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Artikel 43 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986
voorziet in verband met een bijkornende financiering van het
operatiekwartier dat voor operatiezalen in de diensten heel-
kunde, die in permanentie beschikbaar zijn en beantwoorden aan
kwaliteits- en veiligheidscriteria en per instelling beperkt
in getal zijn, 20 punten per zaal worden toegekend.
De ziekenhuizen die aan volgende criteria beantwoorden kunnen
aanspraak maken op deze 20 punten per zaal.

1 . Het ziekenhuis moet over het nodige verpleegkundig perso-
neel beschikken (gegradueerde of gebreveteerde verpleeg-
kundigen) om de werking van de operatiezaal permanent te
garanderen volgens de geldende werkingscriteria vooroperatiezalen.

Het moet het bewijs leveren dat dit personeel permanent
en exclusief de dienst in het operatiekwartier waarneemt.
Een thuis oproepbare wacht is voor dit criteriurn uitge-sloten.

Het ziekenhuis moet een registratie van de totale opera-
tiekwartieraktiviteit beschikbaar stellen, en dit gedu-
rende een periode van twee jaar voorafgaand aan 1993. In
het bijzonder moet zij de aktiviteit registreren die
gedurende de perrnanenties (tijdens de werkdagen van 20
h -8 h, de zaterdagen, zondagen en feestdagen) verschaftwordt. 

De bovengenoernde registratie rnoet dagelijks wordenbijgehouden.

2.

Een groep experts, aangewezen door het Bureau, zal op
basis van de registratie een voorstel van kwantitatieve
criteria formuleren ten aanzien van de afdeling "Finan-ciering". 

Het aantal prestaties gedurende de permanentie
moet een minimum overschrijden om in aanmerking te komen.

3.

4. Het ziekenhuis moet het bewijs leveren dat de wachtdienst
in het ziekenhuis derwijze is georganiseerd dat minstens
een geneesheer-specialist in de heelkunde en een genees-
heer-specialist in de anesthesiologie permanent oproep-
baar zijn ten behoeve van de operatiezaal.
Zij moeten binnen 20 minuten ter plaatse kunnen zijn.

Het ziekenhuis moet over een urgentiedienst beschikken
die bij de dienst 100 aangesloten is en voldoet aan de
criteria zoals bepaald in bijlage 1 van het K.B. van
28.11.1986.

5.

Het ziekenhuis moet beschikken over een dienst voor
intensieve behandeling, zoals bedoeld in bijlage 3 van
het K.B. van 28.11.1986. Het ziekenhuis moet voldoen aan
de voorwaarden om de vers trekking 590.144 te kunnen
aanrekenen. Het moet gemachtigd zijn door het RIZIV deze
verstrekking te faktureren.

6.
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7.

Het ziekenhuis dat aanspraak kan maken op de in artikel
18 van het K.B. van 30.01.1989 bepaalde afwijking (geo-
grafische factoren en toegankelijkheid) moet minstens
beschikken over een urgentiedienst die bij de dienst 100
aangesloten is en voldoet aan de criteria zoals bepaald
in bijlage 1 van het K.B. van 28.11.1986.
Het ziekenhuis moet voldoen aan de voorwaarden om de
vers trekking 590.122 te kunnen aanrekenen. Het moet door
het RIZIV gemachtigd zijn deze verstrekking te fakture-
ren.


