FOD VOLKSGEZONDHEID
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

BRUSSEL 13 februari 2014

DIRECTORAAT- GENERAAL GEZONDHEIDSZORG
NATIONALE RAAD VOOR
ZIEKENHUISVOORZIENINGEN
-------Afdeling “Programmatie en Erkenning”
Kenm. : NRZV/D/442-2

Advies PIT

(*)

Namens de Voorzitter,
Dhr Peter Degadt

De Secretaris
C. Decoster

(*) De simulatie waarvan sprake in het advies werd uitgevoerd op basis van de gegevens zoals
beschikbaar op 24 februari 2014. Dit advies werd bekrachtigd op de Bureauvergadering van 13
maart 2014

PIT: advies
Vraagstelling minister Onkelinx brief 2 juli 2012 aan de NRZV:

De minister vraagt naar suggesties voor:
- de artikelen in de ziekenhuiswet die van toepassing moeten worden verklaard
- voorstellen voor de erkenning van de PIT functie
- of programmatie nodig is of niet en indien ja welke criteria
Aanvullende info: nadat een tussentijds advies werd overgemaakt aan de NRZV in december 2012
kreeg de werkgroep van de Minister meer tijd om ook de programmatie grondig te bestuderen en
ging de plenaire vergadering van de NRZV akkoord met deze aanpak.
Het hierna volgend advies is dus een compilatie van het tussentijdsadvies (december 2012) en het
aanvullend advies met betrekking tot de programmatie waarbij het geheel werd voorgelegd in de
plenaire vergadering van februari 2014.

Een werkgroep kwam olv Frank Lippens in verschillende vergaderingen samen en er werden
door de werkgroep ook experten gehoord:
vertegenwoordigers van
•

verenigingen van spoedverpleegkundigen en 112 ziekenwagens in België

•

de 112 meldkamers

•

de BVV ( Brandweer Vereniging Vlaanderen)

•

spoedartsen

•

de GIS specialisten van de richting aardrijkskunde van de Universiteit Gent(Prof. Dr.P. De
Maeyer, Bart De Wit, Tijs Neutens)

Uitgangspunten en adviezen:
1. De PIT is een ziekenhuisfunctie
Het is de bedoeling dat de PIT, voorlopig een experiment in een zestiental ziekenhuizen 1 in
ons land, in de toekomst via een Koninklijk Besluit een wettelijke basis krijgt waarbij men
vertrekt van het principe dat de PIT-functie (naar analogie met de functie gespecialiseerde
spoedgevallenzorg (FGS), MUG, …) een ziekenhuisfunctie is.
Dat principe is trouwens met een grote meerderheid ook aanvaard door de NRDGH
(Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening) op haar vergadering van 20
juni 2012. Enig voorbehoud werd enkel gemaakt door de vertegenwoordigers van de
brandweer.
1

2 in Brussel, 7 in Vlaanderen waarvan 1 gestopt nl. Halle – PIT werd MUG - en 7 in Wallonië
waarvan 1 gestopt nl. Marche . De PIT + van Brugge zit niet in dit aantal.
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Waarom is het aangewezen dat de PIT een ziekenhuisfunctie wordt?
De verpleegkundige met BBT spoed en IZ zijn schaars. Dit is één reden waarom ze best zeker
enkel in een ziekenhuis worden tewerkgesteld. Deze tewerkstelling laat toe dat de
verpleegkundige BBT op de PIT buiten de uitruktijden ook kan ingezet worden in het
ziekenhuis. (zie verder onder punt 3).Dit geeft, gezien de financiële problemen binnen de
Dringende Geneeskundige Hulpverlening (cfr. verder), ook het voordeel dat er door deze
werkwijze voor het ziekenhuis synergieën ontstaan met positieve financiële gevolgen. Indien
een stad of een gemeente deze verpleegkundigen zou aanwerven om hun eigen 112ziekenwagen bij de brandweer als een PIT te laten erkennen kan men bij de brandweer deze
verpleegkundigen niet als verpleegkundigen inzetten indien er geen uitrukken zijn. Sommige
grote steden zullen misschien voldoende werk hebben om deze verpleegkundige BBT full-time
op de PIT te laten werken. Wie ook de werkgever is, men zou als verpleegkundige BBT spoed
en IZ inclusief het PIT-werk minstens half-time op een FGS moeten kunnen werken
Verpleegkundigen met BBT spoed en IZ bij de brandweer kunnen door hun tewerkstelling daar
hun BBT spoed/IZ wel behouden. Artikel 4, 2° van het MB van 19 april 2007 tot vaststelling
van de criteria voor de erkenning van verpleegkundigen BBT IZ en spoedgevallenzorg voorziet
immers dat men zijn bijzondere beroepstitel ook kan behouden als men 1500 uren bij een
erkende ambulance-dienst binnen de DGH zijn functie uitoefent.
De enige oplossing is vaak dat men 2 jobs cumuleert (de 112-ziekenwagen bij de brandweer
en tewerkstelling op een FGS in een ziekenhuis). Dit lijkt ons echter niet aangewezen en
daaruit ontstaan ongetwijfeld problemen. (2 werkgevers, 2 statuten, arbeidswetgeving,
concurrentie bij het opstellen van uurroosters, enzoverder).
Maar er is meer, omdat een PIT- uitruk juist toelaat dat de verpleegkundige BBT spoed en IZ
technische prestaties van verpleegkundige zorg B1 die specifiek zijn voorbehouden aan
houders van de BBT, mag uitvoeren, op voorwaarde dat deze worden beschreven in een
procedure, alsook medische handelingen, hem opgedragen op grond van standing
orders. Deze prehospitaal akten zijn ingebed in een FGS en de DGH en het gaat om medische
handelingen die, door een specifieke procedure te volgen, mogen worden uitgevoerd door de
verpleegkundige BBT spoed en IZ buiten het ziekenhuis.
We verwijzen hier naar het KB n° 78 van 10/11/1967, het KB van 18 juni 1990 en zijn bijlage IV
en de MO van 19 juli 2007 bij het KB van 18 juni 1990 2. Men kan zich trouwens de vraag
2

Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, het KB van 18 juni 1990 en de
MO van 19 juli 2007 bij het KB van 18 juni 1990: Ministeriële omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 18
juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de
handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de
wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalifikatievereisten waaraan de beoefenaars van
de verpleegkunde moeten voldoen, gericht aan de beheersorganen van de ziekenhuizen, de rust- en
verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden, de diensten voor thuisverpleging, de artsen en de
verpleegkundige
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stellen of via het KB 78 deze handelingen niet moeten kunnen uitgevoerd worden ook zonder
standing orders namelijk door ze in het KB 78 uitdrukkelijk toe te staan voor PIT
verpleegkundigen. Het medisch diensthoofd van spoed, namelijk een urgentist, en de
aanwezige spoedarts kunnen alleen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die
standing orders dragen .Ook die artsen zijn schaars en ook hier is het aangewezen dat ze
enkel in ziekenhuisverband werken.
Advies 1
De PIT is een ziekenhuisfunctie, die gekoppeld wordt aan een functie gespecialiseerde
spoedgevallenzorg.
2. We pleiten voor een andere definitie van de afkorting PIT
De ziekenhuisfunctie slaat voor de NRZV op het component ‘verpleegkundige bestaffing’
namelijk de verpleegkundige BBT (bijzondere beroepstitel spoed intensieve zorgen ) die met
de 112 ziekenwagen meerijdt waardoor die 112 ziekenwagen juist een PIT wordt. De
terminologie PIT of paramedisch interventieteam of Engelse term ‘paramedical intervention
team’ heeft het voordeel dat de term voor heel het land kan gebruikt worden maar dekt de
lading niet! Een verpleegkundige is geen paramedicus en de term VIT ( verpleegkundig
interventie team) zou hier beter op zijn plaats zijn. In het Frans is niet zo gemakkelijk een
equivalent te vinden. Er kwam een aanvaardbaar voorstel binnen waarbij de afkorting PIT
behouden wordt maar niet meer als afkorting van Paramedisch Interventieteam maar Préhospitaal Interventieteam. Dit is een aanvaardbaar compromis in het Nederlands en het
Frans en blijft verwijzen naar de opdracht van dit middel en de link met het ziekenhuis.
3. De PIT binnen de bredere ziekenhuisorganisatie (organisatie overgelaten aan de appreciatie
van elke instelling).
De PIT verpleegkundige BBT moet steeds deel uitmaken van een verpleegkundig equipe ( Vequipe) van een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg (FGS). Deze PIT verpleegkundige
moet als er geen PIT uitruk is, vanuit dat equipe, gezien het streven naar een positieve
financieel voordelige synergie, ’s nachts en in de weekend ook kunnen werken in het
ziekenhuis buiten spoed (FGS). Dit moet mogelijk zijn als er op de FGS onvoldoende werk is
voor 3 verpleegkundigen. Volgens de normen FGS moeten er steeds 2 verpleegkundigen
beschikbaar zijn (waarvan minstens één fysiek aanwezig) en zijn er dus op de spoed met een
PIT altijd 2 verpleegkundigen BBT/Spoed IZ en 1 verpleegkundige zonder BBT of die niet
noodzakelijk een BBT moet hebben . Het is evident dat er dus 2 verpleegkundigen de functie
spoed steeds mogen verlaten als er geen patiënten zijn op spoed en het is aan elk ziekenhuis
om zich intern te organiseren en toch te werken conform de normen.
Een FGS met PIT zal immers altijd minimum 18 FTE moeten hebben (12 FTE spoed en 6 FTE
PIT). Deze verpleegkundigen vormen samen één groep en nemen zoveel mogelijk én de
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spoed én de PIT (én eventueel de MUG indien aanwezig maar dan spreken we van 24FTE) in
een soort beurtrol op zich . Zo behouden ze hun kennis in alle deeldomeinen.
Als verpleegkundigen van de spoed onvoldoende werk hebben zouden ze bijvoorbeeld ook op
IZ of op OK kunnen gaan werken of op een andere verpleegafdeling. Niet om daar de
minimum normen te kunnen garanderen maar wel om bovenop de normatieve
basisbestaffing in functie van de werkdruk te kunnen helpen en toch steeds te kunnen
uitrukken voor een PIT oproep. Dit mag uiteraard de uitruktijd niet nadelig beïnvloeden. Hier
moet men vooral naar de werkelijke uitruktijd kijken zoals geregistreerd in de 112 meldkamer.
Bijsturing is hier steeds mogelijk door de meldkamer zelf indien de uitruktijd manifest afwijkt
(straftijd).
Men moet zich ook de vraag durven stellen of men bij een zeer laag activiteitsniveau van de PIT
s’nachts ( bijvoorbeeld gemiddeld één oproep s’nachts ) niet moet gezocht worden naar een
aangepaste soepeler norm voor FGS en PIT samen. Daarvoor zou men zich kunnen baseren op de
gegevens van het HC100/112 om na te gaan wat de kans is op een urgentie wanneer de PIT ’s nachts
opgeroepen wordt. Op basis daarvan kan een objectieve norm gehanteerd worden om te bepalen in
welke gevallen de PIT kan vettrekken met even in ondertal gaan van het aantal verpleegkundigen
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4. Definities:
De plaats van erkenning: de plaats van erkenning is het adres van het ziekenhuis waaraan de
PIT-functie wordt toegekend en de erkenning wordt gegeven.
Standplaats: de standplaats is normaal de vaste plaats van waaruit de PIT vertrekt indien hij
opgeroepen wordt door de 112 meldkamer en die als adres geldt voor het HC 100/112. In veel
gevallen zal dat hetzelfde adres zijn als de plaats van erkenning.
Uitrukplaats: De NRZV is van mening dat voor de PIT de standplaats en de uitrukplaats moeten
samenvallen en zich normaal moeten bevinden op de plaats van de FGS van het ziekenhuis waaraan de
erkenning van de PIT-functie is gegeven (cfr. bijlage 1, A, situatie 1, 2 en 3). Soms kan men uitrukken
vanuit een andere plaats dan de standplaats. De PIT heeft bijvoorbeeld een nutteloze uitruk gehad en
wordt door de 112 meldkamer onderweg weer opgeroepen voor een uitruk. De PIT kan ook
opgeroepen worden wanneer deze op weg is van de plaats van interventie en/of het ziekenhuis waar
de patiënt naar toe gebracht is (wanneer het een ander ziekenhuis is dan het PIT-ziekenhuis) naar de
standplaats + uitzondering van de vooruitgeschoven PIT.

De uitrukplaats verschilt soms van de standplaats wanneer bijvoorbeeld bij de brandweer
vrijwilligers van thuis uit met de 112 ziekenwagen bij een uitruk naar de standplaats rijden (de
brandweerkazerne) en daar iemand oppikken en dan uitrukken. Voor de PIT lijkt ons dat niet
aanvaardbaar .
Buiten deze basisregel is de NRZV van mening dat de PIT ook moet kunnen gestationeerd zijn
op een campus zonder FGS van een fusieziekenhuis maar met eerste opvang spoed (cfr.
bijlage 1, A, situatie 4) of in een autonoom ziekenhuis met eerste opvang spoed (cfr. bijlage 1,
B, situatie 2) als dat ziekenhuis een associatie (zie verder) heeft met een ziekenhuis waar een
FGS is. Uiteraard zullen er voor deze afwijking op de basisregel criteria moeten uitgewerkt
worden die dergelijke inplanting verantwoorden (zie verder SLA’s of dienstverleningsniveaus
en programmatie).
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Vooruitgeschoven PIT:
In sommige gebieden, afhankelijk van de interventietijd (zie programmatie criteria), moet een
vooruitgeschoven PIT mogelijk zijn (cfr. bijlage 1, C). Het gaat dan over een PIT die geen
uitrukplaats of standplaats in het ziekenhuis heeft maar waarvan de 112 ziekenwagen
geherlokaliseerd is buiten het ziekenhuis (geen maximum afstand) en de component PIT (nl.
de verpleegkundige BBT) blijft behoren tot het V-equipe van een FGS van een nabijgelegen
ziekenhuis met FGS. Zo moet het perfect mogelijk zijn dat een verpleegkundige in een
roulement én achtereenvolgend op de FGS, de MUG (indien aanwezig) en de
vooruitgeschoven PIT werkt. Het is dan essentieel dat deze verpleegkundige BBT minstens
70% tot 80% op spoed, MUG of PIT werkt van zijn totale arbeidsduur. Uiteraard moet parttime tewerkstelling op deze diensten ook mogelijk zijn.
Deze vooruitgeschoven PIT zal steeds naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis moeten rijden met
FGS tenzij de voorziene uitzonderingen.
een onderliggende overeenkomst : zie punt 6 hierna
5. Samenwerking tussen ziekenhuizen
Wanneer ziekenhuizen samen een PIT willen realiseren is een associatie zoals voorzien in de
ziekenhuiswet aangewezen maar moet het aantal ziekenhuizen enigszins beperkt worden (2
maximum 3) om te beletten dat er een gebrek is aan expertise. Als de groep van deelnemende
spoedverpleegkundigen met BBT op de PIT te groot wordt, heeft men individueel immers een
gebrek aan kritische massa om voldoende expertise op te bouwen. Het aantal uitrukken van
de PIT verpleegkundige wordt dan mogelijks te laag om voldoende expertise te verwerven.
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Advies 2
Als ziekenhuizen rond een PIT samenwerken pleit de NRZV voor het oprichten van een associatie
zoals voorzien in de ziekenhuiswet. Indien het oprichten van een associatie, zoals voorzien in de
ziekenhuiswet, niet mogelijk , is de oprichting van een ziekenhuisoverkoepelende stuurgroep
minstens noodzakelijk.

