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De leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde hebben op 21 september 
2006 het volgende advies unaniem goedgekeurd.

ADVIES

De bijlagen I en II aan het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van 
de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen 
die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, 
alsmede  de  wijze  van  uitvoering  van  die  verstrekkingen  en  handelingen  en  de 
kwalificatievereisten  waaraan de beoefenaars  van de verpleegkunde moeten voldoen, 
worden gewijzigd als volgt:

Bijlage I. Lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen 
die  door  de  beoefenaars  van  de  verpleegkunde  mogen  worden 
verricht.

1. BEHANDELINGEN

1.1. Ademhalingsstelsel

B1
Wordt toegevoegd:

- “Cardiopulmonaire resuscitatie met niet-invasieve middelen”.
- “Zuurstoftoediening”

B2
- “Cardiopulmonaire  resuscitatie  met  technische  hulpmiddelen” 

wordt  vervangen  door  “Cardiopulomonaire  resuscitatie  met 
invasieve middelen”.

1.2. Bloedsomloopstelsel

B1
Wordt toegevoegd:

- “Plaatsen  van  een intraveneuze  katheter  in  een  perifere  vene, 
bloedafneming  en  intraveneuze  perfusie  met  een  isotonische 
zoutoplossing, eventueel met gebruik van een debietregelaar”.

- “Plaatsen  van  een  intraveneuze  perfusie  met  een  isotonische 
zoutoplossing via een subcutaan poortsysteem dat verbonden is 
met een ader, bloedafneming en gebruik van een debietregelaar”.

B2
Wordt geschrapt:

- “Plaatsen van intraveneuze katheters in perifere venen”. 
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1.8. Bijzondere technieken

B2
Wordt toegevoegd:

- “Toepassing  van  de  behandelingen  tot  immobilisatie  van  alle 
letsels,  na  eventuele  manipulatie  door  de  arts,  zoals  het 
aanbrengen  van  verbanden  in  gips  en  gipsvervangende 
producten  en  het  toepassen  van  andere  technieken  tot 
immobilisatie”.

Bijlage II. Lijst van de handelingen die door een geneesheer aan 
beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd.

C
Wordt geschrapt: 

- “Aanleggen van gipsverbanden, na reductie van een eventuele 
fractuur door de arts”.

Wordt toegevoegd:
- “Bloedafneming door arteriële punctie”.

Aan het  koninklijk  besluit  van 18 juni  1990 houdende vaststelling van de lijst  van de 
technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een 
arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de 
wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten 
waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, wordt een  bijlage IV 
toegevoegd luidende als volgt: 

Bijlage IV. Lijst van technische verpleegkundige verstrekkingen en 
toevertrouwde geneeskundige handelingen voorbehouden aan de 
houders  van  een  bijzondere  beroepstitel  of  een  bijzondere 
beroepsbekwaamheid.
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1. De b  ijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige in   
de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg (KB 18/1/1994 en MB 
16/4/1996):

De verpleegkundigen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel van 
gegradueerde  verpleegkundige  in  de  intensieve  zorg  en  de 
spoedgevallenzorg  mogen  in  de  functies:  intensieve  zorg, 
gespecialiseerde spoedgevallenzorg,  mobiele urgentiegroep en in 
de dringende geneeskundige hulpverlening (wet van 8 juli 1964)  de 
hierna  vermelde  technische  verpleegkundige  verstrekkingen  en 
toevertrouwde geneeskundige handelingen toepassen, op voorwaarde dat 
deze beschreven zijn  door  middel  van een procedure of  een standaard 
verpleegplan en zijn meegedeeld aan de betrokken geneesheren.

De verpleegkundigen met minstens 5 jaar ervaring voor 1 juli 1998 in de 
functies intensieve zorg en gespecialiseerde spoedgevallenzorg en voor 1 
oktober  1998  in  de  functie  mobiele  urgentiegroep,  mogen  deze 
verstrekkingen en handelingen eveneens stellen.

Technische verpleegkundige verstrekkingen.
B1

- “Cardiopulmonaire resuscitatie met invasieve middelen”.
- “Beoordeling  van  de  parameters  behorende  tot  de 

cardiovasculaire, respiratoire en neurologische functiestelsels”.
- “Gebruik  van  toestellen  voor  het  bewaken  van  de 

cardiovasculaire, respiratoire en neurologische functiestelsels”.
- “Onthaal, evaluatie, triage en oriëntatie van de patiënten..

Handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de 
verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd.

C
- “Plaatsen van een intra-osseuse katheter” 

--- . ---
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