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Aan dhr. M. COLLA,

Minister vanVolksgezondheiden Pensioenen
Mevr. MagdaDE GALAN,
Minister van Sociale Zaken

Mijnheer de MinÏster, .
Mevrouw de Minister,
Onderwerp : uw adviesaanvraagbij hoogdringendheid inzake maatregelenen initiatieven
in het kader van "1998 -hetjaar van het kind", dd. 10/06/98.
Deze aanvraagwerd bij hoogdringendheid voorgelegd en besproken op het Bureau van
11/06/98 en op de plenaire vergadering van de Mdeling Prograrnrnatie en Erkenning
eveneensop Il juni 1998.
De NRZV bevestigt zijn advies zoaIs vervat in het document "Advies inzake het
programma "pediatrie in het kader van het nieuw ziekenhuisconcept"dd. 8 januari 1998.
De NRZV heeft in zijn advies de leeftijdsgrens op 16jaar gesteld en voorziet voor
uitzondering op de verplichte opnameregel binnen een dienst pediatrie, specifieke
omstandighedenen voorwaarden.
Bij de bespreking wordt onderstreept dat de daghospitalisatie in het advies met wordt

geviseerd.

Het advies gaat uit van de notie dat de uitzondering tevens geldt wanneer ingevolge
specifieke infrastructuur of expertise een ontdubbeling tussenvoorzieningen voor kinderen
en volwassenenniet wenselijk is.
Bij deze gelegenheidwenst de NRZV tevens een standpuntte benadrukken dat reeds bij
herhaling in eenadvies werd opgenomen met name inzake de bezettingsgraaddie voor de
pediatrische dienst wordt vereist.

De NRZV stelt voor in de berekening van de bezettingsgraadvan 70 % uitsluitend
rekening te houden met de bezetting van maandag tot vrijdag inbegrepen-en dit om
medische en humane redenen, in het bijzonder in het kader van eenkindvriendelijke

attitude.
De verschillende elernentendie in een protocol "kindvriendelijk beleid" worden
opgenornen worden aIs positief ervaren en sluiten aan op de aanbevelingendie in het hoger
genoerndeadvies zijn opgenornen.
Inzake de minimale norrnen voor de functie voor opvang van spoedgevallenlijkt het
passendeveneenste voorzien dat een beslissing tot opname van eenkind, behalve in geval
van dringende chirurgische ingreep, do or de pediater waarop beroepgedaanwordt, moet
genomenworden.
Voor de gespecialiseerdefunctie voor de opname van spoedgevallenbeantwoorden de
voorgestelde ideeënaan de geestvan het advies van de NRZV met uitzondering van de
afgescheidenwachtruimten waar sterk voorbehoud wordt gemaakt.
Het voorstel inzake MUG-uitrusting is in het reeds genoerndeadvies"Programma
pediatrie" niet behandeld. Hierover zal de NRZV een advies voorbereiden.
Met de meestehoogachting,
De voorzitter van de Raad,