6. Weerslag op en samenwerking met andere partners
Het is in eerste instantie niet de bedoeling om in de regio’s, waar reeds voldoende 112
ziekenwagens aanwezig zijn, via een bijkomende PIT nog meer middelen te creëren waardoor
andere 112 ziekenwagens hun kritische massa zien dalen met mogelijks negatieve financiële
gevolgen (de ontvangsten zijn nu reeds vaak totaal ontoereikend ook in de huidige nieuwe
financiering van FGS) en met het risico dat diensten (bijvoorbeeld brandweerkorpsen)
afhaken.
De erkenning van de PIT ziekenhuisfunctie zal dus bestaan uit de erkenning van het
verpleegkundig component (niveau Gemeenschappen toekomst) bovenop een meestal
reeds bestaande erkende 112 ziekenwagen (niveau federaal DGH). Voor de 112 ziekenwagen
wordt dus minstens één van de twee hulpverleners ambulanciers met 112 badge vervangen
door een verpleegkundige met BBT/spoed/IZ.
Die 112 ziekenwagen, het voertuig dus met al of niet een hulpverlener-ambulancier, waarover
het ziekenhuis met een PIT-functie beschikt, kan dus om het even wie toebehoren namelijk de
brandweer, een kruisvereniging, een ander ziekenhuis en een privé-ziekenwagendienst enz..
Essentieel voor een erkenning van een PIT-functie is dus, als het ziekenhuis zelf geen 112
ziekenwagenerkenning heeft, het bestaan van een onderliggende overeenkomst waaruit
blijkt dat er tussen het ziekenhuis met PIT-functie en een 112 ziekenwagen een 24u op 24u (of
12U op 12u – zie verder ) beschikbaarheid ontstaat zodat de 112 meldkamer (HC100) het
middel kan uitsturen. Deze overeenkomst zal de wederzijdse rechten en plichten van de
partners beschrijven. Het is evident dat het ziekenhuis met PIT functie ook zelf voor de
bestaffing van de hulpverlener-ambulanciers kan zorgen naast zijn eigen verpleegkundige BBT
spoed en IZ of 2 verpleegkundigen kan inschakelen (1 verpleegkundige + verpleegkundige
BBT/spoed/IZ). Voor die hulpverlener-ambulanciers kunnen ook mengvormen (interne en
externe tewerkstelling) aanvaard worden (cfr. bijlage 1, A, situatie 2).
Belangrijk is telkens dat los van de samenstelling van het equipe en de hiërarchische structuren
waaronder de leden van een PIT team vallen, de PIT verpleegkundige op vlak van de hulpverlening de
leiding heeft van het team ter plaatse onder supervisie van de spoedarts, het medische diensthoofd
urgentist en hoofdverpleegkundige van de FGS en de bestaande standingorders strikt worden
nageleefd.
Voor zover op de permanente standplaats/uitrukplaats, de hulpverlener-ambulancier niet aanwezig is
in het ziekenhuis én de brandweerkazerne op maximum 2 minuten/2kilometer van elkaar liggen, is
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samenwerking mogelijk na goedkeuring in de Provinciale Commissie voor dringende geneeskundige
hulpverlening (PCDGH). De tewerkstelling van brandweermannen, hulpverleners-ambulanciers is in
perifere ziekenhuizen geen evidentie als er geen PIT uitrukken zijn. De tewerkstelling van
brandweermannen in een zeer nabijgelegen kazerne (en dergelijke situaties doen zich voor) is zowel
voor de brandweer als voor het ziekenhuis een synergie met positief financiële gevolgen. Deze
brandweermannen, hulpverleners-ambulanciers met 112 badge kunnen in de brandweerkazerne
nuttig werk verrichten en beschikbaar blijven voor PIT uitrukken. We verwijzen hier naar bijlage 1, A,
situatie 3 waarin we een verantwoorde oplossing voorstellen. Men moet deze pragmatische oplossing
zien in ons streven naar een maximale samenwerking van alle actoren en vanuit het besef dat er in de
dringende geneeskundige hulpverlening een complete onderfinanciering is.
Het moet dus de bedoeling zijn om bestaande 112 ziekenwagens op te waarderen en in die zin zijn alle
vormen van samenwerking mogelijk om die PIT erkenning te bekomen. In regio’s of steden waar er
volgens de SLA’ of dienstverleningniveau’s (zie verder) te weinig middelen zijn moet het uiteraard
mogelijk zijn om via de PIT erkenning bijkomende 112 ziekenwagens te creëren. Indien er geen 112-

ziekenwagen in de nabijheid van het ziekenhuis staat zodat geen upgrading mogelijk is, kan
het ziekenhuis een erkenning vragen aan de territoriaal bevoegde PCDGH. Deze zal een
onderzoek uitvoeren en kan overgaan tot een erkenning van een ambulance. Deze kan dan
een upgrading krijgen naar een PIT. In feite erkent men dus, volgens de criteria van de dienst
100/112, een extra ziekenwagen, waarbij men de noodzaak van een ambulance evalueert.
Advies 3
We pleiten voor het stimuleren van alle vormen van samenwerking om reeds bestaande 112
ziekenwagens via het PIT model op te waarderen. Daar waar een PIT een grote weerslag heeft
op de werking van andere 112 ziekenwagens in de regio pleiten we voor maximaal overleg en
goede afspraken met kwaliteitsverbetering als gevolg. Bij elke erkenning van een PIT zou ook
een stuurgroep kunnen opgericht worden, hetzij lokaal, hetzij binnen de PCDGH waar de
omliggende partners uit de regio waarin de PIT werd erkend, in dialoog gaan.

7. Naar meer flexibele en dynamische systemen?
Tot nu toe werken we bij erkenning van ziekenhuisfuncties met modellen waarbij het steeds een alles
of niets verhaal is. Men heeft bijvoorbeeld een MUG en dan moet die 24u op 24u beschikbaar zijn. De
vraag stelt zich of we niet naar meer flexibele en dynamische systemen moeten gaan om onder
andere budgettaire redenen en schaarste aan zorgverstrekkers maar ook in functie van de stijgende
zorgvraag. Uiteraard spreekt het voor zich dat de flexibiliteit van het systeem geen aanleiding geeft of
kan geven tot een daling van de kwaliteit of de efficiëntie voor de Volksgezondheid.
Een PIT in een regio waar geen MUG is binnen de aanvaardbare tijd werkt best 24u op 24u.
En een flexibel systeem is ook niet mogelijk voor de vooruitgeschoven PIT’s want in afgelegen
gebieden moeten die juist 24u op 24u ter beschikking zijn los van de werkbelasting (gezien de
specifieke noden in die regio door afstand, tijd of risico) maar dit moet wel kunnen overwogen worden
in grotere centra.
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We denken bijvoorbeeld aan grote centra waar 2 MUG’ s overdag beschikbaar zijn en men ’s nachts
overschakelt naar 1 MUG en 1 PIT in functie van het dalend activiteitsniveau in de regio. Dat kan nog
eens verschillen tussen de weekends en de weekdagen, de dag en de nacht. Dan zou er naast het 24 u
op 24 u systeem ook een 12u op 12u systeem kunnen komen waarbij de eerste MUG 24u op 24u actief
is en op minder drukke momenten de 2de MUG een PIT wordt met een 12u op 12u regime.
Dergelijke systemen zal men op niveau van een regio moeten bekijken en verondersteld ook een
samenwerking van meerdere ziekenhuizen in die regio.
De schaarste aan mensen (gespecialiseerd verpleegkundigen en spoedartsen) en middelen
(budgettaire beperkingen) maar ook het beperken van de sociale belasting door een reductie van het
aantal wachtbeurten moet ons aanzetten tot een meer efficiënt gebruik van de middelen en het
stimuleren van meer dynamische modellen. Dit moet in relatie staan met fluctuaties in de zorgvraag.
Uit de statistieken van de 112 meldkamers kan wellicht opgemaakt worden of er argumenten zijn om
in sommige centra of regio’s dergelijk dynamisch systeem in functie van de fluctuaties in de
werkbelasting te overwegen. Een dynamisch systeem is ook een systeem waarbij men de MUG
mogelijks efficiënter inzet en de urgentiearts met MUG minder wordt uitgestuurd omdat die nuttiger
werk kan verrichten in de spoedgevallendienst waar het heel druk kan zijn. Als de medische regulatie
dit toelaat zou men, waar dit echt niet nodig is, de PIT kunnen uitsturen i.p.v. de MUG.
Nu stellen we alleen maar vast dat het aantal uitrukken van alle middelen sterk toeneemt en dat gaat
soms over de laatste 5 jaar over een toename van meer dan 25%.tot 30 %.Anderzijds stellen we ook
vast dat het aantal MUG uitrukken niet significant daalt daar waar er ook een PIT kan opgeroepen
worden. Deze stijging van de vraag kan ons alleen maar aanzetten tot het verder optimaliseren van de
inzet van de middelen. Meer flexibele en dynamische systemen zullen natuurlijk ook in de financiering
moeten vertaald worden en die zal verschillen naargelang het systeem dat men kiest of men wil
combineren (24u op 24, 12u op 12u).
De stijging waarvan we hiervoor spraken is bijvoorbeeld duidelijk op te maken uit recent
cijfermateriaal uit de Provincie Antwerpen en men kan ook zien dat de PIT uitrukken de MUG
uitrukken niet doen dalen:
AMBULANCES
2007

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAAL PROV ANTWERPEN (N)

63952

72663

77337

76368

79967

84118

TOTAAL PROV ANTWERPEN (%)

100

113,62 120,92 119,41 125,04 131,53
PIT

2007
TOTAAL PROV ANTWERPEN (N)

2009

2010

2011

2012

2013

518

1980

2700

2805

2844

2011

2012

2013

MUG
2007

2009

2010
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TOTAAL PROV ANTWERPEN (N)

14468

TOTAAL PROV ANTWERPEN (%)

100

Verhouding MUG/ambulance (%)

