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1. Verlenging van de datum van 1 oktober 2003 tot 1 oktober 2004 wat de 

verplichting van de 24-uursaanwezigheid van een beoefenaar van de 

verpleegkunde in de instelling betreft. 

       

De NRZV herinnert aan zijn initiële doelstellingen toen die de 24-uurs 

aanwezigheid van een beoefenaar van de verpleegkunde in de instelling 

voorstelde, te weten:  

- alle bewoners en in het bijzonder de meest afhankelijke te allen tijde een 

optimale kwaliteit inzake verpleegkundige zorg te waarborgen; 

- het personeel van de rust- en verzorgingstehuizen de mogelijkheid bieden om 

de wettelijke bepalingen inzake verpleegkundige beroepsuitoefening na te 

leven;  

- het verpleegkundig personeel van de betrokken instellingen te beschermen 

tegen het stelsel van de oproepbare wacht waarvoor geen sluitend wettelijk 

kader bestaat. 

 

De NRZV herinnert eraan dat zijn advies niet werd gevraagd toen er beslist werd 

om in het koninklijk besluit van 28 november 2000 de inwerktreding van punt g) 

van bijlage 1, punt B bijzondere normen, punt 3 organisatorische normen tot 1 

oktober 2003 uit te stellen. 

 

De NRZV vindt dat het tekort aan beoefenaars van de verpleegkunde geen 

voldoende reden vormt om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in de rust- 

en verzorgingstehuizen te verlagen en het niet-verpleegkundig personeel ten 

gevolge van de afwezigheid van verpleegkundig personeel te verplichten om de 

verpleegkunde op onwettige wijze uit te oefenen. 

 

Als zo’n maatregel toch zou voorkomen, zou ze er moeten naar streven, alleen die 

instellingen te betreffen, die op 30 juni 2002, nog niet beantwoordden aan de 

regel van de permanente aanwezigheid van een verpleegkundige. 

 

Ten slotte, zou bij de laatste hypothese, de afwijking strikt beperkt moeten blijven 

tot 1 jaar en zou niet vernieuwd kunnen worden. 

 

De sectie programmatie en erkenning van de NRZV brengt  derhalve in principe  

een ongunstig advies uit. 

Wanneer echter in analogie met de reglementering van het RIZIV kan aangetoond 

worden dat geen verpleegkundigen op de arbeidsmarkt beschikbaar waren, kan 

een gedoogbeleid tijdelijk worden aanvaard. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Afwijking voor de rust- en verzorgingstehuizen die op 1/7/2002 geen 25 RVT- 

bedden tellen (de minimumnorm bedraagt 25 RVT- bedden) 

 

Het koninklijk besluit van 24 juni 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere 

erkenning als rust- en verzorgingstehuis bepaalt dat elk rust- en verzorgingstehuis 

minstens over 25 plaatsen moet beschikken. Er werd echter een termijn van 5 jaar 

toegekend om de instellingen die aan de norm niet voldoen, in de mogelijkheid te 

stellen zich naar de normen te schikken. 

 

Die maatregel had tot doel over een voldoende aantal verpleegkundige 

personeelsleden te beschikken om aan de behoeften van de bewoners tegemoet te 

kunnen komen. 

 

De NRZV is er zich van bewust dat die beslissing weinig gevolgen zal hebben 

voor de kwaliteit in de instellingen met een groot aantal bewoners die in hun rust- 

en verzorgingstehuis aan de criteria B en C van de Katz-schaal beantwoorden. 

 

In de kleinschalige instellingen daarentegen zijn de beschikbare middelen inzake 

gekwalificeerd personeel onvoldoende om de zorgkwaliteit en de veiligheid van 

de bewoners te waarborgen. 

 

De afdeling programmatie en erkenning van de NRZV brengt derhalve in principe 

een ongunstig advies uit. Toch kan de erkenning worden verleend indien er in de 

instelling, als geheel, voldoende personeel beschikbaar is voor een eenheid van 25 

woongelegenheden. 

 
 


