm van het zorgprogramma

ziekenhuisconcept.

Koninkliik besluit tot wi_iziging van het Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot
bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden

nageleefd.

Art. lter. §l. Hetwoord "directeur van het ziekenhuis" dient vervangen te worden door
het woord "beheerder van het ziekenhuis ".

vaststelling van de normen waaraan een functie "gesQecialiseerde sQoedgevallenzorg"
moet voldoen om te worden erkend.

Artikel 1 houdt een wijziging in van bovenvermeld besluit waarbij een artikel 4bis
ingevoegd wordt. Dit artikel 4bis stelt :
"De functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet in staat zijn de gespecialiseerde
pediatrische spoedgevallenzorg te garanderen en moet voldoen aan de volgende vereisten
Iode functie beschikt over een aan het rond aangepaste uitrusting, apparatuur en
medisch materiaa1; de minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort,
bepaalt wat moet worden verstaan onder "aan het kind aangepaste uitrusting, apparatuur
en medisch materiaal";
20 de functie beschikt, in haar administratief gedeelte, over een afgescheiden wachtzaal
voor de pediatrische patiënten en hun gezin;
30 de functie beschikt, in haar technisch gedeelte, over specifiek aan het kind aangepaste

onderzoekslokalen;
40 de gespecialiseerde spoedgevallenzorg die aan een kind tot en met de leeftijd van 14
jaar wordt verstrekt staat onder rechtstreeks toezicht van een geneesheer-specialist in de
kindergeneeskunde die verbonden is aan een erkende dienst voor kindergeneeskunde
(kenletter E) van het ziekenhuis; indien het ziekenhuis niet beschikt over een erkende
dienst voor kindergeneeskunde (kenletter E), moet het een samenwerkingsakkoord
hebben afgesloten met een ziekenhuis dat over een dergelijke dienst beschikt;
50 de verpleegkundige equipe van de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg"
moet een bijzondere ervaring kunnen bewijzen voor de opvang van pediatrische
spoedgevallen" .

ln de aanhef van artikel 4bis dient de term "gespecialiseerde pediatrische
spoedgevallenzorg" vervangen te worden door "spoedgevallenzorg voor kinderen ".
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Puni ]0 dient herleid en aangepast te worden lot: .'de functie beschikt over een aan het
kind aangepœ'te uitrusting, apparatuur, onderzoekslokaal en medisch materiaal. "

Wat betreft de hiermee gepaard gaande architectonische veranderingen wenst de
Afdeling dat minstens een overgangstermijn van 2 jaar wordt voorzien.
Voigens de Afdeling dient 20 en 30 integraal geschrapt te worden.
Dok 40 dient integraal geschrapt te worden. Er moet wei worden verwezen naar normen
inzake de spoedgevallen.
De 5de paragraaf dient geschrapt te worden. De Afdeling verkiest dat het vat
pediatrische urgenties' geïntegreerd wordt in de opleiding van Bijzondere Beroepstitel
voor Spoedgeval/en en Intensieve Zorgen voor verpleegkundigen. Dit vat zoo deel
moeten uitmaken van het beschreven minimale cursussenpakket.

Koninkli_ik besluit tot wijziging van het Koninkli_ik Besluit van 23 oktober 1964 tot
beQaling van de nonnen waaraan ziekenhuizen en hun diensten moeten voldoen.

Artike! 1 van dit KB houdt een wijziging in van punt 3 van bovenverrneld besluit.
"30 De verzorging wordt toevertrouwd aan gekwalificieerd personeel, bij voorkeur
gespecialiseerd (pediatrisch verpleegkundige), bijgestaan do or een voldoende aantal
hulppersoneelsleden, zowel wat betreft de eigenlijke verzorging, aIs voor het verzekeren
van psycho-sociale steun voor de gehospitaliseerde kinderen, spelaktiviteiten en de
begeleiding van de vrijetijdsbesteding.
De spelaktiviteiten en de begeleiding en de vrijetijdsbesteding zijn verzekerd, onder de
vorrn van Y2 fulltime equivalent voor de E-diensten tot 30 bedden en 1 fulltime
equivalent voor de E-diensten met meer dan 30 bedden, door hulppersoneelsleden, die
een brevet of een diploma van hoger secundair onderwijs hebben of een certificaat van
secundair onderwijs en die kunnen bewijzen dat zij met vrucht een vorrningsprogramma
van 80 uren, goedgekeurd door de bevoegde minister, gevolgd hebben.
Dit programma is gèricht op :
.de psychologie van het kind;
.regels met betrekking tot gezondheid en hygiëne die worden toegepast in de

instelling;
.de deontologie;
.de contacten met de patiënten, hun wettelijke vertegenwoordigers en het medisch en

verzorgend personeel;
.het werken in teamverband en de cornmunicatie.

De psycho sociale steun voor de gehospitaliseerde kinderen en hun farnilie is verzekerd,
onder de VOml van Y2 fulltirne equivalent voor de E-diensten tot 30 bedden en 1 fulltime
equivalent voor de E-diensten met meer dan 30 bedden, door hulppersoneelsleden die
tenrninste een diploma van hoger onderwijs van het korte type (Al) hedden".

Een algemene opmerking bi} punI 3 is dat het element 'onderwi}s' niet ter sprake komt.
Daamaast stelt de Afdeling voor dat :
.Voor de spelbegeleiding minimum een A2 opvoedkundige ingezet dient te worden
.Voor de psyqho-sociale steun een sociaal verpleegkundige, maatschappeli}k

assistent of een psycholoog ingezet dient te worden.
Bi} de uitdrukking van personeel betreurt de Afdeling dat dit gebeurd is in functie van
het aantal bedden en niet in functie van het reële activiteitsniveau.
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VERTALING

De heer Marcel COLLA
Minister van Pensioenen en Volksgezondheid
Amazonegebouw
Bischoffsheimlaan 33
1000 BRUSSEL

HoeÎ, 1 7 maart 1999

Mijnheer de Minister,

ln aanvulling op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
betreffende het programma "kinderen-patiënten" staan wij erop u namens A.F.I.S. een
minderheidsnota voor te leggen.

Het adviesontwerp m.b.t. de herziening van de bestaande programmatie voor de E-
bedden zou voor ons inderdaad op volgende manier moeten worden gemotiveerd.

Hoewel wij ermee kunnen instemmen dat een bepaald aantal ziekenhuizen een
reconversie naar E-bedden kan doorvoeren wanneer zij niet over een erkenning voor die
kenletter beschikken, toch menen wij dat de in het advies vermelde criteria niet voldoen.
Het is voor ons onaanvaardbaar de reconversie van 15 C-D-bedden ofandere kenletters
naar 15 E-bedden te verantwoorden op jaarlijkse basis van een retrospectieve activiteit.

Dit criterium houdt inderdaad geen rekening met eventuele opnamen vanuit de
spoedgevallendiensten in het ziekenhuis zonder E-dienst. Normaal gezien zouden de
kinderen die verwezen worden naar de spoedgevallen (voomamelijk de medische
gevallen) overgeplaatst moeten worden naar een ziekenhuis met E-kenletter.

Hetzelfde argument moet worden gebruikt wat het profielonderzoek van de pathologieën
betreft.

ans standpunt is dus geen retrospectief activiteitsniveau te gebruiken, maar weI het
begrip potentiële activiteit in te voeren om op jaarbasis de opening van 15 E-bedden
binnen het ziekenhuis te verantwoorden.

Hoogachtend,

Voor A.F.I.S.,
Dr. Jean BURY,
Lid van de NRZV
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