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1. De ziekenhuizen die ingeschakeld zijn in de Dringende Geneeskundige 
Hulpverlening (DGH) (100 ziekenwagens,PIT’s en MUG’s) bepalen zelf niet of 
ze al of niet uitrukken maar worden opgeroepen door het Hulpcentrum 100 
(HC100). De NRZV vraagt aan de Minister van Volksgezondheid om de 
kwaliteit van de medische regulatie te bewaken, te verbeteren en duidelijke 
regels uit te werken zodat bij een oproep zoveel mogelijk de juiste middelen 
worden uitgestuurd. In die zin is het inschakelen van verpleegkundigen die 
partieel ook werken op een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg (FGS) 
in een ziekenhuis en optreden als medische regulator in het HC 100 een 
meerwaarde. De verpleegkundigen zijn nu enkel ingeschakeld op werkdagen. 
De kwaliteit zou sterk kunnen verbeteren als ook tijdens het weekend en ’s 
nachts de continuïteit van de verpleegkundige regulator verzekerd is. Indien er 
onvoldoende financiële middelen zijn, zou men deze verpleegkundige 
regulator tijdens deze periodes ook kunnen inzetten voor verschillende 
provincies samen. 

 
2. Onrechtstreeks vernemen de ziekenhuizen dat de Minister van mening is dat 

er  teveel MUG oproepen zijn met dure ziekenhuisopnamen als gevolg. De 
NRZV is van mening dat deze beeldvorming een objectivering noodzaakt 
waaruit blijkt of er inderdaad problemen zijn. De MUG registratie bestaat en zit 
in een verbeteringstraject, waardoor de ziekenhuizen sneller feedback zullen 
kunnen krijgen (MUGREG). Vandaag beschikken we over de 
registratiegegevens van 2006, als meest recente informatie. De vraag stelt 
zich of bij de actoren deze beschikbare informatie voldoende gekend is en of 
er eenduidigheid is over de conclusies die uit deze cijfers kunnen worden 
gehaald. MUG en PIT registratie moeten een aandachtspunt blijven; 
De NRZV pleit voor een breed maatschappelijk debat over wie nu juist wat 
moet doen in de ketting van de DGH. Welk dienstverleningsniveau wil men 
bereiken en welke zijn de middelen die men daarvoor nodig heeft en wil 
inzetten?  
 

3. De NRZV stelt ook vast dat de Minister overweegt om de huisarts meer in te 
schakelen. Zij stellen zich de vraag of dit wel een realistische oplossing is. We 
stellen vast dat de huisbezoeken spectaculair dalen en dat het organiseren 
van de wachtdienst op zich zonder interventie in de ketting van de DGH reeds 
een ganse opgave is voor de huisartsen. 

 
4. In het algemeen pleit de NRZV voor een kwaliteitsverhoging bij alle 

actoren in de DGH. Dan gaat het zowel om de kennis van de huisartsen, 
alsook van alle artsen, verpleegkundigen en ambulanciers die specifiek actief 
zijn in de ketting van de DGH. Het is niet alleen belangrijk dat die 
kwaliteitsverhoging nagestreefd wordt, maar ook dat de kennis onderhouden 
wordt door de nodige bijscholingen. Een functieomschrijving van de 
verpleegkundige die de PIT bestaft, is aangewezen en meer specifiek zal men 
moeten bepalen hoe de pre hospitaal staande orders moeten worden 
nageleefd en onderhouden. 

 
5. De ziekenhuizen wensen hun verantwoordelijkheid binnen de DGH verder op 

te nemen maar zijn bekommerd om een veralgemening van de PIT 
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(zie brief van de Minister van 14 januari 2009 met oproep tot uitbreiding van 
de PIT experimenten) zonder een duidelijke visie op de totaliteit van de DGH 
ketting en het bewijs van de meerwaarde van de PIT en de repercussie op 
de andere middelen. 
 

