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de "'p:ra:g;r:ammar-
actwi-e:z:en. v;o:o:n:-

Dit advies is opgesteld met
structuur" , zoals dit recent
andere zorgprogramma's.

toepassing
gebeurde

van
in de

Gezien de geneeskunde bij de behandeling van o~~fuaerh~
méér te bieden heft dan de louter 'lin vitro'" technaTi2qLec"
wordt de titel van Medisch Begeleide Voortpla:m.:ting: (M~')
vervangen do or REPRODUCTIEVE GENEESKUNDE (RG})- MB:V' wl2J::,dllj
verder limitatief gebruikt voor het aanduiden v~ de im wnttmD
technieken, sensu stricto.

De NRZV dringt oak aan op een bekrachtiging: van œ Et1.r~
Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde en vraaq;t de: mÏn~
ter om de nodige wetgevende initiatieven te nemen om œ db:eL-
stellingen van de Conventie te realiseren, meer m het bi~-
der m~b.t. het artikel 18. Tevens vragen wij aan de: mlinist:e:r:-
zich in te zetten om de inhoud van deze Conv~tïe eeœ ~
bekendheid te geven bij al le betrokkenen.

De ziekenhuisprogramma's voor Reproductieve Genee~ (~)}
omvatten een geheel van aktiviteiten voor de beg;e:leidimII v;,am
vruchtbaarheidsproblemen, met inbegrip van de exc:lus:IriteLt: iim
de toepassing van gespecialiseerde technieken van medili~
Begeleide Voortplanting (MEV). Deze gespecia1.is:eerde:: ~'--
technieken, met inbegrip van het preleveren van ~]]~
kunnen dus niet buiten het kader van een, ji.n eeEl Z'.:ii~1--rti$
erkend programma RG worden aangeboden.

Het twee prog:rammœ~ :: .&
eh B.
Het Programma A richt zich op diagnose en behande.Tr;j~ warn he:ij::
onvruchtbare paar zonder toepassing van het "in ri~'" wam ciœvoortplantingselementen.

Het programma B heeft dezelfde opdracht én voert deze jim 11Jji"ti:mŒ)
technieken wèl uit.
Tussen beide bestaan samenwerkingsverbanden.

voorliggende adv.ies onderscheidt

Na raadpleging van de experten blijkt dat, met net ~ ~ de
nodige garanties om de kwaliteit van de ~enstwerle~~~ tiœ
verzekeren én te bewaren, eenbeperking van net:: a;an:~ ~
gramma's van het type B (d.i. mét MBV-labo) aangewezen f$- Hat
is evenwel onwerkzaam om deze beperking te realfseren dbor net
opstellen van een rekenkundige programmatfenorm" b~,- meE
aantal inwoners, per provincie etc..., en dit ondermee'.I:: w;eg;ens:;
de ongelijke geografische spreiding van de bestaande Iabo'/$:;-
Door evenwel de erkenningsnormen m.b.t. de kwaliteft wan; de.
verleende zorgen voldoende inhoud te geven, bvb. het perSQ~
neelsaantal en zijn bewezen deskundigheid (medisch en and~)~n
het aantal behandelde patiënten, het aantal en de k:waljit:eji"tt
van de manipulaties, de kwaliteitsopvolging {registratLew
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slaappercentages), kan en zal hetzelfde res;1;JlJLtaléEt::,. ji_eè.. emn
beperking van het aantal MBV-labo's, bereikt wordea-
Dienvolgens wordt de voorgestelde kwantitatieve prog.ramma::~
norm dus niet weerhouden en er wordt de aandacht op qavest~
dat vergelijkingen met buitenlandse situaties dienen. te g;eb:ellJ:-
ren t.o.v. het aantal programma's type B, d.i- mét: MBW-Laho:...

Met hun specifieke opdracht kunnen de uni verSL~ zLekenftŒli-
zen binnen de erkenningsnormen van het programmar ]i>, p-a:5E:em-.

A. Proqramma RG, type A

I. 

