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Vanuit strategisch plan:

Het KB nr. 78 en in het bijzonder de wet op de uitoefening van de verpleegkunde moeten  
geëvalueerd  worden  i.f.v.  de  consequenties  van  nieuwe  reglementering.  Hier  wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan de reglementering inzake patiëntenrechten, euthanasiewet…

Ten tweede dient er een afstemming te komen van de verschillende federale reglementeringen  
inzake verpleegkunde: KB nr. 78, de wet op de ziekenhuizen, RIZIV-reglementering…. Vanuit  
de federale overheid zouden impulsen kunnen gegeven worden om een afstemming te krijgen 
van  de  reglementering  tussen  federale  overheid  enerzijds  en  de  reglementering  van  de  
gemeenschappen anderzijds.

Tenslotte  zouden  de  verschillende  reglementeringen  hun  consequente  uitvoering  moeten 
kennen.  Hier  wordt  in  het  bijzonder  gedacht  aan  de  Hoge  Raad  voor  
Gezondheidszorgberoepen en de voorzieningen ter toetsing van de verpleegkundige activiteit  
(art. 17 quater van de ziekenhuiswet).

Van hieruit werden in verschillende vergaderingen een aantal knelpunten gedefinieerd. Deze 
knelpunten werden grondig besproken tijdens verschillende vergaderingen van de Werkgroep 
Verpleegkundig  Beleidsadvies  NRV  waarbij  vertegenwoordigers  van  de  Technische 
Commissie  Verpleegkunde  alsook  experten  juristen  (administratie  FOD  en  externen) 
aanwezig waren.

Het betreft volgende probleemgebieden:
• De erkenning van de verpleegkundigen
• De zorgkundigen
• De uitoefening van de verpleegkunde door niet verpleegkundigen
• De congruentieproblematiek (wet op de palliatieve zorgverlening, RIZIV-wetgeving)
• Artikel 189 van de programmawet van 9 juli 2004 (BS van 15 juli 2004)
• Integratie van palliatieve zorgen in artikel 21 quinquies van het KB nr. 78
• Pijnbestrijding
• De vroedvrouwen

De erkenning van de verpleegkundigen
Zie definitief advies 19/02/2002 (NRV/2002/ADVIES-1).

1



NATIONALE RAAD
 VOOR VERPLEEGKUNDE 

Werkgroep : “K.B. nr. 78”.

CONSEIL NATIONAL DE
 L’ART INFIRMIER

Groupe de travail : “A.R. n° 78”.
N.R.V./2005/ADVIES-3 27/09/2005 C.N.A.I./2005/AVIS-3

De zorgkundigen
Adviesvraag behandeld via gemeenschappelijke werkgroep NRV + TCV. Advies NRV 
gegeven op 17/03/05 en definitief goedgekeurd op 31/05/2005.

De uitoefening van de verpleegkunde door niet 
verpleegkundigen

• Het aanleren van technische verpleegkundige prestaties aan de patiënt of een lid van 
zijn familie.

Voorstel van de Nationale raad voor Verpleegkunde.
In het KB nr. 78 wordt er aan artikel 21quinquies een paragraaf 4 toegevoegd.

"   §  4.  Onverminderd  de  toepassing  van  artikel  422bis  van  het  Strafwetboek  kan  een  
verpleegkundige  aan een  bij  naam genoemde patiënt,  aan de  familie  van  deze  bij  naam 
genoemde patiënt, aan een gezinslid van deze bij naam genoemde patiënt bepaalde in artikel  
21quinquies, § 1, a) en b) bedoelde activiteiten of verstrekkingen aanleren.

   Het uitvoeren van deze activiteiten of verstrekkingen dient door de personen bedoeld in het  
eerste  lid  te  gebeuren  buiten  elke  vorm  van  beroepsuitoefening  en  zonder  dat  voor  de 
uitvoering enig financieel voordeel wordt verworven of beoogd.
Deze activiteiten of verstrekkingen kunnen enkel worden uitgevoerd bij de patiënt waarvoor 
deze activiteiten of verstrekkingen zijn aangeleerd.

   De Koning stelt na advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde de lijst vast  
van de activiteiten of verstrekkingen die kunnen worden aangeleerd aan personen bedoeld in  
het eerste lid, alsmede de voorwaarden en de uitvoeringsregels waaronder dit kan gebeuren."

