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BETREFT: Advies van de N.R.Z.V., Afdeling "Programmatie en
Erkenning", m.b.t. de functie "intensieve zor-
gen" .

Mevrouw de Minister,
Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer U hierbij mede te de1en dat de Afde1ing
i'Programmatie en Erkenning" van de Nationale Raad voorZiekenhuisvoorzieningen, 

in p1enaire zitting van 18 juli 1996,
het ontwerp van Konink1ijk Bes1uit met betrekking tot de functie
"intensieve zorgen" heeft onderzocht en goedgekeurd.

De Afdeling heeft echter de wens uitgedrukt dat twee
bijkomende elementen zouden worden weerhouden n.a.v. de
eindredactie van voormeld ontwerpbesluit. Met name wordt
voorgesteld dat het artikel 2, 2e zin, aIs volgt zou wordengeformuleerd:

"Bedoelde patiënten vereisen een deskundige opvang ter
ondersteuning of bijsturing van deze functies bij middel van een
aangepastemedische. verpIeegkundigeenparamedische organisatie,
van continue monitoring en aangepaste diagnostische en
therapeutische interventie".

Bij de opsomming van de artikelen die van toepassing zijn op
de functie voor intensieve verzorging, wordt voorgesteld oak het
artikel 72 van de Wet op de Ziekenhuizen in te lassen. Met name
laat dit artikel toe om op de voornoemde functie de voorlopige
erkenning toe te passen.

ontwerpbesluitDe beide voorgestelde wijzigingen aan het
werden met éénparigheid van stemmen aangenomen.



'\. De Afdeling heeft zich bovendien akkoord verklaard om de
benaming" dienst voor intensieve zorgen'I zoals deze voorkomt in
het advies dd. 18 mei 1994, te vervangen door " functie voor
intensieve zorgen". Nochtans wordt beklemtoond dat, inzoverre een
aantal bedden voor intensieve verzorging worden samengevoegd,
alle voorgestelde normen, zoals weerhouden in voornoemd advies
moeten worden aangehouden.

Tenslotte heeft de Afdeling beslist om in een later te
formuleren advies (vermoedelijk eind 1996), de verschi11ende
practische gevolgen van het besluit op de functie " intensieve
zorgen" te bestuderen.

Onderhavig advies dat nog door het Bureau moet worden
bekrachtigd, mag desalniettemin worden beschouwd aIs een
officieel antwoord op de ministeriële vraag dd. 13 juni 1996.

Met de meeste achting,

De Voorzitter,
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