Doelpopulatieen activiteiten

Het programma type A richt zich op de diagnase e-n b~:IJmm
van het onvruchtbare paar zonder dat het deel "'in rltra:!" v:art:l
de voortplantingstechnieken zelf binnen dit p:rogramma wardt:taangeboden. 

Binnen het programma kunnen de conventLanel82
diagnostiek en behandeling van het onvruchtbare paar inteq;r:a:a:Il
worden doorgevoerd en kan de voorbereiding tot technieken v::anl
MBV en de opvolging na de toepassing van deze te chni: ek:e-nl
gewaarborgd worden. Een programma type A werkt steed$ SEmeffi
met een programma type B.
Het programma A moet volgende akti vi tei ten kunnen ~~ œn
is er verantwoordelijk voor :

diagnose- en indicatie-stelling en de behande::I~ J:b:iij}onvruchtbaarheidsproblemen, 
met inbegrip van Ide j:rid!i~~

tiestelling om over te gaan tot de technieken van: Ma,W'

a)

de patiënten volledig op de hoogte brengen va:m œ~-
wijzen gevolgd bij al de gebruike technieken." fuItcj:::1l11SiR:ff
deze van MEV

b)

het uitvoeren of laten uitvoeren van de tE~cbœeMbacteriologische, 
hormonale en biolog~sche crnderzoekem

die noodzakelijk zijn, met inbegrip van deze mm! ~ ~
nieken van MBV te kunnen verrichten

c)

en instaan V'o~!r h1:Inl ad'equ~
transport naar Een ~a3T;'III'aJ

van gameten
en eventueel

d) het wegnemen
behandeling
type B

met de medewerking van daartoe gekwalificeerde ~~erDœ-
ner$ instaan voor de nodige psycholoqische" mQ~Iœ em
sociale begeleiding van de patiënten teneinde- hem jjrn
staat te stellen de verkregen informatie te verw;e:l1k:e:nl em
de daaruit voortvloeiende problemen op te vanq;eTh-

e)
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2. Proqrammakenmerken

a) Medische equipe

Een programma type A functioneert binnen de diecnst ~
cologie/verloskunde van het ziekenhuis. Het ~t ~~
leiding van een geneesheer-specialist in de ~crillcîg;i.Œ,.,
met bewezen en onderhouden bekwaming inzake ~~~~
problematiek.

Hij/zij is exclusief aan het ziekenhuis wemcml:d:em..
Hij/zij wordt bijgestaan door ten mi-nste ~ gen:ee:ffi-
heer-specialist in de gynecologie met dezelfœ aIr:-
derhouden bekwaming en eveneens exclusi-ef ~ ~
ziekenhuis verbonden.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de opva1-gjing; wam dœ:
protocols, de continuïteit van de di-enstverlen~"
de ui trusting, de registratie en de kwallteitsm~-
ging van het programma.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de permanEŒ~ ~
ming van geneesheren en andere personeelsled:en-

b) Logistiek

Een programma type A moet binnen het eigen ziekenhUJjis; k1m:n:em
beschikken over de nodige infrastructuur aan loka~eru" uitrus~
ting en personeel om, binnen het kader van de opdrac:hteD:1 em
aktiviteiten zoals beschreven onder A1 hierboven" een qeïThteè--
greerde benadering van de patiënten, met fertiliteitspr~Iemmm
mogelijk te maken in de totaliteit van de diagL'1ostis:c:fJre:: em
therapeutische aspecten.

c)

Omgevingselementen:

Een programma type A moet binnen het ziekenhuis be~ ~JnŒŒœ
doen op :

de mogelijkheid tot reproductîeve en rec~ns;tt1n:ŒX!:-'ttjieov;e
chirurgie en endoscopische chirurgie
een geneesheer met bijzondere expertise iD de ~C!Ig;iie
gynecologische echografie

d)Functioneel-organisatorisch:

Een programma type A moet geïntegreerd zijn ïrn eern ~
kenhuis of erkende ziekenhuisgroep~ring. Het: p:Ircrg;l::ammaJ.
functioneert binnen de dienst gynecologie/verlQs~~~ Wffiœ
het ziekenhuis.

