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Advies m.b.t. : 

- de wijziging van het koninklijk besluit van 27/04/1998 houdende 

vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde 

spoedgevallenzorg" moet voldoen om te worden erkend 

- de wijziging van artikel 15 van het koninklijk besluit van 

10/08/1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een 

functie “mobiele urgentiegroep” moet voldoen om te worden erkend 
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       Dhr Peter Degadt 
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(*) Dit advies werd bekrachtigd op de Bureauvergadering van 10 februari 2011 

 



1. Situering 

 

Mevrouw de Minister Onkelinx heeft op 6 januari 2011 de Nationale raad voor 

ziekenhuisvoorzieningen om advies gevraagd aangaande twee voorstellen tot wetswijziging. 

Het ene voorstel betreft de normen van 27 04 1998 m.b.t. de functie “gespecialiseerde 

spoedgevallenzorg”, het andere voorstel heeft betrekking op de normen van 10 08 1998 

m.b.t. de functie “mobiele urgentiegroep”.  

Immers, ingevolge de implementatie van het radiocommunicatiesysteem A.S.T.R.I.D. dat met 

de Europese TETRA-norm overeenstemt voor de diensten die aan de dringende 

geneeskundige hulpverlening meewerken in plaats van het analoge 

radiocommunicatiesysteem is gebleken dat artikel 15 van het koninklijk besluit van 10 08 

1998 en artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 04 1998 verouderd zijn. (de gebruikte 

termen zijn achterhaald ten opzichte van artikel 2 §1 van het koninklijk besluit van 2 05 1965 

houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige 

hulpverlening.) 

Om die koninklijke besluiten te actualiseren, stelt Mevrouw de Minister volgende 

aanpassingen voor: 

1. Voor het koninklijk besluit van 10 08 1998 met betrekking tot de functie 

“mobiele urgentiegroep”, Art 15, 10° : 

9°……. 

10° :  een mobiel radiofonietoestel met de regionale en nationale frequentie 

van de dienst 100 alsook de interhospitaliere frequentie conform de ter zake 

vigerende reglementering; 

10° radiocommunicatiemiddelen, zoals bedoeld in de wet van 8 juni 1998 

betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. 

Elke verbinding met voormeld radiocommunicatiesysteem is slechts mogelijk op 

basis van een overeenkomst waarvan het model wordt vastgesteld door de 

Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 

11° een draagbaar radiofonietoestel met de frequenties bedoeld in punt 10° 

 

 

 

 



2. Voor het koninklijk besluit van 27 04 1998 met betrekking tot de functie 

“gespecialiseerde spoedgevallenzorg”, artikel 5 : 

1°……. 

2° over de in het eenvormig oproepstelsel gebruikte telecommunicatiemiddelen 

die worden vastgesteld door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn 

bevoegdheid heeft. Er dient een telefax aanwezig te zijn evenals een 

radiostation met minstens drie frequenties. De Minister die de Volksgezondheid 

onder zijn bevoegdheid heeft bepaalt tot welke frequenties de 

"gespecialiseerde spoedgevallenzorg" toegang moeten hebben. 

2° radiocommunicatiemiddelen, zoals bedoeld in de wet van 8 juni 1998 

betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. 

Elke verbinding met voormeld radiocommunicatiesysteem is slechts mogelijk op 

basis van een overeenkomst waarvan het model wordt vastgesteld door de 

Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. 

 

2. Advies 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 10 februari 2011 hebben de leden van de Afdeling 

“Programmatie en erkenning” van de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen kennis 

genomen van de voorstellen tot aanpassing zoals hierboven vermeld. 

 

De aanwezige leden keuren de voorgestelde wijzigingen unaniem goed.  
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