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BRUSSEL,9/06/1994.

BestuuTder VerzorgingsinsteIIingen.
NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN.
Afdeling "ProgrammatieenErkenning".

O/ref : N.R.Z. V./D/77-6

ADVIES INZAKE
"URGENTIEDIENSTEN"
(zware medisch-technischedienst)

ERKENNING VAN DE SPOEDGEVALLENDŒNSTEN
~

~-~

Definitie
De dienst spoedgevallenis eenpermanentfunctie van elk ziekenhuisvoor patiënten.bij wie op
verwijzing of spontaneaanbiedingzonderuitstel een eerstedringendemedisch-specialistische
diagnosestellingen/of behandelingclientte gebeuren,ongeachthet feit of deze patient ambulant
wordt behandeiddan weI aansluitendclientte wordenopgenomenin eenanderegespecialiseerde
dienst. met aIs doei de spontaneen tijdsgebondenachteruitgangin de toestandvan de patient te
voorkomen.
Van een "zware medisch-technische
dienst spoegevallen"wordt gesprokenaIs de functie ook
wordt uitgeoefend in het kader van de dienstverleningbinnen het eenvorming oproepstelsel
"100".

Artikell
De ziekenhuizen met een "zware spoedgevaIIen~"
hebben aIs opdracht de dringende
specialistischehulpverleningin hun regio in samenwerkingmet de andereziekenhuizenuit te
bouwen. Deze ziekenhuizen met spoedgevaliendienststaan sarnen eveneens in voor de
organisatievan de MUG-dienst en de bemanning van de MUG-wagen. Elk ziekenhuis moet
volgens eenvooraf uitgestippeldprotocol 24 u op 24 u een beroepkunnendoen op een mobiele
urgentiegroep(MUG) die binnen20 minutenna de oproepbeschikbaarmoetzijn.
De spoedgevallendiensten
zijn dienstendie deel uitmakenvan van ziekenhuizenmet ten minste
eenerkenningonderde kenlettersC enD. Deze dienstenmoetenin staatzijn aIle urgentiesop te
vangen en bovendien adequaatde eerste zorgen toe te dienen aan die patiënten waarvan de
uiteindelijke behandelinghun mogelijkhedenovertreft, teneindeze binnen de gepastetijd en
onder de beste omstandighedente kunnen verwijzen naar een ander ziekenhuis of gespecialiseerdecentrumvoor definitievebehandeling.
,Artikel ~ -Erkenningscriteria waaraande spoedgevallendiensten
moeten voldoen oro in het
kadervande menst100te wordenopgenomen.
2.a.

Normen voor architectuur en uitrusting
De afdeling moet beschikken over een aparte ingang die duidelijk is aangegeven. Deze
ingang bestaat uit een toegang voor voetgangers en een toegang voor ziekenwagens die
moet overdekt zijn, verwannd en die moet kunnen afgesloten worden. Deze afdeling
evenals de sanitaire voorzieningen moeten toegangkelijk zijn voor mindervalieden. De
dienst bestaat uit een administratief gedeelte en een technisch gedeelte, die zowel architectonisch aIs functjoneel een geheel vormen.
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2.a.l. Het administratief gedeelte bestaat uit :
-een inkomhall;
-een ruimte voor de administratieve formaliteiten;
-een wachtzaal;
-sanitaire installaties voor het personeel en afzonderlijk sanitaire installaties voor
bezoekers;
-een spreekkamer voor de opvang van de familie van de patiënt.
-een werkruimte voor de geneesherenen verpleegkundigen van de dienst;
-lokalen voor het opslaan van linnen, voorraad, kledij en waardevolle voorwerpen;
-een ontspanningslokaal voor het personeel van de dienst.