Een programma type A moet een samenwerkingsakkQ:<!IJrdl a:;:E-
sluiten met een erkend programma type B. De keuze Vian dœ
samenwerkende diensten is vrij. Het samenwerkingsakk~
moet o.a. betrekking hebben op indicatiestellinqen." de:
gevolgde protocols, de uitrusting, de follow-up" d:e;.
continuïteit van de dienstverlening, de reglstr~ties em
de kwaliteitsopvolging.
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c)Capaciteitselementen:

Een bewezenjaar. ervaring op gebied van RG gedurendie tenm~ 5:)

3. 

Kwalite!tsopvolqinq

De Nationale Raad zal een model van registra1tie 1m:iittw;~

Dit model moet minstens volgende kenmerken omwattecr =

De registratie is verplicht in elk proqramma-
De registratie gebeurt centraal (wie, hoe».
De registratie omvat voldoende parameters ~ de eva~ll~
van de multidisciplinaire kwaliteit van die: di.enstv~.
ning mogelijk te maken.
De registratie omvat elke patiënte à1e ~teeDt4I
ongeacht het verdere verloop.
De registratie omvat elk moment van CG~tact ~
patiënte en programma.
De registratie omvat elke cyclus bij toepass.iI:r9] 'Wanl MffiT.J-technieken.

De registratie moet een "one-line" karakter he:zd:t1:tem
waardoor elke "a posteriori" correctie ULitqesl.oten.. I5:..
De verwerking van de verkregen gegevens : dooir wie;", hI:JI:œ",
bekendmaking van resul taten en de verdere qevm~ '(~
tificaat ?).

B. Programma RG, type B

1. Doelpo:Qulati:e en akri:viteiten

Het programma type B richt zich op de diagnose en; :l:>:ehand:eiJJ~
van het onvruchtbare paar, met het aanbod V'a;]!]l cffie: jin,~ttI:!il.-
technieken van MBV binnen het programma.
Een programma type B moet minstens voldoen aan de e'rlenn:Ïj~
criteria voorzien voor het programma type A. Ret pragrammm m
moet bovendien volgende akti vi tei tell kunnen ~ tV'oer~ WQ~ =

a) instaan voor een adequate behandelincg; Va::1:IJ ca:e, ~.
ten, conform de actuele medisch-weten.sct1Ia:ppeilli.~
inzichten en technieken, met het coq ~p m~~~~
in vitro

b) het herplaatsen van de embryo's

c) het invriezen en bewaren van gameten en em1!11Ir~"'s;

registratie en follow-up, in samenwerkIng m~: ~
medewerkende programma's type A, van alle p~~
én aIle behandelings'cycli

d)
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e) het opstellen, in samenwerking met d'e; mede~de
programma' s type A, van een informatiemrachnr:e;" de
indicatiestellingen, de behandeli..I!1g;s:pr'Q~" ~
continuiteit van de dienstverlening, de ~st~~
en de kwaliteitsopvolging.

2.

Programmakenmerken

a) Personeel

Het geheel van het programma B staat ~~ T~dfurnm
van een geneesheer-specialist in de qwnecriill~ ~
bewezen bekwaming op het vlak van die alanW'?-n'ditng; ~
de klinische en biologische technie~ ïnz~ MHW..

Hij/zij is exclusief aan het zïàenhtJIdis; ve;ntJrom-
den en de leiding van d~t prmgramm~ D$
zijn/haar hoofdopdracht.
Hij/zij wordt bijgestaan door ten m~ §§n
geneesheer-specialist in de <g!ynef::<rllagie:: met!:
bewezen bekwaming op het vlak van de klinïschœ
en biologische technieken inzake MEV" d:te ~~
clusief aan het ziekenhuis veroo)nden f-S;-
Hij/zij is verantwoordelijk voor de crpvaillqt~
van de protocols, de conti.nritei-t van: d:œ
dienstverlening, de uitrusting, de regdistrati:e::
en de kwali tei tsopvolging van net heJLe pxCŒq:IraIm-ma.