15546

15725

15764

17560

17440

107,45 108,69 108,96 121,37 120,54

2007

2009

2010

2011

2012

2013

22,62

21,39

20,33

20,64

21,96

20,73

94,57

89,88

91,24

97,06

91,64

Verschil in verhouding
Verhouding MUG/(amb+PIT) (%)

22,62

21,24

19,83

19,94

21,21

20,05

Verhouding (MUG+PIT)/amb (%)

22,62

22,11

22,89

24,18

25,47

24,11

Terloops kunnen we hier ook vermelden dat bij rampen in een dynamisch systeem een PIT ook als
MUG zou kunnen opgeschaald worden door de PIT met een arts te bemannen en er een PIT plus van
te maken (cfr. experiment Brugge AZ Sint-Jan- AZ Sint Lucas).
Die PIT plus zou ook buiten de MIP’s (medisch interventieplan) kunnen geactiveerd worden maar dan
zal men overdag toch moeten bewijzen dat er een tweede spoedarts in de FGS is en s’nachts een
spoedarts (achterwacht) kan opgeroepen worden. Het is dan aan de 112 meldkamer om de PIT plus op
te roepen bij gebrek aan MUG.
Advies 4
De NRZV pleit voor een onderzoek naar meer dynamische en flexibele systemen in de DGH en men zou
bijvoorbeeld na de erkenning van de PIT’s op basis van de programmatiecriteria waarover geen discussie
is, bijkomende studieprojecten kunnen opzetten om de haalbaarheid van die dynamische en flexibele
systemen na te gaan.
8. Medische regulatie in de 112 meldkamers
Essentieel is ook de vraag: ‘welke interferentie is er tussen de verschillende middelen?’.
In de huidige situatie komt het vaak voor dat er bij 1 oproep uiteindelijk één of twee 112 ziekenwagens
komen, al of niet met MUG én een PIT. Dat is natuurlijk een kwestie van regulatie en het is belangrijk
dat we hier de huidige regulatie (Belgische handleiding voor de medische regulatie- druk mei 2013)
even toelichten. Eerst doet de aangestelde een bevraging en op basis van deze bevraging zal men op
basis van de richtlijnen in het handboek, een middel uitsturen. Het handboek is vrij duidelijk, ofwel
stuurt men een 112-ziekenwagen en een MUG (rood- zeer erg tot erg – kennelijk levensbedreigende
situatie), ofwel een PIT (groen-ernstig tot matig – ernstig tot potentieel levensbedreigende situatie)
ofwel een 112-ziekenwagen alleen (blauw-licht – dringende situatie).
Als middelen niet binnen een redelijke tijd beschikbaar zijn, bijvoorbeeld een MUG, dan kan het zijn
dat men naar een PIT overschakelt enz. De plaatselijke meldkamers hebben soms ook hun eigen
bijkomende interpretaties van dit handboek al of niet op basis van bijkomende beslissingen van de
Provinciale Commissie DGH.
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Als de beslissingsboom komt tot het uitsturen van een PIT dan zal men bijvoorbeeld ook naar de tijden
kijken van het interventiemiddel op basis van uitruktijden (hoe snel rukt het middel doorgaans uit)
,afstanden maar ook de toegelaten snelheden op de wegen. Indien men uit deze gegevens
bijvoorbeeld kan vaststellen dat een MUG en gewone 112 ziekenwagen toch nog vijf minuten sneller
ter plaatse kan zijn dan de PIT dan stuurt men toch de MUG en de 112 ziekenwagen.
Maar er zijn ook regio’s waar een PIT zowel als PIT en gewone 112 ziekenwagen fungeert en de MUG
of een andere 112 ziekenwagen altijd meer dan vijf minuten langer zullen weg zijn. Veel hangt dus af
van het globale aanbod in de regio.
Indien er 3 middelen naar een incident gaan, kan het zijn dat er slechts voor 1 of 2 middelen kunnen
factureren en vaak is het dan ook zo dat de gewone 112 ziekenwagen onverricht ter zake terugkeert
zonder te mogen aanrekenen. De 112 ziekenwagen is dan vaak in handen van de brandweer die door
de nabij gelegen PIT zijn aantal oproepen sterk ziet dalen maar ook de ontvangsten. Als dan deze 112
ziekenwagen bemand is door vrijwilligers daalt hun kritische massa maar ook hun kennis en motivatie.
De kans is groot dat deze ziekenwagen verdwijnt op termijn ook al is hij operationeel in een regio waar
niemand anders de dringende geneeskundige hulpverlening op zich neemt. De regels binnen de
medische regulatie zullen dus verder kritisch moeten worden bekeken in functie van de juiste inzet van
de middelen. De uitstuurcriteria moeten op regelmatige basis geëvalueerd worden teneinde het
uitsturen met 3 middelen tot een absoluut minimum te beperken.
Advies 5
We pleiten er alvast voor dat er bij de medische regulatie conform het handboek en in functie van de
ernstgraad een 112 ziekenwagen met MUG of een PIT alleen gestuurd wordt en niet een PIT en MUG
samen. De PIT kan dan nog ter plaatse de MUG oproepen als na evaluatie ter plaatse de ernst van de
oproep dat vraagt. Tegelijk pleiten we er voor om de regulatie op regelmatige tijdstippen te evalueren
en desgewenst bij te sturen
9. Programmatie
Zo komen we tot de problematiek van de programmatie. De vraag stelt zich niet alleen welke regulatie
men toepast maar dus ook over welke middelen men zou moeten beschikken om aan elke burger in
dit land een minimum aan dringende medisch hulpverlening te kunnen verzekeren. Het gaat dan zowel
om 112 ziekenwagens, PIT’s, MUG’s en MUG helikopters .
In de sector van de dringende geneeskundige hulpverlening is er een consensus gegroeid rond de
noodzaak aan SLA’s of dienstverleningniveaus.
Men pleit niet voor absolute cijfers namelijk in 100% van de gevallen moeten we tijden halen van
bijvoorbeeld 15 minuten tussen de oproep en het ter plaatse zijn van het middel.
De voorkeur gaat uit naar een meer haalbare doelstelling namelijk dat men bijvoorbeeld in 90 of 95 %
van de gevallen de norm van 15 minuten na oproep haalt voor de MUG en de PIT en 10 minuten na
oproep voor de 112 ziekenwagen telkens de regulatie één van die middelen voorstelt. Het is natuurlijk
ook een zaak van beschikbaarheid van middelen. De aanwezigheid van een PIT (‘s) is zeker
aangewezen op die plaatsen (meer rurale landelijke gemeenten of klein- stedelijke gebieden) waar het
therapievrij interval voor de uitrijdende MUG steeds te lang is.
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In deze situaties, zoals we reeds stelden, is het beter dat men een PIT stuurt en de PIT ter plaatse de
MUG opwacht of zelf de MUG oproept indien nodig. Het sturen van én een ziekenwagen met MUG én
een PIT is dan niet aangewezen daar 1 van de ziekenwagens onverricht ter zake zal moeten
terugkeren.
De SLA’s moet men dus niet zien voor elk middel afzonderlijk (tenzij er slechts één middel in een regio
is) maar binnen het samenspel van alle middelen samen (112 ziekenwagens en MUG’s, MUGhelikopters, PIT’s) en hun mogelijkheden.
De SLA’s of dienstverleningsniveau’s zullen dus eerder gerealiseerd worden op basis van een soort
matrix bestaande uit de combinatie van tijd/afstand (binnen hoeveel tijd is het middel op de plaats van
het incident), competentie (welke hulpverleners zijn nodig voor de zorgvraag op basis van de
bevraging) en middel (112-ziekenwagen al of niet met MUG, MUG -helikopter en PIT).
De overheid zou ook in stappen kunnen werken waarbij oorspronkelijk gestreefd wordt naar een SLA
van 90 % en op termijn na een goede registratie 95% tracht te halen.
Dit lijken misschien evidente doelstellingen maar bestaand cijfermateriaal uit de meldkamers
leert ons dat deze dienstverleningniveau’s vandaag vaak helemaal niet gehaald worden.
Tot nu toe zijn die SLA’s onbestaande maar dit moet enigszins genuanceerd worden.
Voor de MUG’s is er in dit land wel een programmatie (zie bijlage 3) en zie je dat er in het KB van 2
april 1965 in artikel 6bis paragraaf 3 (zie bijlage 2) gesteld wordt dat het de bedoeling is dat het
overgrote deel van de bevolking via de weg en aan de maximum toegelaten snelheid kan bereikt
worden binnen een tijdsspanne van 10 minuten en, subsidiair, een zo klein mogelijk gedeelte van de
bevolking op dezelfde wijze niet kan worden bereikt binnen een tijdsspanne van meer dan 15 minuten.
Je kan natuurlijk elke PIT erkennen die voldoet aan de erkenningsnormen en zo tot een open systeem
komen zoals trouwens nu ook bij de functies gespecialiseerde spoedgevallen het geval is. Maar als je
dan ziet dat deze FGS’s in veel perifere ziekenhuizen ondanks dezelfde erkenningsverplichtingen voor
alle diensten in het verleden totaal anders gefinancierd werden (vooral in kleinere perifere
ziekenhuizen) dan moet men zich voor de PIT vragen stellen. Dit kan zich niet herhalen. Je zou dus een
programmatie kunnen voorzien als einddoel maar je zou ook het aantal PIT’s voor het land stapsgewijs
kunnen laten toenemen in functie van de budgettaire mogelijkheden. Dan krijg je een groepsgewijze
toewijzing waarbij bij elke toename het te verdelen aantal per Gemeenschap/Gewest wordt bepaald.
Indien er meer aanvragen zijn dan budgettaire mogelijkheden zou de voorkeur moeten gaan naar die
aanvragen die naast het realiseren van de erkenningsnormen ook helpen om in een regio de
vooropgestelde SLA’s te realiseren die vóór de erkenning van de PIT onhaalbaar waren. Zo zouden
bijvoorbeeld, als er budgettaire beperkingen zijn, PIT erkenningen in regio’s waar de MUG steeds te
lang onderweg is, voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van de erkenningen. Vandaag zijn er niet
officiële PIT’s die volledig aan de normen zouden kunnen voldoen maar niet in het experiment zitten
en door de 112-meldkamer niet als PIT kunnen worden opgeroepen.
Het PIT rapport 2009-2010 spreekt in de bijlagen (zie punt 7 op pagina 91) ook over de programmatie.
De studie die daarin gemaakt werd geeft de richting aan waarnaar de programmatie kan evolueren.
Men verwijst ook naar een SLA waarbij gesteld wordt dat er binnen een gemiddelde tijdsduur van 15
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minuten een DGH –middel met ALS –capaciteit (Advanced Life Support) ter beschikking van de patiënt
moet zijn.
Er wordt eerst een werkhypothese uitgewerkt waarbij alle erkende functies gespecialiseerde
spoedgevallenzorg een PIT zouden hebben. De gemiddelde aanrijtijd is 15 minuten en dan zie je op de
kaart de blinde vlekken vooral in het Franstalig landsgedeelte. Men stelt zelf dat dit een onrealistisch
scenario is, zowel wat betreft de bereikte dekkingsgraad als wat betreft de vereiste budgettaire
middelen.
In de tweede werkhypothese bekijkt men de PIT’s ( bestaande en nieuw uit te rollen PIT’s- hoeveel?)
en de MUG’s samen vanuit de aanrijtijd van 15 minuten ( in 95 % van de oproepen) en ziet men op de
kaart waar dan de SLA gehaald wordt voor wat betreft de ALS handelingen. De dekking is in
Vlaanderen vrij goed en er zijn enkel problemen in de streek van Diksmuide, Hoogstraten en AarschotHeist-op-den-berg. Het Franstalig gedeelte van het land blijft blinde vlekken vertonen. Vooral daar is er
nood aan vooruitgeschoven PIT’s of andere oplossingen. In het laatste scenario worden alle middelen
in kaart gebracht, dus ook de 112 ambulances en hanteert men de aanrijtijd van 15 minuten (zie
bijlage 4)
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Hierna nemen we de tekst uit het PIT rapport integraal over uit het rapport (pagina 94):
Uitgaande van deze programmatiekaart krijgen we een oplossing waarbij nagenoeg elke patiënt
bereikbaar is met een ambulance binnen een tijdsduur van 10 minuten of met een PIT binnen een
tijdsduur van 15 minuten.
Wanneer we vervolgens ook de MUG-diensten bij die programmatie betrekken, merken we dat de
aanrijtijd van deze drie middelen over het overgrote deel van het Belgische grondgebied een
aanvaardbaar niveau heeft bereikt.
Er blijven echter nog steeds een aantal problematische regio’s wat betreft de programmatie van de
middelen en de aanrijtijden. Die zones liggen in de provincies Namen en Luxemburg, ten noorden van
Aarschot aan de grens met Vlaams-Brabant - Antwerpen en rond Diksmuide in de provincie WestVlaanderen.
Het probleem voor die zones is dat er niet voldoende gespecialiseerde urgentiediensten zijn binnen
een redelijke afstand. Onder bepaalde voorwaarden zou dit probleem kunnen worden opgevangen
met de implementatie van een gedelokaliseerde PIT.

