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a. Vastlegging van het aantal Centra voor Hyperbare Zuurstoftherapie.

l)c llCh<>ctre Jal1 h)'pcrb.1rc zuurst<)trhcr~1pic in Bclgië lijkt, rnct dc ()p dit m()mcnt
bestaande H}'perbare Centra, voldoende inge\'Uld. am die reden zal de Minister her
aantal doc)r haar crkcndc h~'PCrbarc ccntr~1 rnoctcn vastlcggcn op hct aantal dat op dit
momcnt 11Cstaat, en dczc ccntra bij naam crkcnncn. l)e lijst van dcze centra is hicronder

\\'eergegeven.

A.Z. Sr. Jan -8000 BRUGGE
Universitair Ziekenhuis -De Pintelaan, 185 -9000 GENT
AZ Stuyvenberg -Lange Beeldekensstraat -2060 AN1WERPEN
A.Z. V.U.B. -Laarbeeklaan, 101 -1090 BRUSSEL
H6pital Universitaire St. Pierre -rue Haute, 322 -1000 BRUXELLES
Hôpital Civil de Charleroi -Bvd.P. Janson, 92 -6000 CHARLEROI
U .Z. Gasthuisberg -Herestraat, 49 -3000 LEUVEN
CHR. La Citadelle -Bvd. du XII de Ligne, 1 -4000 LIEGE
CHU. Sart Tilman -Domaine du Sart Tilman -4020 lIEGE
UZ Antwerpen -Wilrijkstraat -2650 EDEGEM
Militair Hospitaal "Koningin astrid" -Bruynstraat, 200 -1120 BRUSSEL

Hc)ewel 11er Hyperbaar Cenrrum van 11er Milir;.1ir Hospiraal nier in een dcx)r de Minisrer
V;.l11 Volksgt.'ZOndhcid crkcndc vcrzorgingsÏIlstclling is gclcgcn, moet dit ccntmm
cvcncens van Jczc crkcnning kmlncn genietcn, gt.'Zien zijn centrale liggÏIlg, zijn
!;pecifieke kenmerken en zijn nauwe verb<>ndenl1eid met 11er Br.1ndwondencenrrum
hinncn hctzcltoc zickcnhuis.

b. Voorstel van nonnen voor Hyperbare Centra.

Detinitie.

l)c Dicnst v(x)r Hypcrharc Zuurst()fthcr;;lpic \\'()rdt l-,cschollWù .11s ccn mcdischc
ccl1hcid il1 dc Zil1 V~U1 Art. 44 VJI1 dc Wct op dc Zickcl1huizcn.
Zij wordt gcdcfiniccrd aIs ccn dicnst vour tocdicning aJn gcscIcctccrdc patiëntcn, van
zlÎurstof tcr inadcrning; aal1 CCl1 druk clic rnil1stcns 2 ~~trn()~tècr (~~hs()lutc druk) l~draagt.,
cn dit hij rniddcl van één of rnccrdcrc scssics clic minstcns 60 minutcl1 durcn.
Dczc bchandcling dicnt tc gcbcurcn in ccn spcciaal voor dat dacl ont\vorpcn hypcrbarc
k~~mcr., l-,cdiel1d d()()r hicrt()C c()mpctcI1t pcrs()l1ccl, Cl1 \\'~l~lrhij CCI1 COl1til1UC l-,cwakil1g
VJI1 de pJtiël1t Cl1 il1dicn 11odig val1 Zijl1 vitJlc cl1/of ~111dcrc pJrJmctcrs plJarsvil1dt tijdcns
dc g~msc duur v~~n dc bchandcling.
Wordt nict 11C.,;chouwd aIs h)'pcrhare zuurstotkamcrs : die ka mers of vatcl1 waarin
ZllUrstOt- on der hoge druk Jan één of rneerdere dëlen van het lichaarn lokaal toegediend
wordt., waarbij dc p~ltiënt atrnosfcrischc Iucht of zullrstof blijft aderncncn aan ccn

11()rmalc druk.
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Architecronische normen.

