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Betreft :

Mijnbeer de Minisœr.

AA1ngaande de in sub hoofding vermclde advics.1anVr:1gen. ward! U op de hoogtc:
gcsœld da[ in de schoot van de Afdeling "Erkenning en Programmaric- ~ wcrj{groep
"kindcroncologic: en haematologisch en/of oncologisch dagziekcnhuis" opgericht
wc:'d.

Na sarnenkomst '!~ dczc werlcgroep bn het volgendc U ter kennis gebrach[ worden.
8

ln antWoord op uw oorspronkelijk= advies.14lnvraag ~Iiste ber Eure:w oF de
vergadering dd. 08/01/98 schriftclijk (onze referentÏe: NRZV/Cl5-98) uw principiëlc
instemming te vragcn over de bcginselcn bctrcffcnde de aanpak van k.-mm zoa1s
venncid in hct aan U ovcrgcmaakte advies "oncoiogic" (NRZV/035-97). _Dc
afdeiing constateert dat hct toc op bcden nog geen antWoord ontVangcn hccft.
Aangczien kindcroncologic aIs cen bovcnbouw van het programma "oncologic"
bcschouwd WOrd[., Vraagt de NRZV alsnog cen reacric van uwcntWegc ovcr dc
basisprincipcs van het programma "Oncologie". t ".

Gezien het korte tijdsbestck zoals opgegeven in de advicsaanvr:lag werd geopteerd om
in twec fazen te werken. -

.-
De Afdeling constatecrt da[ bij de adviesaanvraag rceds ecn ontwerp voor normering
toegevocgd is. In ecrstc faze werden bij dcze tekst diverse opmêrkingen "geformuleerd...
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zoaIs deze hiernavolgend beschreven 'Nomen. dic om aan de gewensce korte rerrnijn

plOlnning te voldoen.

Een rweede f:lZe z:ll een stfoomlijnen en herschikken v~ het bijgevoegd onrwerp
omvatten volgens de principes uitgewerkt in het k41der v~ het nieuw
ziekenhuisconcept. Een Langere tcnnijn wordt hier voorzien.

Over het bijgcvocgde ontWerp voor norrnering werden volgende bemerkingen

gefonnuJeerd:
.Vooreerst is de Afdeling v:m mening d.1t dezc ecn toegcvoegde w.1.1rde J;ln hct

ontWerp k.1n gcven door de problcmarick tc plaatSen in ecn mccr :11gemene contcxt
zoaJs dczc hcden (en dage is. ccrder d..ln op de tcchniscl1e specificiceit van het
onderwerp in te gaan.

-

.het ontWerp voor normering gebruikt nog sreeds aIs concept de rerm "bedden". De
NRZV opCeert om~ conform de filosolie van het ontwikkelen v~ zorgprogramma's
(nieuw ziekenbuisconcept). de tenn "bedden" sysremarisch te verv:lngen door het
crirerium "her aancaI patiënren".

.gezien de spccificiteic v:m de problemariek en ber gering aant:l1 gevallen wensr de
afdeling de behandeling van dezc pathologiën te limireren toc een bepcrK.t aantal
g espec j al i seerde ce n tta. .
De Afdeling wenst de Iokalisarie van dergelijke cena'a te bekijken in functie van de
behandelde pathologiën.
Andcrc diagnosrische en therapeurische activiœiren in de oncologie dienen hierbij
geëvalueerd te wordcn.

.inzake de personeeIsomkadering VOOl" de verpleegkundîge sr:lf (pagina 3) steIt de
Afdeling voor da[ minsœns 2'3 yom àe verpiccgkundige equipe dient te bcswn uit
verpleegkundîgen met een bijzondere .beroepsti~! in de pediatric. Daarenbovcn
wortit gcstcld dat aile verpleegicundigen ccn bijzonderc bcroepsbekwaming dicncn
te hebbcn in de oncologie. Ten slotte wenst de AfdeIing -Vaal" de in de tekst
vcrmelde manipularie van de cytostatica -te wijzcn op hct advics van de NRZV
Afdeling- ."EItcnning en Programmarie" dd. 13/03/98. bekrdchtigd op de
burcauve1"g3dering dd. 10/04197. inzake aanbcvelingen i.v.m. de manipularic van

...
cytostatica. r. .

8

.de Afdeling constateert met verbazing de gehanteerde cijfers in punt 13: Geschatte
budgettairc implicaries (pagina 5). .f-,
Het bedmg gebruikt voor 1 Fm verpleegkundige is onderschat. Niet 1.4 miljoen
maar minstens 1.7 miljoen is cen rcalisrischere maat. Dezelfde opmerking is er
voor het gcschatte bedrag voor 1 Fm psycholoog en 1 Fm ~oog (slechrs l

' 1.? )nu joen. ..-:r-- ,~ ..
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Oak is onduide!ijk wat de verme!ding "mecen:1.1t" concrc::t inhoulit. Afgevr:l:1gd
kJ.n worden of dit begrip in c:en officièle tekst op zijn pla:1[s i~.
T ~n slotte is ~n rekenfour gem:l:1kt. Voor de bc::-ekening bij dt: psychologl::1 is

13 ."( 1.4 mi!joen geen 13 miljoen maar 18.2 miljoen.
Conèluderend wordt hier dus ~n ondersch:J.tting V:lI1 de budgetuire implic:llies

w:1.1rgenomen.

Hopend U met deze toelichtingen van dienst te kunnen zijn. verblijf ik inmiddeis.

Met de meeste hoogachring.
de voorzitter.

/1..~
Prof. DT. J. Peers Il ~._Y,._~I., \..,
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