De NRZV is van oordeel dat er buiten tijd en dus afstand waaruit vaak de tijd het gevolg is ( tijd
kan ook bijvoorbeeld ontstaan door de verkeersdrukte, de snelheidsbeperkingen, enz.)
misschien ook andere criteria kunnen gelden voor de programmatie van PIT’s. We denken hier
aan plaatsen met extreme gevaren ( bijvoorbeeld SEVESO bedrijven) maar ook
bevolkingsdichtheid.
Zo krijg je twee criteria en het eerste criterium krijgt in ons land duidelijk voorrang
1 de tijd om personen te bereiken bepaald door:
- tijd
- afstand ( bijvoorbeeld in de Provincie Luxemburg)
2 objectief gebruik van middelen bepaald door
- aanwezigheid van extra risico’s of extreme gevaren ( bijvoorbeeld kanaalzone’s met chemische
bedrijven) maar daar blijft de vraag of er meer nood is aan dagdagelijkse hulpverlening. Hier stellen
zich vooral problemen bij het opstarten van een MIP maar het domein van de noodplannen laten
we hier in dit advies buiten beschouwing. Verder onderzoek is hier aangewezen.
- bevolkingsdichtheid: de afstand en de tijd zijn niet extreem slecht maar door de grote
bevolkingsdichtheid is de incidentie groot ( bijvoorbeeld Aarschot , Heist op den Berg)

Advies 6:
De NRZV is van mening dat programmatie aangewezen is en de programmatie gepubliceerd
wordt samen met de erkenningsnormen. Het gaat om programmatiecriteria op basis van SLA’s
of dienstverleningsniveau’s.
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Praktische uitvoering van de programmatiecriteria
Hierna doen we, wat betreft de programmatiecriteria, concrete voorstellen na een grondige
studie.
Hoe zijn we tewerk gegaan?
2
1

3

6

4
7
8
5

STAP 1
We starten deze oefening met een kaart van België. Op deze kaart zijn de blauwe zones gedekt door 112ziekenwagens. Hoe intenser het blauw hoe meer ziekenwagens ter beschikking zijn. De witte zones zijn
duidelijk de zones waar er een tekort is aan 112-ziekenwagens. Deze zones werden gekoppeld aan de
bevolkingsgegevens, en werden voorgesteld door middel van punten. Hoe roder deze punten zijn, hoe
meer inwoners er niet bediend worden door een 112-ziekenwagen. Bijvoorbeeld extreem rood staat voor
een gemeente met 4000 tot 5000 inwoners die niet tijdig bediend worden door een 112-ziekenwagen. We
nemen deze kaart mee om eventueel PIT's in te plannen als vooruitgeschoven post. Indien we immers in
deze regio's ook een vooruitgeschoven PIT kunnen plaatsen, lossen we meteen ook het probleem op van
het gebrek aan 112-ziekenwagen. Die PIT's kunnen dan ook in deze regio’s als gewone 112-ziekenwagen
functioneren. Indien men ook de 112-ziekenwagens wil programmeren, dan is deze kaart uiteraard ook een
beleidsinstrument, want dan zal men bijkomende 112 ziekenwagens vooral moeten toestaan waar de witte
zones zijn, gekoppeld aan de rode bollen.
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De meest in het oog springende regio's hebben we omkaderd, en sommen we hierna op.

1

2365 SINT-LAUREINS

5

3906 LA LOUVIERE
3184 BINCHE
4590 ESTINNES
2682 QUÉVY

2

2632 HOOGSTRATEN

3

3824 BIERBEEK

4

14362 SOM

6

3157 BASSENGE

1556 OUD-HEVERLEE

1031 OUPEYE

1626 BEAUVECHAIN

1148 VISÉ

1898 GREZ-DOICEAU

2949 VOEREN

8904 SOM

8286 SOM

4240 ESTAIMPUIS

7

3136 GESVES

4234 RUMES

4816 HAVELANGE

4443 BRUNEHAUT

3868 CLAVIER

1063 TOURNAI

11820 SOM

13981 SOM
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STAP 2
Er werd een interactieve kaart ontwikkeld door de GIS-specialisten van UGent waarbij men een selectie
kan maken van de verschillende items door ze één voor één aan te vinken.
Deze kaart is terug te vinden op: http://cartogis.ugent.be/pit/
Volgende selectiemogelijkheden zijn aanwezig: zie + teken bovenaan rechts op de kaart.