6. De NRZV is dan ook van mening dat de PIT studie best beperkt blijft tot de 16 
PIT experimenten. Een verdere veralgemening kan slechts als volgende 
vragen vooraf beantwoord worden: 
- wat zijn de effecten van de PIT uitrukken op het aantal uitrukken van 

nabijgelegen MUG diensten? 
- wat is het effect op het aantal uitrukken van de andere gewone 100 

ziekenwagens? 
- zijn er MUG diensten en 100 ziekenwagens (vaak in exploitatie bij de 

brandweer al of niet met vrijwilligers) daardoor in hun bestaan 
bedreigd? 

- zijn er andere mogelijke formules waarin de PIT zou kunnen 
functioneren, zowel wat betreft de samenstelling van het equipe als de 
samenwerking met de andere partners (gewone 100-ziekenwagens en 
MUG’s). 

- kunnen mogelijks ‘zwarte plekken’ ontstaan die niet meer door de DGH 
gedekt zijn?  

- wat is de meerwaarde voor de patiënt van een PIT ten opzicht van een 
100 ziekenwagen en kunnen daardoor MUG uitrukken vermeden 
worden?  

Een degelijke registratie is dus noodzakelijk met volledige feedback naar alle 
actoren in de ketting van de DGH. 
 

7. De NRZV is zich bewust van de schaarste aan artsen binnen de DGH en 
verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel spoed en IZ.  
De NRZV dringt er bij de Minister op aan om de nodige initiatieven te nemen 
om die schaarste aan artsen en verpleegkundigen te doorbreken. Wat meer 
specifiek de verpleegkundigen betreft met de bijzondere beroepstitel spoed en 
IZ, wil de NRZV er op wijzen dat deze mensen nog geen enkele bijkomende 
verloning krijgen voor de toch wel extra inspanningen die ze hebben gedaan. 
Een initiatief ter zake zou een bevestiging zijn voor deze beroepsgroep. 
De NRZV blijft de MUG en de PIT dan ook zien als een zuivere  
ziekenhuisfunctie. Het geïsoleerd opstellen van artsen of verpleegkundigen 
zonder de nodige leiding en coaching, in de DGH los van de ziekenhuizen is 
niet aangewezen in het algemeen, en zeker niet in geïsoleerde PIT 
experimenten, los van de ziekenhuizen.  

 
8. De NRZV is bereid in de DGH samenwerkingen in overweging te nemen en 

aan te gaan. Zo kan er, ook in de PIT projecten, op verschillende plaatsen 
overwogen worden om een samenwerking aan te gaan met Steden en 
Gemeenten, waar brandweercorpsen de 100 ziekenwagen bemannen, al of 
niet met vrijwilligers.  

 
9. Als geografische eenheid blijft een provincie aangewezen maar er is nood aan 

programmatiecriteria en erkenningsnormen in functie van de hierboven 
uitgewerkte dienstverleningsniveau’s (zoals de MUG’s ook voor de PIT’s en 
de 100 ziekenwagens). 
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10. Een debat over de ganse financiering van de DGH dringt zich op. Zonder 
een sluitende financiering in functie van de programmatie van alle middelen 
blijft de NRZV zeer kritisch. Een aangepaste financiering van alle middelen 
(100 ziekenwagen, PIT en MUG) moet de onderlinge concurrentie tussen de 
ziekenhuizen verhinderen en mag niet als gevolg hebben dat de ziekenhuizen 
rechtstreeks of onrechtstreeks een economisch voordeel halen uit de 
financiering aangezien zowel de MUG functie als de PIT functie een opdracht 
behelst binnen een toegewezen territorium en in feite betrekking heeft op alle 
ziekenhuizen met een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg in die 
regio. 

 

Conclusie: 
 
Samengevat stelt de NRZV dat een verdere uitbreiding van het aantal PIT’s niet 
aangewezen is, zolang de onder punt 6 opgesomde vragen geen duidelijk antwoord 
krijgen. 
De ervaring die zal verworven worden door de experimenten met de 16 PIT’’s moet 
ook gezien worden in relatie met de totaliteit van de DGH. In die zin kan dit advies 
niet los worden gezien van de vroegere andere adviezen van de NRZV met 
betrekking tot de spoed en de MUG. 

 