Hij/zij is verantwoordelijk voo,r de ~:r:mamm:It1œ
vorming van geneesheren en perso:neelsle~Th-

Het programma type B dient te bescmkken (D:J\1;e::I[ Jtet1:
noqige aantal personeel met de vereiste ~"Tf~~
ties en onderhouden deskundigheid om de hcr~ ~
schreven opdrachten naar behoren te verV1iJJLI.e:nl-

Het specifiek MBV-laboratorium staat: onder <dE! 1lerli-
ding en de verantwoordelijkheid van een geneesfi~
of universitair geschoolde met bewezen en <nndeI!hon..~
den bekwaming op het vlak van de biologisc:l:re; ~
ten van MBV.

Hij /zij is exclusief aan het proçranmraî ~J:ffilJ:!JDr--den.

Hij/zij wordt bijgestaan door ten IIr~ ê'êm
universitair geschoolde, met bewez:en. en cmdèr:--
houden bekwaming op het vlak van de bicrlcr~~
aspecten van MBV, die exclusief Gan fuet ~
gramma verponden is.
Hij /zij werkt nauw sarnen met de hog:e'r vermeilldœ
geneesheer-specialist in de gynecologie: drile cie
leiding heeft van het hele programma t:ype :83-



"
77

b) Specifieke logistiek :

Ieder specifiek MBV-Iaboratorium dient te be~el'I'"
over voldoende technisch en/of univerS:ltair ~
schoold deskundig personeel aIs nodig om de v:er:ej:5:t:
continuïteit te waarborgen.

Het programma type B moet kunnen bescMkkeœ Œv;e!: Œ8:?
nodige infrastructuur aan lokalen, u~trustInq em
personeel, om binnen het kader van de apdraœten: em
aktiviteiten zoals hierboven beschreven, ee-n geïh:t:e:-
greerde benadering van de fertil.iteitsprQb~em~
mogelijk te maken in de totali tei t van Mar it+~qnas:;---
tische en therapeutische aspecten.
M'eer in het bijzonder dient het programm!ai b~TTTT8'Tl- het
ziekenhuis te beschikken over een speaifïek MHVJ-
laboratorium dat in staat is om in vitro g;ame.t:en: am
embryo's te behandelen en te bewaren.

Di t laboratorium zal met de vereiste gra:a:d ~ Jtwa'-
liteit en continuïteit de technieken en procedUreffi
aanbieden die cbnform de actuele medisch-wetensc-hap:;--
pelijke inzichten aan de patiënt moeten kJJ:rnnEni wor-
den aangeboden.

c) Omgevingselementen

moet binnen ..,.", J~~.~---"'"-~ ]. ,~Een programma type B
kunnen beroep doen op :

he1l:

de mogelijkheid tot reproductieve en rec<1Jnstru:etxe;v:echirurgie, 
endoscopische chirurgie en m:i.c:roahirurgxe::

een geneesheer met bijzondere expertise in de an~
logie
een geneesheer met bijzondere expertise ji]]l ~ encftID--
crinologie
specifieke ui trusting voor een gynecol~~ ~grafie.

d) Functioneel-organisatorisch

Het programma type B moet geïntegreerd z~jœ Ëœ eern
ziekenhuis of een erkende ziekenhuisgroepe~- ~
programma moet mul tidisciplinair en autan~functioneren.

Een programma type B dient een samenwerkjJ.n:gsakJro:m:mfi
te sluiten met minimum één centrum voar IIlen5:e'Jili~
erfelijkheid.

c)

Capaciteitselementen:

Een bewezen ervaring op gebied van MEV gedurende ~~
ste 5 jaar.
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2.

Kwaliteitsopvolaina

Zie A.3 hierboven.