De kaart heeft links een curser of navigatiemechanisme waardoor je naar links of rechts kan bewegen en
verkleinen (min) of vergroten (plus).
Men kan op deze kaart ook inzoemen tot op straatniveau en de kaart staat in relatie met het aantal
inwoners, afstanden en tijden van gewone voertuigen en prioritaire voertuigen (zie verder).
Je start de kaart best door eerst de basiskaart (legt een half-doorzichtige laag zodat zodat de zones beter
georiënteerd kunnen worden.) en de provincies aan te vinken omdat de DGH nog steeds op provinciaal
niveau wordt bekeken en er in elke provincie een 112 meldkamer is.
Vervolgens vink je de bestaande 100/112 ziekenwagens/PIT’s en MUG’s aan zodat je kan zien waar die nu
ingeplant zijn (standplaatsen ZW/PIT/MUG). Een groene stip staat voor een MUG. Als er een MUG in
associatie in een beurtrol door twee ziekenhuizen wordt uitgebaat staat er een groene stip voor beide
ziekenhuizen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee erkende MUG’s in Gent maar staan er drie groene stippen omdat
twee ziekenhuizen nl AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn samen in een beurtrol in associatie één MUG uitbaten.
Een geel/licht groene stip staat voor een PIT- studieproject en een rode stip voor een 100/112
ziekenwagen.
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Voor de provincie Luik als volgt:

Vervolgens vink je de spoedopnamen aan (FGS’s) (Ziekenhuis Spoed rood vierkant) en krijg je voor elke
spoed een rood vierkantje en zie je de relatie van de middelen ten opzichte van de ziekenhuizen.
Voor de provincie Luik ziet de kaart er dan als volgt uit.
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STAP 3
Samen met de GIS-specialisten van de vakgroep geografie van de UGent werden de theoretische
werkingzones van de bestaande MUG's in kaart gebracht. De groene zones op de kaart geven de zones aan
waarin de MUG als prioritair voertuig in 90 % van de gevallen binnen de 15 minuten na de oproep (= 2
minuten activeringstijd + 13 minuten reistijd) aanwezig kan zijn berekend via de weg.
Om de groene zones zichtbaar te maken vinkt men de keuzemogelijkheid ‘zone Mug’s groen’ aan.

Bedieningsgebieden huidige MUG's < 15 minuten, 90%
(kaart interactief raadpleegbaar op http://cartogis.ugent.be/pit )
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Hierna gaan we verder in op de MUG-regio's.

Voor deze reistijdenstudie werden de reële gemiddelde snelheden per wegsegment gebruikt, aangeleverd
door TOMTOM. TOMTOM kan ons per minuut de gemiddelde reistijd van gewone weggebruikers geven van
punt A naar B op elk ogenblik van de dag / nacht. Deze theoretische benadering werd vergeleken met de
werkelijke geregistreerde reistijden van de meldkamer 112 (CAD ASTRID) in Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant.
Hoe moet men deze Gauss curves hierna lezen?
Nemen we bijvoorbeeld de lijn in Oost-Vlaanderen van 44% dat gaat het om het aantal ritten waar er 44%
sneller gereden werd in kilometer per uur dan het gemiddelde dat een niet-prioritair voertuig over
hetzelfde traject rijdt. Zo ziet men bovenaan de Gauss curve dat in 10,3% van de ritten een prioritair
voertuig minder snel reed dan een niet-prioritair voertuig en voor bijna 90% (89,7%) van het aantal ritten
rijdt men sneller .
Voor Vlaams Brabant moeten we de Gauss curve op dezelfde manier lezen.
89,7 %

10,3 %

afwijking berekende vs. reële reistijden in Oost-Vlaanderen
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afwijking berekende vs. reële reistijden in Vlaams Brabant
De verschillen in Vlaams-Brabant tussen de theoretische reistijden volgens het model en de reële reistijden
volgens de waarnemingen zijn gelijkaardig aan die van Oost-Vlaanderen.
CONCLUSIE 1
Een ziekenwagen of prioritair voertuig rijdt gemiddeld ongeveer 25% sneller in beide provincie’s ten
opzicht van een niet-prioritair voertuig (historisch gegenereerde TOMTOM gegevens).
Hieruit kan ook geconcludeerd worden dat in 90% van de gevallen de maximale tijdsduur van 15 minuten
wordt gehaald binnen de groene zones.
Uit dit alles blijkt ook dat naast de erkenning, de programmatie en medische regulatie van de PIT’s, de
cartografie (zowel wegsegmenten, snelheden per segment en activeringstijden) die aan de basis ligt van de
dispatching in de 112 meldkamers even belangrijk is voor de PIT’s. Dit is een delicate zaak en het
voortdurend voorwerp van discussies ook in het parlement (zie de talrijke parlementaire vragen).
Wat het principe van het ‘snelste en meest adequate middel’ betreft, bepaalt het handboek voor de
medische regulatie het meest adequate middel, maar het systeem of computer in de meldkamer het
snelste middel. Dan is de vraag eerst en vooral welke cartografie in het systeem zit en als je multidisciplinair
denkt dan zou er voor de politie, de brandweer en de medische discipline met dezelfde cartografie moeten
gewerkt worden. Daarover is een consensus en wil men overstappen naar de cartografie van het Nationaal
geografisch instituut (NGI). Dan blijft de vraag welke parameterset (snelheden en activeringstijden) daarop
wordt toegepast. Het is de overheid die beslist welke tool men in de computer steekt. Men kan de
snelheden hanteren van de niet-prioritaire voertuigen en van de gewone weggebruiker (louter theoretisch
model) en dit wordt verdedigd omdat dit dan ook voor iedereen gelijk is maar men kan ook de TOMTOM
tijden hanteren (reeds meer realistisch model). Tenslotte kan men ook ons model hanteren waaruit blijkt
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dat een prioritair voertuig gemiddeld 25% sneller rijdt als gewone weggebruiker en die werkelijkheid als
aanbevelingsparameter in de computer steken wat bij navraag haalbaar en hanteerbaar is.
Als een middel beschikbaar is zoals bijvoorbeeld een MUG dan is die MUG in die groene zone automatisch
op basis van de werkelijke snelheden het snelste en meest adequate middel. Dit moet natuurlijk
voortschrijdend geëvalueerd worden en aangepast. Deze benadering zou men kunnen combineren met een
dynamisch systeem waarbij een MUG, die weer beschikbaar is maar niet op de standplaats staat, via AVL
(AVL, automatisch voertuig locatie) op basis van dezelfde principes kan uitgestuurd worden (nl. van op die
plaats naar de plaats van de oproep rijdt men gemiddeld 25% sneller dan een niet-prioritair voertuig).
Bij nadere studie van het CityGis systeem blijkt uit cijfermateriaal (zie hierna) uit de Provincie Antwerpen
die (zoals zes andere provincies) nog niet gemigreerd is naar de CAD Intergraph technologie dat de
medische middelen doorgaans 60 % trager rijden dan de voorspelling in de computer van Citygis!
AMBULANCE
N
gemiddelde
stdev
mediaan
MUG
N
gemiddelde
stdev
mediaan
PIT
N
gemiddelde
stdev
mediaan

T3-T2 (sec)
T3-T2 (berekend)
74.006
81.090
0:05:52
0:03:40
0:05:30
0:02:42
0:04:39
0:02:58
T3-T2 (sec)
T3-T2 (berekend)
15.736
13.248
0:08:08
0:05:00
0:07:24
0:03:36
0:06:23
0:04:02
T3-T2 (sec)
T3-T2 (berekend)
2.668
2.775
0:06:39
0:04:37
0:06:51
0:02:59
0:05:21
0:03:54

verschil (%)

T3-T2

reële rijtijd (tijd tussen melding van vertrek en melding van
aankomst ter plaatse)

159,91
156,74

162,55
158,26

144,39
137,18

De tijd “T3-T2 (berekend)” is de tijd die CityGis berekent op de theoretische snelhedentabel die in het
systeem zit; de tijd “T3-T2 (sec)” is de reëel afgelegde tijd, gemeten op basis van de statusmelding van de
middelen. De cijfers zijn gebaseerd op de statistiek van 2013. De aantallen zijn de aantallen van de records
waarbij beide gegevens ingevuld zijn. Hieruit blijkt dus de verrassende conclusie dat middelen die
prioritair rijden bijna 60% trager zijn dan wat volgens de theoretische snelhedentabel berekend wordt in
CityGis.
Enkele vaststellingen bij deze analyse van CityGis:
- De tabel die gebruikt wordt om de interventietijd te berekenen is niet aangepast aan de realiteit en
moet derhalve aangepast worden.
-

