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De afdeling "Programmatie en Erkenning'l van de Nationale Raad
voor Ziekenhuievoorzieningen formuleerde in zijn vergadering
dd. 13 eeptember 1990, onder het voorz1ttereohap van Prof. Dr.
DE WEVER, volgende vooretellen tot w1jz1g1ng van het
weteontwerp mbt. verpleegkund1g kader.

Art. 

2

"50 wordt verstaan onder verpleegkund1g
beoefenaar~. van de verpleegkunde... ,.

dee_~.r..~p-.Q.~~_!- :

60 wordt
z lekenhu 15p.~.r..~.2.Q..~..~..~..
san het zlekenhuls ;

ver s t a a non der Y.~.r..p:..!..~.~.9~.~.~..9.!..9: 
het verpleegkundig personeel verbonden

70 wordt verstaan on der verzor9~nd personeel : het
geheel van de personeelsleden die nooh geneesheer, nooh
p"!"~.~"f_!.Q..~.~.!::" van de ver p 1 e e 9 k und e , Q."~"2.Q.."."P.~.!::"~.~.~.g"!"2.~"~""."""."!.Q.""".g.~.-"""_.~".!..!::!.

,g.~
Y"~r..p.!.~.~.9"~.Y..!J"g.~. , g.~ p.~r"~.m.~.g..~..~9.Q.~ ~.~.!::..2.~.P.~.!J ~.!J g.~ " 9.~.!J..~.~..~.~.Y
Q.2.m.m.!..~~..~."~~"_"~1..j..!J.. m a a r die h e t y.~.[.p".~..~.~.9.!:5.~.!J"g..~"9...".P_~.!::..~.2.!J..~.~"~" b i j s t a a n
in de verzorg1ng van de pat1~nten.

Art. 

3. wordt ale volgt gewijzigd :

"Na artikel 9bis van de voormelde wet wordt
9ter 1ngevoegd lu1dend ais volgt :

een artlkel

"Art. 9ter

Art. 5

"Art. l7bis. ln ieder ziekenhuls moet de
aot1v1telt gestruotureerd zljn.

ln leder zlekenhuis le er :

verpleegkund1ge

18 Een Hoofd van het verpleegkund1g Departement en
die, onverminderd de bepal1ng van art ikel 8, 20 2.~ b.~..t Y..~~.L<.
Y.~.O..,...~.~ ~...~.1;:..2.~.f.~.!J...~..!J..9 Y.~.!J 9! Y.~.[.Q1.~.~.9.k~.Q.g.!.J... de da 9 e 11 j k e e 1 e i d 1 n 9
heeft over het verpleegkundig en verzorgend pereoneel van de

gehe1e inriohting.

Het t;oofd van het verpleegkundlg Departement 1$ een
gegradueerde , en wordt benoemd en/of aangewezen door de
beheerder, na advle$ van de dlrekteur en _Y~Q--~~
b.9"9"f.Q.9.~"O..~.~.~"b"~.~.r...!".
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-art. 17bis 2- wordt aangevuld aIs volgt

De verpleegkundigen-diensthoofden
aangewezen door de beheerder na advies
Hoofd van het verpleegkundig
~.?-~1_q9~n.~_~~_~~

worden benoemd en/of
van de Directeur, het
Departement ~O__9~

art. 

17bis 38 wordt vervangen door volgende tekst :

4- worden de woorden "alle
vervangen door t'het verpleegkundlg

-ln art. 17bls,
z 1ekenhu isverpleegkundigen "zlekenhu1spersoneel".

De lin "De Koning bepaalt de minimumtaken "wordt gewïjzigd in
"De Konlng bepaalt de mlnlmum-opdraohten". .
De zin "Deze taken hebben betrekking op do or "Deze opdraohten hebben betrekking op "wordt vervangen

-Art. 

17quarter wordt ale vol9t gewljz19d

De kwalltelt van de verpleegkundlge act1vitelt moet
geëvalueerd worden ; daartoe moet on der meer, onder de

Departement, voor elke patlënt een verpleegkundlg dossler
worden aangelegd, dat sarnen met het medlsch dossier het enlg
patlëntendoss1er vormt en ln het zlekenhuis wordt bewaard
onder de verantwoordelljkheld van de hoofdgeneesheer.

-ln artlkel 17 qulnques worden
zlekenhulsverpleegkund1gen" vervangen
verpleegkund19 z lekenhu lspersoneel't .

de woorden
door

"de
"het

*

* *

De afdel1ng "Programmatie en Erkenning" van de Nationale Raad
voor Ziekenhulsvoorzlenlngen betreurt dat ln het voorliggend-,
wetsontwerp de notie van een verpleegkundige Raad nlet werdweerhouden.

De Raad 1s van menins dat er voor de verpleegkundigen een
overleg- en 1nspraakstruotuur moet voorz1en worden waarvan de
doelstelllngen duidel1jl< 1n de wet moeten omsohreven worden.
De afdellng "Programmatle en Erkenn1ng" neemt zlch voor een
advles te formuleren mbt. d1e structuur d1e het overleg en de
inspraak van de verpleegkund1gen moet verzekeren.

De hoofdverplee9kund1gen worden benoemd en/of aangewezen
do or de beheerder na--advies van de Directeur'~ hèt Hoofd van het
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Tot slot meent de Afdeling ., Programmatie en Erkenning" dat

het opportuun zou zijn de samenstelling van het direotieoomit~
te herdefiniëren en art 12 van de ziekenhuiswet nader te

verduidelijken.

werd aangenomen
met éénparigheid

1n plenaire zitting
van stemmen min

van 13
twee

Onderhavig advies
september 1990,
onthoudingen.


