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De algemene criteria, geldend voor de dagziekenhuizen in het
algemeen worden voor het oncologisch en/of hematologisch
dagziekenhuis aIs volgt gespecifieerd en aangevuld (de algeme-
ne criteria zijn cursief hernomen) :

1.

net dagziekenhuis maakt architectonisch deeJ uit t:ûn een
ziekenhuis of de ziekenhuiscampus.

Het dagziekenhuis maakt architectonisch deel uit van een
ziekenhuis of een ziekenhuiscampus. Het oncologisch en/of
hematologisch dagziekenhuis telt minstens vijf bedden ~n
maakt deel uit van een groter gestructureerd geheel dat
op gecoërdineerde wijze de verschillende diagnostische en
therapeutische technleken ln het domeln van de oncologie
aanbledt. ln dat groter gestructureerd geheel zljn
mlnstens 25 bedden bestemd voor oncologische patlënten.
De dlenst is geïntegreerd ln een zlekenhuis dat heschikt
over een erkende dlenst voor radlotherapie of over een ad
hoc overeenkomst met een erkende radlotherapiedlenst.

2.

Net dagziekenhuis
entiteit.

vormt herkenbare sanwijsbareeen en

Het dagziekenhuis vormt een herkenbare en aanwijsbare
entiteit.
Het oncologisch en/of hematologisch dagziekenhuis client
te beschikken over eigen en aangepaste ruimten voor
onthaal en voorbereiding van de patiënt.
Wanneer de dagziekenhuisbedden deel ultmaken van een
hospitalisatiedienst moeten deze bedden aIs een aaneen-
sluitende aparte unit gelokaliseerd worden.
Hierbij dienen minimaal te worden voorzien de nodige
onderzoeksruimten, kamers (met mogelijkheid en/of zitten-
de patiënten en dit in funktie van het aantal patiënten
en dit in funktie van het aantal patiënten.
De bereiding van de chemotherapie moet geschieden onder
verantwoordelijkheid en toezicht van de ziekenhuisapothe-
ker. De bereiding gebeurt in een laminaire air flow kast
die voldoet aan de terzake geldende veiligheidsnormen. De
impliciteit ten minste twee maal per jaar een technische
controle met verslag. Het KB van 4 maart 1991 client
gerespecteerd.
Op de afdeling bevindt zich een kast met antidota tegen
chemotherapeutische produkten.

3.

Om reden van efficiëntie kan gebruik gemaakt worden van
de medisch-technische voorzieningen van het ziekenhuis.
In dat gevaJ dienen de organisatorische afspraken dusda-
nig te zijn dat onder geen beding de afwikkeling van het
programma van het dagziekenhuis secundair kan zijn ten
overstaan van de andere patiëntengroepen.

Er moet gebruik kunnen gemaakt worden van de medisch-
technische voorzieningen van het ziekenhuis. De organisa-
torische afspraken moeten dusdanig zijn dat onder geen
enkel beding de afwikkeling van het programma van het
dagziekenhuis secundair is ten overstaan van de anderepatiëntengroepen.
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4.

Net 

dagz.iekenhu.is
te ondersche.iden
z.iekenhu.is.

heeftbinneneen eigen personeelsops tell ing,
de personeelsopstelling van het

De verpleegkundige permanentie dient tijdens de openings-
ur en te worden verzekerd door minstens één gegradueerde
verpleegkundige per vijf bedden. Voor het aanmaken van de
chemotherapie zelf dient supplementair een personeeelslid
met een specifieke opleiding te worden voorzien.
Het dagziekenhuis moet beroep kunnen doen op een werker
voor psycho-sociale opvang.

5.
specJfJek

Het dagzjekenhujs heeft een ejgen en
soort patjënten gerichte organisatje. ditop

Infrastructuur voor secretariaat moet
voor de afspraken en schriftelijke
patiënten en huisdokters.

beschik.baar
informaties

zijn
aan

6. Er dienen uitgeschreven en regelmstig onderhouden proce-
dures te bestssn betreffende :

a)

bJ

cJ

allle activiteiten in het dagziekenhuis zelf, inclu-
sief en, niet in het minst, de selectiecriteria voor

patiënten en procedures
al le activiteiten die de opname in het ziekenhuis
noodzakelijkerwijze voorafgaan
het ontslag uit het dagziekenhuis en de wi jze waarop
de continujOteJt van de zorg gewaarborgd wordt.

Er dienen uitgeschreven en regelmatig aangepaste procedu-
res te bestaan betreffende het opstellen van een hemato-
logisch of oncologisch dossier met tumordokumentatie
(evaluatie voor, gedurende en na behandeling), behande-
lingsvoorschriften en toedieningvoorschriften en toedie-ningswijze, 

registratie en evolutie, nevenwerkingen van
therapie en schriftelijke communicatie die de continu-
iteit van de zorgen waarborgen.

7 /Je medische leiding van het dagziekenhuis berust bij een
geneesheer-specialist voltijds en exclusief Ban het
ziekenhuis verbonden. /Je geneesheer verantwoordeJijk voor
iedere fase van het verblijf van de patiênt in het dag-
ziekenhuis aient duide)ijk gekend te zijn.

De verantwoordelijkheid voor de dienst berust bij een
voltijds aan het ziekenhuis verbonden geneesheer-specia-
list met tell minste twee jaar specifieke ervaring in de
medische oncologie en/of hematologie, bijgestaan door een
tweede geneesheer-specialist met gelijkaardige specifieke
ervaring. Tljdens de openlngsuren moet er een arts met de
hierboven vermelde kwalificatie fysisch aanwezig zljn op
de afdellng (conform de bepalingen in Art. 1, §4bls van
de Bijlage blj het KB van 14/09/1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur)
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8.

Bet dagziekenhuis dient een programma van kwaliteitsbewa-
king te organiseren. .Dit programma dient minstens te
slaan op het functioneren van het dagziekenhuis en de
uitkomst van de zorg (complicaties, (her-)opname, ...) en
op de communicatie met de eerste lijnzorg.

Het dagziekenhuis dient een programma van kwaliteitsbewa-
king te organiseren. Dit programma dient minstens te
slaan op :

het functioneren van het dagziekenhuis :
tumorregistratie en stagiëring :
voorschrift en toediening van cytostatica en bijko-
mende behandeling :
evaluatie van doeltreffendheid en nevenwerkingen van
aIle diagnotische en therapeutische procedures :
continuïteit van de zorg in verband met communicatie
met huisdokters en andere specialisten.
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9.

Net dagziekenhuis dient te beantwoorden san specifieke
voorwaarden wat betreft Bard en santal van de activitei-
ten.

De specifieke actlvlteiten van het dagziekenhuis bestaan
met name uit (niet limitatieve lijst) :

-
.18

Intraveneuze toedlenlng van cytostatlca en andere
speclfleke antl-neoplastlsche geneesmlddelen :
evaluatle en dokumentatle van patlënten onder antl-
neoplastlsche behandellng :
transfusies en toediening van bloed of substitutie-
produkten :
therapeutische Ingrepen zoals bijvoorbeeld punktles
van ascites en pleuravochtultstortlngen :
catheteronderhoud (bv. Hickman catheter, Portacat,
enz) :
Installatie en onderhoud van programmeerbare pompen
voor continu infuus van analgetlca :
aanvullende verzorgingsprocedures voor patiënten die
niet ambulant op raadpleging kunnen verzorgd worden.

Op jaarbasis dient een oncologisch en/of hematologisch
dagziekenhuis minstens 1.000 zittingen van combinatie
chemotherapie en/of chemotherapie toegediend via een
infuus over minstens 4 uur, uit te voeren.


