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ERKENNINGSNORMEN

MUG (Medische Ur2~!!ti~ G!:O~D)

Definitie
De Mug is een ziekenhuisfunctie die door één ziekenhuis of een vereniging van ziekenhuizen kan
worden verzekerd. Die functie staat, aIs onderdeeI van een erkende urgentiedienst, in voor de
dringende geneeskundigehuIpveriening buiten het ziekenhuis op verzoek van de 1DO-centraleof de
huisarts via deze 1DO-centrale.De MUG treedt op bij levensbedreigendesituaties waar zo snei
mogelijk ervaren en deskundige medisch specialistische reanimatie hulp ter plaatse dient te worden
geboden, alvorens de zieke of gekwetste door een ziekenwagen in optimale en fUstige omstandigheden
naar een ziekenhuis wordt overgebracht, onder medische begeleiding. Het doel is uiteindelijk de
mortaliteit, morbiditeit en invaliditeit tot een minimum te beperken.

Normen i.v.m. de infrastructuur en uitrusting
MUG- W AGEN

De MUG beschikt over een snelle interventiewagen die uitgerust is vol gens de nonnen gesteld aan
prioritaire voertuigen ( met oomblauwe zwaailichten en een geluidssignaal). De wagen beschikt
eveneens over een ingebouwde radiofonie-installatie teneinde in bestendig contact te kunnen blijven
met de thuisbasis en de lOO-centrale.De MUG-wagen biedt in elk geval plaats voor een arts en een
verpleegkundige. De wagen wordt nooit gebruikt om zieken of gekwetstente vervoeren

De MUG-wagen beschikt over aIle materiaal dat nodig kan zijn bij een reanimatie van welke aard
ook, d.w.z.:
-een cardioscoop-defibrillator met mogelijkheid tot aangepasteregistratie op papier van het
EKG-tracé;
-een pulse-oxymeter~
-een niet-invasieve bloeddrukmeter;
een draagbarezuurstofvoorraad voldoende om aan één patiënt gedurende 90 minuten een
debiet van lOI/min toe te dienen;

eenvolumetrischeinjectiespuitpomp;
eenglucometer~
spalkmateriaalvoor de cervicalewervelsende ledematen;
eeneJectrischaangedreven
aspiratietoesteJ;
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het nodigemateriaalvoor de doorgedrevenreanimatievande volwasseneen het kind
(toepassen
ALS, ATLS, ACLS,...)

Deze lijst is echter niet exhaustief en moet in de toekomst aangepastkunnen worden aan de evolutie
van de mogelijkheden van de medische technologie.

Aile medicatie aan boord dient bewaard te worden conform de bepalingen van de Belgische
Pharmacopee.AIle apparatuur dient zich in een goede staat van onderhoud te bevinden en behoorlijk
te functioneren.

De MUG beschikt over een uitgebreid en goed gedocumenteerdstel stafkaarten om snel op de juiste
plaats van het onheil te komen.

De MUG-wagen moet eveneensbeschikken over het nodige materiaal om bij majeure ramp een
rampenplan te kunnen opstarten.

Communicati e-apparatuur

De thuisbasis van de MUG beschikt naastde gewone telefoonlijn van de centrale van het ziekenhuis
over een eigen rechtstreekse buitenlijn met nummer bekend door aile geinteresseerden,evenals over
een tweede rechtstreekse buitenlijn waarvan het nummer alleen gekend is door de IOD-centrale.Met
dit nummer komen de oproepentoe vanuit de 1DO-centrale.

De MUG-arts van dienstbeschiktover het nodigetelecommunicatiemateriaal
om bij eenMUGoproepindien nodig rechtstreekste kunnenconfererenmetde oproeper.
De thuisbasis moet eveneensbeschikken over een radiophonie installatie om bestendig in contact te
blijven met de MUG-wagen evenals met de lOO-centrale.ziekenwagens.politie en
rijkswachtvoertuigen. enz.
De MUG.wagen moet bovendien beschikken over een portatieve radiophonie.installatie om hulp te
kunnen bieden op afstand van de MUG.wagen en toch in contact te kunnen blijven met de thuisbasis
en de 1.DO-centrale.

Veiligheidsuitrusting
AIle leden van de MUG dienen te beschikken over een persoonlijke veiligheidskledij en uitrusting die
aangepastis aan de aard van de opdrachten die dienen uitgevoerd te worden De bepalingen van het
ARAB dienen te worden gerespecteerd.De voertuigen dienen een onberispelijke staat van onderhoud
te vertonen en worden onderworpen aan hetzelfde regime van technische controles geldig voor
ambulances (een controle om de zes maanden).
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Organisatorische normen
Voorwaardenvoor hetziekenhuis
Kunnen een erkenning voor een MUG-functie krijgen enkel die ziekenhuizen die over een erkende
urgentiedienst (en dus ook dienst intensieve zorgen) beschikken.
De MUG-functie rooet zoveel mogelijk geconcentreerdworden in een enkel ziekenhuis. ln het geval
van een vereniging van ziekenhuizen kan de MUG-functie tus sen verschillende ziekenhuizen worden
verdeeld, waarbij elk ziekenhuis over een erkende urgentiedienst rooet beschikken. Een
overlegplatfofll1 met de ziekenhuizen van de regio en de huisartsen dient te worden opgericht.