Deze § 4 van het artikel 21quinquies moet niet in tegenspraak zijn met het artikel 21octies:

“Het is ieder beoefenaar van de verpleegkunde verboden, hoe dan ook, zijn medewerking of 
zijn bijstand te verlenen aan een niet bevoegde derde, met het doel het hem mogelijk te maken 
de verpleegkunde te beoefenen.”

De congruentieproblematiek (wet op de palliatieve 
zorgverlening, RIZIV-wetgeving)

In navolging van het hierboven vermeldde punt: bijvoorbeeld: het aanleren van VPK aan 
bijvoorbeeld mantelzorgers werd via RIZIV-reglementering geregeld (Riziv, officieuze 
coördinatie KB verpleegkundige nomenclatuur versie 1/1/2005, art. 8, pag. 25)
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"Referentieverpleegkundige inzake wondzorg”: een verpleegkundige die beantwoordt aan de 
opleidingsvoorwaarden omschreven in een richtlijn die op voorstel van de 
Overeenkomstencommissie verpleegkundigenverzekeringsinstellingen door het Comité van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging wordt uitgevaardigd, en die als dusdanig erkend 
is door het R.I.Z.I.V.
Wondzorg die door de rechthebbende zelf of door de mantelzorg kan worden uitgevoerd, of  
die aan de rechthebbende of aan de mantelzorg kan worden aangeleerd, mag niet worden 
aangerekend."

Artikel 189 van de programmawet van 9 juli 2004 (BS van 
15 juli 2004)

NVKVV heeft een verzoekschrift ingediend bij het Arbitragehof tot vernietiging van het 
artikel 189 (Rolnummer 3247). De Ministerraad + Kon. Academiën der Geneeskunde willen 
ADL definiëren zonder dat de VPK (NRV + Technische Commissie voor Verpleegkunde) 
hierin betrokken worden.

Art. 189. Artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de  
uitoefening van de gezondheidsberoepen, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1974 en  
19 december 1990, wordt aangevuld met het volgende lid:

  " De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van  
de Koninklijke Academiën voor Geneeskunde, de lijst van activiteiten vaststellen die tot het  
dagelijkse leven behoren et die niet tot de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde,  
de kinesitherapie of een paramedisch beroep behoren. Hij kan daarenboven de voorwaarden  
vaststellen  waaraan  deze  activiteiten  moeten  beantwoorden  om  als  dusdanig  te  worden  
beschouwd; ".

Integratie van palliatieve zorgen in artikel 21 quinquies van 
het KB nr. 78.

• Integratie van de palliatieve zorgen in het artikel 21quinquies.

De NRV stelt voor om de notie palliatieve zorgen op te nemen in het artikel 21quinquies, § 1, 
a).  Momenteel vermeldt het punt a) de stervensbegeleiding en het rouwproces. De actuele 
tekst bevat de notie palliatieve zorgen niet.
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Pijnbestrijding wettelijk erkend

Pijnbestrijding wordt ingeschreven in zowel de wet op de patiëntenrechten als in de wet op de 
gezondheidszorg  en  gelinkt  aan  het  KB  nr.  78.  Aanleiding  is  het  niet  geëvoceerde 
wetsontwerp van 04/12/2003 betreffende de pijnbestrijding.1

In de wet op de patiëntenrechten lezen we: “elkeen behoort van de beroepsbeoefenaars in de 
zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te 
hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten”.

In het KB nr. 78: “De continuïteit van de zorg omvat tevens de palliatieve verzorging en de 
behandeling van de pijn van de patiënt (Kamer. Dossier Doc 51 0551/005)

De vroedvrouwen

Art. 54 bis zou hiervoor opnieuw kunnen ingeroepen worden. Vroedvrouwen zouden in de 
geest van het vroegere art. 54 bis verpleegkunde kunnen blijven uitoefenen: 

Om een einde te maken aan de automatische gelijksschakeling van de vroedvrouwen stellen 
de juristen van de FOD voor om een nieuwe paragraaf in te voegen tussen § 1 en § 2 van het 
artikel  54bis.  Deze  nieuwe  paragraaf  zal  op  een  snelle  wijze  een  einde  maken  aan  de 
automatische  gelijkschakeling  doormiddel  van  een  overgangsmaatregel  en  dit  voor  de 
wetgeving betreffende de beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige die momenteel op 
stand-by is.

--- . ---

1 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt door de 
invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, 
alsmede  van  koninklijk  besluit  nr.  78  van  10  november  1967  betreffende  de  uitoefening  van  de 
gezondheidszorgberoepen.
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