Dc Dicl1st \'oor H)'pcrb.lrC Zuurstofthcrapic moct u1gcplal1t zijn binncn ccn zickcnhuis.
Dit ziekcnhllis mt>ct beschikkcn ovcr ccn crkcnJe functic v()()r Inrcnsie\'c Verzorging
EN over een erkende Spoedgevallendienst.
De dienst voor H~rperbare Zuursrofrherapie moet L'en functionele eenheid vormen in de
onmiddellijke omgeving van een van de voornoemde functie of diensr, en weI zodanig
dat zijn op gelijk welk moment op de infrastructurele, diagnostische en therapeutische
m()gclijkhedcn V.ln dczc functic of diensr kan lJCr(Jep dacn.

De lokalen waar de Dienst v()()r Hyperbare ZUllrstoftherapie is gehlusvest moeten aan
allc vciligheidsnormen voldoen clic gcldcn voor de inplanting v;.~n dergclijk type
installaric.

Strucrnrele nonnen.

Icdcrc nicl1wc installatic van ccn hypcrb;'lre k;.1mer moct a;.lll de volgcnde vcreistcn
voldocn :

Dc hypcrb~1rc kamcr is V~1n hct t)TpC "mccrpcrsoons"., mct voldocndc binncnruimte
en \,()()rzicningen v(x)r de bchandcling van vicr pcrsoncn gclijkrijdig.
De h)rperbare kamer is onder\'erdeeld in een hcx)fd-kamer en een personeels-sas.
De Ï11stallaric zal vcrdcr bcschikkcn ovcr :

...een centraal l">edieningspaneel, met afzc)nderlijke l">edieningselementen voor
h(x)fdkamcr cn sas

M ecn installarie v(x>r venrilatic v.lI1 Jc omgcvingsluchr in dc h)'perhare ka mer, mct

een minimaal debiet van 30.000 m3fuur
Mc ccn insrallatic v()Qr conrinuc conrrolc van hcr gchaltc aan zuursrof in dc omgc-

vingsluchr in de hootakamer .

...ccn installatie voor monitoring van de vitale pararnetcrs van de patiënten
* ccn installaric voc>r conrinuc visuele cn audirieve controlc van Je binnenruimtc

V.1n dc h)rpcrbarc kamcr
M ccn klClll rransfer-sluis naar dc hoofdkamcr ("mcdicatie-sas")

.ccn installatie voor hr~1nJl")CStrijding hinncn dc hypcrbare kamcr

.dc clcctrischc insrallatie van dc hyperbare kamcr moer hctzij op her no-break"
systeem, herzij op een nood-srroommagregaat aangcslotcn zijn, cn wcl dusdanig

d.1t zich geen srroomonderbrekingcn kunnen voordoen.

De hypcrbarc installa tic moct vcrdcr beschikken avcr valdoende midùelcn am avec
s.lmengcperstc lucht tc beschikkcn (camprcssors en opslag) am in het gcval van
eender \\'elk technisch defe<'L 3;1n de uitwendige toev()Cr ervan~ een volledige
bchanùcling (90 min. 2,5 atmostècr) tc kU1111Cn vcrzckcrcn.

Bij ded;'1ssering of in elk geval binnen 10 jaar, mc:>eten de nog in gebruik zijnde
éénpcrs(xms-hypcrbarc k~1mcrs d(x)r mccrpcrs(x)ns-hypcrb~1rc kamcrs vcrvangcn wordcn.
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Hc:t lx:rr()uwh;lrc gchruik \'.1n Jc h~'f1<..'rh.1rc inst.111~lric m(>ct \'crzc:kcrJ zijn J()()r ccn
programma en s~'stemJtisch technisch en nlnl-rioneel periodiek onderhoud.

Personeelsnom1en.

De dagelijk.'ie leiding van de Dienst v()()r Hyperbare Zuurstoft!lerapie \\'ordt \'erzekerd
J()()r ccn gcnccshccr mct spccifickc compctcntic in hct domcin \'an dc klinischc
hypcrbarc zuurstofthcrapic.. hctzij door ccn a3ngcpastc oplciding tcrzJkc.. hctzij door
een bewezen en langdurige ervaring in de indicatiestelling en de toepas.c;ing van deze
hehandcling. ledere geneeshcer die de hmctie van \'erant\v()()rdelijke van een Dienst
,'oor H)rpcrbare Zuurstofther~'\pic op zich wcnst tc nemen.. zal de bcwijssmkkcn met
l")Ctrckking rot dczc competentic dicncn tc lcvcrcn. Dc Ministcr z~'\l bcslissen over dc
gcbTf(}I1dhcid v~'\n dc bTClcvcrdc hc\\,ijzcn.
De gcncc.~hecr vcrant\v()()rdclijk voor dc Dicnst voor Hyperbarc Zuurstof is tcvcns
vcrant\voordclijk voor dc oplciding cn continuc n~'\vorming van zijn mcdisch cn

p~'\rameJlsch pcrsonccl.