Geneesheer.diensthoofd
enhoofdverpJeegkundige
ln principe is de geneesheer-diensthoofdvan de spoedgevallendienstwaar de MUG haar staanplaats
heeft oak geneesheer-diensthoofdvan de MUG. Hij dient houder te zijn van de bijzondere beroepstitel
in de Urgentiegeneeskunde(KB. 25 nov. 1991 -M.B. 12 nov. 1993). Hij kan zich laten bijstaan door
een verantwoordelijke geneesheer,zelfhouder van de bijzondere beroepstitel in de
Urgentiegeneeskunde,om de effectieve leiding en organisatie van de MUG-functie op te nemen.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de hoofdverpleegkundige. Deze laatste heeft een specifieke
vorming in de urgentieverpleegkunde genoten.

Bemanning
Er rooetvoldoendegegradueerde
verpleegkundigen
beschikbaarzijn om eenpennanentievan 24 uur
te kunnenverzekeren.Dezeverpleegkundigekandesgevallendéénvande verpleegkundigenvan de
spoedgevallendienst
zijn. AIle verpleegkundigen
moeteneenbijzondereopleiding hebbengenoten
over spoedgevallengeneeskunde.
Pen11anente
vorming
De personeelsledenvan de MUG moeten zich permanent bijscholen en daarvan het bewijs leveren. Zij
dienen actiefbij te dragen tot de permanentevorming van het erkend lOO-ambulancepersoneel dat
actief is binnen de hun toegewezenMUG-interventiezone.

Functionele normen
Beschikbaarheid
De Mug dient 24 uur op 24 uur, het hele jaar door ter beschikking te staanvan het geografisch
bevoegd HC-I 00. Behoudens ovennacht moet elke oproep voor medische bijstand onmiddellijk
beantwoord worden met het uitrukken van een interventieteam. EIke uitruk client onmiddeilijk bij het
HC-IOO bevestigd, respectievelijk gemeld te worden.
Het HC-I 00 zal eveneensover het verloop van aile interventies op de hoogte gehoudenworden.
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Beantwoordenvan eenoproep
Enkel de oproepenatkomstigvande lOO-centralewordendoor de MUG beantwoord.
De oproepen moeten zeer snel kunnen worden beantwoord, d.w.z. binnen de twee minuten. Dit
veronderstelt dat de arts of de verpleegkundige geentaak mag worden toevertrouwd die niet
onmiddellijk kan worden onderbroken. De MUG-wagen moet derhalve ook standby staan aan de
urgentiedienst van het ziekenhuis.

Pennanentie
De arts en de verpleegkundigeis permanentaanwezigin het ziekenhuis.
De arts dient een geneesheer-specialistte zijn in de Anaesthesiologie en de reanimatie, of in de
Inwendige geneeskundeen aanverwante specialiteiten of in de Heelkunde en aanverwante
specialiteiten, met voldoende ervaring in de urgentiegeneeskunde.Ook een assistentin opleiding in
deze takken kan deze taak vervullen, op voorwaarde dat hij een opleiding achter de rug heeft van
minstens twee jaar en zijn opleiding, volgens het goedgekeurd stageplan, voltooit in het ziekenhuis
waar de MUG functioneert.

Integratie in de urgentiedienstvan hetziekenhuis
De verpIeegkundige equipe van de urgentiedienst van het ziekenhuis kan in een beurtrolsysteem
worden ingeschakeld in deze MUG-functie.

Integratie in het extemrampenplan
Benvolledig uitgeschrevenrampenplandient te bestaanin het ziekenhuis.De plaatsvan de MUG
moet hierin zijn opgenomen.ln de MUG-wagendient eenoverzichtvan de takenvan de MUG bij
externerampenter beschikkingte zijn. Dezegegevensmoetenin overeenstemming zijn met de gegevensvande ProvincialeendeFederaleoverheid.Dezegegevensmoeten
bovendienaanaile artsenen verpleegkundigen
die aande MUG meewerkenbekendzijn. De
geneesheer-diensthoofd
moetzich hiervan persoonlijkvergewissenen dit op geregeldetijdstippen.
Kwaliteitsnormen en Registratie
K waliteit
Naastde hogervenneldenonnendient eveneensrekeningte wordengehoudenmet de factortijd
waarbinneneeninterventieop medischverantwoordewijze dient te gebeuren(gemiddeldtien
minuten)..
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Kwaliteitsevaluatie

Registratie
AUe belangrijke gegevensover de MUG-activiteiten worden op een eenvormige wijze geregistreerd
door aile diensten. Dit gebeurt op basis van de model-registratie in het kader van het
MUG-experiment (1991) van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.

Peer.review
De gegevensvan de registratiewordennagezienop basisvan eenPeer-review,teneindede kwaliteit
vande dienstverleningte optimaliseren.
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Pr02rammatienormen
De vestiging van de MUG's moet een optimale bediening van de hele bevolking nastreven. Om die
redenen moet het werkveld van elke dienst bepaald worden op basis van de tijd die nodig is om de
slachtoffers te bereiken en die nooit langer dan 10 minuten mag bedragen. En al vergen geographische
omstandighedensoms jets langere aanrijtijden toch zat een pre-ziekenhuisoptredenvan de MUG voor
talrijke pathologieën nuttig zijn.
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