2.a.2.Het technischgedeeltebestaatuit :
-een grote ruimte voor onderzoek, onderverdeeld in kleine boxen waarin het gebruik
van mobiele radiografische apparatuur en de toediening van courante medische en
reanimatiezorgen kan plaatsvinden; deze ruimte moet kunnen functioneren aIs triagecentrum in geval van aanvoer van een groot aantal slachtoffers.
-een zaal speciaal uitgerust voor de reanimatie en shockbehandeling van patiënten.
Deze zaal moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf de ingang van de
spoedgevallendienst.
-een zaal speciaal uitgerust voor kleine chirurgie.
-een zaal voor het aanleggenvan gipsverbanden.
-een lokaal waarin hygiënische zorgen kunnen worden toegediend aan liggende of
ambulante patiënten.
-de inrichting van de lokalen moet zodanig worden opgevat dat het verblijf en de
doorstroming van de patiënten zich kan afspelen op een efficiënte manier en met de

nodigediscretie en privacy.
-Een lokaal met minstens 2 bedden voor tijdelijke hospitalisatie van korte duur
waarvan er één is uitgerust voor bewaking en behandeling van een kritieke patiënt
(monitoring, EKG, respirator. aspiratie).
-buiten het courante materiaal aanwezig op elke onderzoeks- en hospitalisatieplaats
(zuurstof in de muur, vacuum systeem, perslucht, oproepsysteem) moet de spoedgevallendienst beschikken over een aantal apparaten waarvan het gebruik strikt beperkt
wordt tot de spoedgevallendienstzelf:
.eentoestel voor kunstmatige ventilatie met een oxymeter
.een cardioscoop met defibrillator
.eenE.K.G.-toestel met twaalfafleidingen
.een aspiratiepomp voor gastro-intestinaal gebruik
.een aspiratiepomp voor endotracheaal gebruik
.het nodige materiaal voor de cardiorespiratoire reanimatie van de volwassene en van
het kind
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.eendraagbarezuurstofbron
.eenpulse oxymeter
-isolatie mogelijkheid.

2.b.

FunctionelenQrmen
De spoedgevallendienst
moet steedsbinnen het algemeenziekenhuis waarvan het deel
uitmaakteenberoepkunnendoenop de navermeldefaciliteiten :
-een eenheid VOGT.
intensieve zorgen die beantwoordt aan de normen;
-een polyvalent operatiekwartier uitgerust voor dringende chirurgische interventies;
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-een laboratorium van klinische biologie dat in staat is, op elk ogenblik ( 24uur op 24
uur) en ter plaatse de analyses uit te voeren, nodig in het kader van de medische
urgentiezorg.
-een dienst "medische beeldvorming" beschikkend over de nodige apparatuur voor
diagnostische radiologische en echografische onderzoeken met inbegrip van tenminste
één toestel voor axiale computertomografie.
Een mobiel radiologisch apparaat moet toelaten opnamen te maken bij de patiënten,
waarvan de toestand niet toelaat ze te verplaatsen.

-verpleegkundigen pararnedischpersoneelvan het operatiekwartier,hetlaboratorium
en van de dienst "medische beeldvorming" moet 24u op 24u in het ziekenhuis
aanwezigzijn;
-een reserve aan bloed en bloedderivaten en een vooraad geëigende geneesmiddelen.
-een dienst voor archivering van medische dossiers di 24u op 24u toegankelijk moet