De tabel die gebruikt wordt, wordt anderzijds wel voor de ganse provincie gebruikt, wat betekent dat
de fout in de tabel als dusdanig voor alle middelen geldt, en daardoor geen of een beperkt effect heeft
op de efficiëntie van de DGH. Er is een mogelijks verschil op de grens van een CityGIS-centrale met een
ASTRID-centrale, doch dit effect is beperkt. Wanneer een middel uit Oost-Vlaanderen door Antwerpen
gevraagd wordt, is dit volgens de snelhedentabel van Antwerpen, wanneer, omgekeerd, een Antwerps
middel door Oost-Vlaanderen gevraagd wordt; wordt dit middel gevraagd volgens de ASTRIDsnelhedentabel. Ook op dat vlak is er geen effect op de DGH.
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- Het is aangewezen om na te gaan of de problemen in Antwerpen alleen voor de snelhedentabel in het
HC100 van Antwerpen aanwezig is, dan wel voor alle CityGIS-centrales geldt.
- Wat zeker geconcludeerd worden is dat de omrekeningstabel en/of de basis tijdentabel verschillend is
voor CityGis in vergelijking met CAD Intergraph (NV ASTRID).
Dat het wisselen van software (van CityGis naar CAD Intergraph) en de daarbij horende parameterset
voor de aanbeveling (wegsegmenten, snelheden per segment en activeringstijden) om het snelste middel
te bepalen zware gevolgen kan hebben, ziet men hierna ook in de cijfers van de PIT-plus in Brugge.

Associatie Brugge – PIT plus MUG/P project 2013
Detail interventiecijfers
AZ Sint-Jan
2012
2013

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal
Gemiddeld
per maand

Aantal
interventies
Amb. + PIT
111
129
125
108
121
112
111
111
107
134
109
120
1398
117

Aantal
interventies
Amb. + PIT
133
114
129
109
82
95
98
101
118
112
111
113
1315
109

AZ Sint-Lucas
2012
2013
Aantal
interventies
Amb. + PIT
108
102
101
98
111
98
103
129
124
117
135
109
1325
110

Aantal
interventies
Amb. + PIT
126
108
127
110
85
80
73
81
93
106
88
65
1142
95

De migratie naar CAD Intergraph gebeurde in april 2013. Met de CityGis toepassing had AZ St Jan gemiddeld 122 uitrukken
(periode jan tot april 2013) per maand voor de 112 ambulance en PIT samen en AZ Sint Lucas 117 (voor dezelfde periode). In 2012
waren die gemiddelden respectievelijk 117 en 110. Bij de migratie naar de CAD Intergraph software krijgen we gemiddeld per
maand 104 uitrukken (periode mei tot eind december 2013) of min 4% voor AZ St Jan. We noteren voor dezelfde periode
gemiddeld per maand 84 uitrukken voor AZ St Lucas of min 18%!
De uitleg is eenvoudig: los nu van wie die beslissing heeft genomen, er werd beslist om in de CAD Intergraph software te werken
met de snelheden van de niet-prioritaire voertuigen en AZ St Lucas ligt in een 30 km per uur zone. Zoals we bewezen hebben is een
correctie op basis van de TOMTOM tijden nog altijd niet ter zake daar prioritaire voertuigen gemiddeld 25% sneller rijden dan niet
prioritaire voertuigen. Er zijn dus patiënten die nu ten onrechte langer wachten op een medisch middel omdat de software een
louter theoretische benadering hanteert. Vaak is er dus een sneller medisch middel op basis van de werkelijke tijden maar het
wordt niet opgeroepen! Daar kunnen levens van afhangen.
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CONCLUSIE 2:
Beide systemen Citygis en de CAD Intergraph stellen op basis van de actuele gehanteerde
aanbevelingsparameters met betrekking tot snelheden voor de verschillende segmenten en de
activeringstijd problemen. Beide systemen moeten dan ook grondig herbekeken worden vanuit de
werkelijk voorhanden zijnde data en niet vanuit theoretische modellen.
Advies 7:
De NRZV is van mening dat het invoeren van een PIT als ziekenhuisfunctie tevens moet samengaan met
een fundamenteel debat over de methodologie die gebruikt wordt bij de cartografie in de 112
meldkamers en meer bepaald de parameterset die men gebruikt om het snelste middel te bepalen. Onze
kaart kan daarbij helpen in het debat.
Wellicht moet men ook meer rekening houden met de specificiteiten van de hulpdiensten. Hulpdiensten
hebben immers in een aantal gevallen een oplossing die in de normale cartografie niet geldt, zoals een
doorsteek in ontdubbelde wegen voorbehouden voor hulpdiensten, regelbare verkeerslichten of een
stukje aparte weg in een éénrichtingstraat.

STAP 4
Aan de bekomen kaart werden de bevolkingsgegevens gekoppeld en was men in staat om zeer nauwkeurig
(tot op huisniveau) het aantal inwoners te bepalen die binnen de groene werkingsgebieden van de MUG's
vallen. Zo kunnen we opmaken dat 75,2 % van de Belgische bevolking binnen de werkingsgebieden van een
MUG wonen.
Laat ons nu gaan zien naar de zones die buiten de groene zones van de MUG’s liggen.
We starten met het inplanten van de PIT studieprojecten en die zijn nu ook op de kaart aan te vinken.
U vinkt volgend item aan: “Zone huidige PIT’s geel“.
Zo worden delen van de witte zones geel waar er nu een PIT studie project is.
Hierna volgt de lijst van de 17 studieprojecten op 1 juni 2013:
1. AZ St Lucas St Lucaslaan 29 8310 Brugge ( de PIT plusstudie)
2. Heilige Familie, s’ Herenbaan, 172 à 2840 Rumst
3. St Vincentius Ziekenhuis, Schutterijstraat, 34 à 9800 Deinze
4. St Jan Ziekenhuis, Schiepse Bos, 6 à 3600 Genk
5. St Maria Ziekenhuis, Ziekenhuislaan, 100 à 1500 Halle
6. Gasthuisberg, Herestraat, 49 à 3000 Leuven
7. Iris-Sud (Ixelles), Rue Baron Lambert, 38 à 1040 Bruxelles
8. Hôpital St-Joseph (Gilly), Rue de la Duchère, 6 à 6060 Gilly
9. RHMS (Baudour), Rue Louis Cathy, 136 à 7331 Baudour
10. Clinique André Renard, Rue André Renard, 1 à 4040 Herstal
11. CH Luxembourg (Virton), Rue des Déportés à 6700 Arlon
12. UZ Brussel, Laarbekelaan, 101 à 1090 Bruxelles
13. AZ Lokeren, Lepelstraat, 2 à 9160 Lokeren
14. Hartziekenhuis Mol, Gasthuisstraat, 1 à 2400 Mol
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15. Clinique Malmédy, Rue devant les religieuses, 2 à 4960 Malmédy
16. CHR Namur, Avenue Albert Ier, 185 à 5000 Namur
17. CHR Citadelle, Boulevard du Douzième de Ligne 1 4000 Liège
NOOT: Vivalia Marche, Rue du Vivier 21 à 6900 Marche-En-Famenne : de PIT is gestopt!
Nadat men deze PIT’s studieprojecten heeft aangevinkt, kan men nu ook de overige ziekenhuizen met een
eerste opvang spoed aanvinken. Zo ziet men welke campussen met eerste opvang spoed nog in de witte
zones liggen naast de campussen die een FGS hebben.
U vinkt volgend item aan: “ ziekenhuis eerste opvang (oranje vierkant) “ en daarna vinkt u “zone
ziekenhuizen zonder PIT/MUG (blauw)” aan. Nu krijgt u bijkomende blauwe zones waar ook nog PIT’s
kunnen komen zowel in ziekenhuizen met een FGS als in ziekenhuizen of campussen met een eerste
opvang spoed. In dit laatste geval zal men na een oproep naar een ander ziekenhuis met een functie
gespecialiseerde spoedgevallenzorg moeten rijden.
Welke blauwe zones zien we dan?
Neemt men Vlaanderen dan zou er nog een PIT kunnen komen in Waregem (FGS) en Bornem (FGS) en
Wetteren (maar dit is achterhaald gezien de sluiting van de eerste opvang spoed daar), Willebroek, Asse,
Bree elk met een eerste opvang spoed.
Voor Wallonië krijgen we volgend resultaat:
Er zou nog een PIT kunnen bijkomen in de buurt van Charleroi vanuit het Grand Hôpital de Charleroi SainteThérèse.
Uiteindelijk krijgt men volgende kaart:
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Als alles aangevinkt is zie je nu zeer goed de overblijvende witte zones waar een vooruitgeschoven PIT zou
kunnen komen. Dat kunnen we relateren aan het aantal inwoners die er wonen.
In Vlaanderen is dat de streek van Diksmuide/Aalter/ Assenede-Zelzate/ Beveren/ Heist op den Berg –
Aarschot/Leopoldsburg/ Lanaken.
Voor Wallonië is de situatie complexer en zijn er zeer veel witte zones de bevolkingsdichtheid is ook lager.
Men zou de MUG helikopter ook kunnen betrekken (één in Vlaanderen en één in Wallonië zijn aanwezig) in
afgelegen en dunbevolkte gebieden. Daarnaast is het aangewezen dat men binnen bestaande erkenningen
van 112 middelen eerder denkt aan ontdubbeling van voertuigen en bestaffing omdat men gezien de
grote afstanden vaak te lang onderweg kan zijn en de zone vanwaar uit men vertrekt te lang zonder 112
middel achterblijft. Veel vooruitgeschoven PIT’s zullen in Wallonië vaak onbetaalbaar zijn omdat het aantal
indicaties gezien de lage bevolkingsdichtheid te laag zullen zijn.
Voor Vlaanderen hebben we een meer diepgaande studie gemaakt binnen de witte zones. We hebben
hierna per provincie de studieprojecten in kaart gebracht en daarna de mogelijke PIT’s die zouden kunnen
voorzien worden binnen de ziekenhuizen met de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg en eerste
opvang spoed. Daarna hebben we de overblijvende gemeenten in kaart gebracht in relatie tot hun aantal
inwoners maar ook in relatie tot de hoogste-risico pathologie namelijk de hartstilstanden en het aantal
MUG oproepen.
Per provincie vindt u een schematische voorstelling waarin we het aantal inwoners aanvullen met het
aantal MUG-interventies in die gemeenten en van die MUG-interventie het aantal MUG-interventies met
betrekking tot hartstilstand.
Hier laten we eventuele PIT’s in de groene regio’s waar reeds een MUG is voorlopig buiten beschouwing.