Icùcrc vcrplccgkunùibTC ùic wcrkza~lm is in ÙC Dicnst v()()r H)rpcrh~1rc ZuurstofthcrJpic..
client een specitieke opleiding hiervoor te hebben genoten. Deze opleiding bestJJt uit
ccn basisdccl, ondcr \rorm V~ln ccn spccitickc cursus clic door dc bcvocgdc bcrocpsvcr-
cniging gcc(x)rdinccrù en evcnruccl ingerichr wordr.. cn ccn conri.nllc navorming.. die
partieel in de Dienst voor H)rperbare Zuursroftherapie zelf kan gebeuren.

De dagelijklie bediening van de hyperbare karner en de dagelijkse technische controle
V~1n Jc hypcrh~lrc insrall~lric Jicnr rc)CvcrtrouwJ tc worJcn aan ccn Jaartoc spcciaal
opgclcid pcrsoncclslid (al dan nier pararncdisch), rcncinde dc vcilige wcrking crvan te
verzekeren. De opleiding van deze hyperbare technicus client becx)rdeeld en goedge-
kcurJ tc wc)rdcn ooor Je Ministcr, na aJvics Jcx)r de bcvocgJc l1Crc)Cpsvcreniging.

Werkingsnonnen.

Dc Dicn~t v()()r Hypcrb~lrC Zuur~tofthcr~lpic Jjcnt tc l')C~chikkcn ovcr tcr z~lkc opgclcid
mcdi~ch CI) p.lramcdischjvcrplccgkunJig pcrsonccl, in voIJ()cI)Jc m.ltc om 24 uur pcr
dag ccn pcrmancnric voar H)rpcrbarc Zuurstofrhcrapic te kunncn vcrzckcrcn.

Dc rncdischc pcrrnancntie kan cvcnwc! verzckerd wordcn d()()r ccn gcncc-~hccr dic dc
wachtdienst verzekerd op de spoedopnarne of de dienst lntensieve Verzorging, zonder
de vercistc spccifiekc compctcntie in hct domcin van dc hyperbare zuurstoftherapie, op
v<x)rw.1ardc Jar hij op gelijk wclk m<)mcnr ccn her<Jep kan d<Jen op ecn gcnee...hecr die
wel over deze rumpetentie beschikt.
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Een dagelijk.'i register zal \\'()rden hijgeh()uden dat de akti\'iteiten van de Dienst v(x)r
Hypcrb;'1rc Zuurstofthcr;'1pic rcgistrccrt. Ir} dit rcgistcr zal minstcns gcnotecrd wordcn :

de darumftijdsco(>rdinaten en technische gegevens van elke compressiecyclus
de darumftijdscoordinaten en de duikgcgevcns van clkc patiënt en clk personeelslid
dat aan de drukverhoging bloc)tgesteld wordt.. alsoc>k een vermelding van het

ademgas
dc naam van hct personcclslid\ vcrant\v()()rdclijk voor de l"}Cdiening van de hyperba-
re kamer
de resultaten van de regelmatige conrroles en onderhoudsbeurten die aan de
h)'perbare installatie uitgevoerd wordcn.

Eco systcmatischc rcgistratic zal vcrdcr gcbcuren van de mcdischc cn vcrplccgkundige
gegevcns van elkc behandclde pariënt, volgens een model dat door de Minister van
Volksgezondheid vasrgelegd wordt. Hcr dacl van deze rcgistratie is cpidemiologisch
V.1n aard, en zal roelaten in ccn larer stadium een peer review in re voeren.

O!2merkingen.

DL'ze minimalc kwalitcitsnormcn blijvcn van tocpassing tut dc cvcntuclc aanpassing van
dc bcrreftèndc L">Cpalingen VJn het ARAB, waaraan morncntccl d()()r dc nationale
beroepsvereniging gewerkt wordt.