zijn;
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2.b.2. De afdeling moet beschikkenover eentelefonischebuitenli_indie onafhankelijk is van de
centrale van het ziekenhuis en die toelaat onmiddellijk contact op te nemen met de
dienst 100. Tevens dient een telefaxtoestelaanwezig te zijn, en een radiofonische
installatiebeschikkendover 3 frequenties.
De spoedgevallendienst
moet beschikkenover de interne en externe interventieplannen
bedoeldin het besluit van 17/11/1991in geval van aanvoervan een groot aantalslachtoffers. Die plannen,opgesteldin samenwerkingmet de dienst 100 en met het Provinciaal
bureauvoor rampenplanning,wordenbeheerden bijgestuurddoor de hoofdgeneesheer,
in samenspraak
met de geneesheer-diensthoofd
spoedgevallen.
Het ziekenhuis moet over een gestandaardiseerdestructuur beschikken voor het beantwoorden van dringende interne oproepen en over aangepasteprocedures voor het beantwoorden van externe oproepen.
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2.b.5.De spoedgevallendienst
staatin voor de continueopleiding in de urgentiezorgvan zijn medisch, verpleegkundig en paramedischpersoneel. Hij beschikt hiertoe over een
aangepasteinfrastructuur.
Het personeelvan de spoedgevallendienst
staat voor het ganseziekenhuis in voor de
permanenteopleiding in hetABC van de reanimatie.
2.b.6. EIke geneesheer-specialistdie deel uitmaakt van het medisch kader van de spoedgevallendienst moet zich regelmatig bijscholen in de urgentiegeneeskunde.

2.b.7.
De dienst client deel te nemen aan specifieke registratie van de activiteiten in de
spoedgevallendienstenvolgens de modaliteiten die opgelegd worden door de Minis
ter die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. Deze registratie moet toelaten
de werkelijke activiteit en pathologiezwaarte van elke spoedgevallendienstte bepalen.

2.c.

O.r2anisatorische
normen: medischenvemleegkundigoorsoneel

2.c.l. De geneesheer-diensthoofd
van de sDoedgevailenQienst
is erkendvolgens de nonnen bepaald in het M.B. van 12/11/1993( B.S. van 13/01/1994)en is geneesheer~specialist
in
de interne geneeskunde,chirurgie of anesthesiologieof in éénvan de subdisiplinesvan
deze specialiteiten,voltijds verbondenaanhet ziekenhuis.
Tevens dient hij, in samenwerkingmet de hoofdverpleegkunidge,in te staan voor de
continue bijscholing van de verpleegkundigenvan zijn dienst in het specifiek domein
van de urgentiegeneeskunde.
Hij dient meerdan de helft vanzijn mandaatte bestedenaan de leiding van de afdeling
en dit met de rang en de prerogatievenvandiensthoofd.
De geneesheer-diensthoofd
kan steeds een beroep doen op een urgentiecomité samengestelduit de diensthoofdenanesthesie,internegeneeskunde,
chirurgie enpediatrie.
De geneesheer-diensthoofd
van de spoedgevallendienst
moet verplicht instaan voor de
permanenteopleiding in het specifieke domein van de urgentiegeneeskunde
van de
artsen die aande perrnanentiedeelnemen.
2.c.2.Medischepennanentiein de s~edgevallendienst
Minstens ééngeneesheer-specialist
in de internegeneeskunde
of in de anesthesiologiem
minstens één geneesheer-specialistin de chjrurgie, voltijds verbonden aan het
ziekenhuis,staanexclusief en 24u. op 24u. in voor de spoedgevallenmenst;
hjerbij wordt
de aanwezjgheidvan de geneesheer-specialist
me instaat voor de pern1anentieinzake
intensievezorg meegerekend
De functies omvattenook de spoedgevallenzorgbij bet optredenvan urgenties en reanimaties binnen betziekenhuis.

2.d.
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Een arts met minstens twee jaar opleiding in de voomoemde specialismen of sub-specialismen mag eveneens de medische permanentie in de spoedgevallendienst waamemen. Indien de medische permanentie van de dienst wordt waargenomen door
geneesheren-kandidaat-specialistendient daarenboven in de instelling, oproepbaar bij
noodgevallen, een permanentie waargenomente worden door een geneesheerspecialist
in de anesthesiologie, de inwendige geneeskundeof de heelkunde, of de respectievelijke
subspecialismen.

De geneesheer
die de permanentiewaarneemtmoetd.m.v. eenvooraf opgesteldewachtlijst te allentijde eenberoepkunnendoenop:
-een geneesheer-specialistin de interne geneeskunde
-een geneesheer-specialistin de algemene chirurgie
-een geneesheer-specialistin de anesthesiologie en reanimatie
-een geneesheer-specialistin de medische beeldvonning
-een geneesheer-specialistin de pediatrie
-een geneesheer-specialistin de orthopedie
-een geneesheer-specialistin de gynaecologie en obstetrica,
-een geneesheer-specialistin o.R.L. en oftalmologie
-een geneesheer-specialistin de psychiatrie
-een geneesheerin de neurologie
die binnen 15 minuten na de oproep effectief op de spoedgevaliendienstaanwezig moeten zijn.
De medische permanentie moet even weI worden aangepast aan de intensiteit van de activiteit
van de spoedgevaliendienst.

2.c.3. Vemleegkundigeomkadering (cf. het advies van de sectie inzake verpleegkundigeen
verzorgendeomkaderingvande zwaremedischediensten).
De ziekenhuizen die reeds ingeschakeld zijn in de dienst 100 hebben 3 jaar tijd, te
rekenen vanaf de publikatiedatum van dit Koninklijk Besluit, om zich te richten naar
de onderhavig normen. De aanvragen tot regularisering en de eventueeI overwogen
maatregelen om aan de normen te voldoen moeten binnen drie maanden na
bekendmaking van dit koninklijk besluit worden ingediend bij de Minister die de
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, alsmede bij de Minister die bevoegd is
voor de vaststelling van de verpleegdagprijs.
2.e.

Wanneer wordt vastgesteld dat een ziekenhuis niet langer aan de normen voldoet, kan
de erkenning in het kader van de dienst 100 worden ingetrokken door de volgens
artikel 59bis van de grondwet bevoegde Minister, die hierover de Minister bevoegd
voor de dringende medische hulpverlening inlicht.
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Artikel3.
De ziekenhuizen die niet geïntegreerd zijn in het kader van de dienst "100" moeten
zoals de hoger besproken ziekenhuizen een permanentie voorzien voor onthaa1 en
behandeling van interne en externe urgenties.

Deze ziekenhuizen moeten beschikken over een duidelijk herkenbaarlokaal dat
toegankelijk is voor ambulante en bedlegerige patiënten. Dit lokaal moet zich
bevindenin de nabijheid van de zone van onthaal van ziekenwagensen moetbewaakt
wordendoor eenaangesteldedie beschiktover de middelenom eendringendeoproep
te doenop het medischteamvan hetziekenhuis.
Het lokaal moet uitgerust zijn met een reanimatiekar die materiaal bevat voor
bewaking en behandelingvan een kritisch zieke patiënt (monitoring, defibrillator,
EKG, respirator, materiaal voor aspiratie, materiaal voor intraveneuzeperfusie en
intubatie, eendraagbarezuurstofbron).
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ln het lokaal moet eenreservevan bloedsurrogatenen urgentegeneesmiddelen
aanwezig zijn. Er moet eenvastezuurstofbronvoorzienzijn en eentelefonischebuitenlijn.
Eenmobiel RX-apparaatmoet 24u op 24u ter beschikkingzijn om opnameste maken
vanthorax, abdomenenelementairebotfoto's.
De perrnanentie in het ziekenhuis die instaat voor de opvang en de behandeling van de
spoedgevallen wordt waargenomen door tenminste één geneesheer.Hij /Zij dient 24u.
op 24u. in het ziekenhuis aanwezig te zijn volgens een vooraf opgestelde wachtlijst.
Hij wordt bijgestaan door een gegradueerdof gebreveteerd verpleegkundige specifiek
verbonden aan de spoedgevallendienst en die een aangepaste opleiding in spoedgevallenzorg heeft genoten.

Een geneesheer-specialist
in de inwendige ziekten, chirurgie of anesthesie,voltijds
verbondenaan het ziekenhuis,is verantwoordelijkvoor de spoedgevallenstructuur
en
voor de opleiding van hetpersoneeldateraanverbondenis.
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