West-Vlaanderen
1. Er is slechts 1 PIT studieproject namelijk gekoppeld aan het AZ Sint-Lucas Brugge (Assebroek) en
het is het enige PIT plus studieproject. Dat wil zeggen dat indien nodig vanuit de spoed ook een
spoedarts kan meegestuurd worden met de PIT. We gaan ervan uit dat deze PIT zeker zou moeten
kunnen blijven bestaan omdat daardoor een groot deel van een witte zone ook gedekt is en binnen
de 15 minuten een PIT heeft waar de MUG binnen de 15 minuten niet kan aanwezig zijn.
1. Als we dan kijken welke ziekenhuizen een functie gespecialiseerde spoed (FGS)
hebben en binnen de witte zone vallen, dan is er alleen het Onze-LieveVrouwziekenhuis van Waregem (36.751 inwoners) en zou daar dus best een PIT
worden ingepland. Dit geeft een bijkomende dekking voor 62.649 inwoners die
binnen 15 minuten niet over een MUG kunnen beschikken.
2. Als we dan kijken waar er een PIT zou kunnen komen in een ziekenhuiscampus
met een eerste opvang spoed EOS, dan is er geen enkele campus tenzij
Blankenberge (19.337 inwoners) na de herlokalisatie van de 2 ziekenhuizen op 1
campus in Knokke bij de voltooiing van de nieuwbouw.
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3. Kijken we dan naar mogelijke vooruitgeschoven PIT’s, dan zijn volgende regio’s
niet gedekt
- Diksmuide: 16.432 inwoners maar het zou een bijkomende dekking geven voor
25.506 inwoners.
- Voor de regio Aalter-Beernem die binnen West-Vlaanderen valt (zie OostVlaanderen)
- Middelkerke: 19.952 inwoners (vooral seizoensgebonden aan het toerisme in de
zomer).

Oost-Vlaanderen
1. Er zijn 2 PIT studieprojecten namelijk gekoppeld aan het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en het
Algemeen Ziekenhuis van Lokeren. Beide ziekenhuizen vallen in een compleet witte zone en we
gaan ervan uit dat ze dus best zouden blijven bestaan. Wat de populatie betreft gaat het in Deinze
zelf om 29.724 inwoners maar geeft een bijkomende dekking voor 52.083 inwoners en in Lokeren
om 39.882 inwoners en geeft een bijkomende dekking van 52.691 inwoners.
2. Als we dan kijken welke ziekenhuizen een functie gespecialiseerde spoed (FGS) hebben en die
binnen de witte zone vallen, dan zijn er geen.
3. Als we dan kijken waar er een PIT zou kunnen komen in een ziekenhuiscampus met een eerste
opvang spoed EOS, dan is er enkel de campus Wetteren (24.130 inwoners) maar geeft een
bijkomende dekking voor 44.899 inwoners. Deze campus is verbonden aan het stedelijk ziekenhuis
van Aalst met FGS.
4. Kijken we dan naar mogelijke vooruitgeschoven PIT’s, dan zijn volgende regio’s niet gedekt
- Assenede-Zelzate: (13.942+12.491) 26.433 inwoners maar het zou een bijkomende dekking geven
voor 49.309 inwoners.
- Gavere-Oosterzele: (12.529+13.420) 25.949 inwoners maar het zou een bijkomende dekking
geven voor 27.245 inwoners.
- Beveren: 46.752 inwoners maar het zou een bijkomende dekking geven voor 30.212 inwoners.
- Aalter+Beernem: (19.860+15.357) 35.235 inwoners maar het zou een bijkomende dekking geven
voor 37.484 inwoners.
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Antwerpen
1. Er zijn 2 PIT studieprojecten namelijk gekoppeld aan het Heilig Hartziekenhuis van Mol en het Heilig
Familieziekenhuis van Reet. Beide ziekenhuizen vallen in een compleet witte zone en we gaan
ervan uit dat de PIT’s dus best zouden blijven bestaan. Wat de populatie betreft gaat het in Mol om
34.827 inwoners maar zou de PIT voor 38.830 inwoners de witte vlek opvullen en in Reet om
14.876 inwoners maar een dekking voor 54.604 inwoners.
2. Als we dan kijken welke ziekenhuizen een functie gespecialiseerde spoed (FGS) hebben en die
binnen de witte zone vallen, dan is er de Sint-Jozefkliniek in Bornem (20.866 inwoners). Dit zou een
meerwaarde zijn voor een populatie van 50.170 inwoners.
3. Als we dan kijken waar er een PIT zou kunnen komen in een ziekenhuiscampus met een eerste
opvang spoed EOS, dan zijn er geen campussen.
4. Kijken we dan naar mogelijke vooruitgeschoven PIT’s, dan zijn volgende regio’s niet gedekt
- Heist-op-den-berg-Herselt: (20.386+19.547) 54.911 inwoners maar het zou een bijkomende
dekking geven voor 62.549 inwoners.
- Essen+Kalmthout: (18.075+18.126) 36.201inwoners maar het zou een bijkomende dekking geven
voor 30.751 inwoners. ?
- Hoogstraten+Wuustwezel: (20.386+19.547) 39.933 inwoners maar het zou een bijkomende
dekking geven voor 35.980 inwoners. ?
- Ravels: 14.515 inwoners

Vlaams-Brabant
1. Er zijn geen PIT studieprojecten in de witte zones.
2. Als we dan kijken welke ziekenhuizen een functie gespecialiseerde spoed (FGS) hebben en die
binnen de witte zone vallen, dan zijn er geen.
3. Als we dan kijken waar er een PIT zou kunnen komen in een ziekenhuiscampus met een eerste
opvang spoed EOS, dan is er Asse (30.875 inwoners) maar geeft een dekking voor 30.965 inwoners.
En is een campus van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst.
4. Kijken we dan naar mogelijke vooruitgeschoven PIT’s, dan zijn volgende regio’s niet gedekt
- Aarschot: 28.755 inwoners maar het zou een bijkomende dekking geven voor 86.353 inwoners. ?
- Landen: 15.546 inwoners maar het zou een bijkomende dekking geven voor 23.703 inwoners.
- Tielt-Winge: 10.539 inwoners maar het zou een bijkomende dekking geven voor 33.148 inwoners.
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Limburg
1. Er zijn geen PIT studieprojecten in de witte zones.
2. Als we dan kijken welke ziekenhuizen een functie gespecialiseerde spoed (FGS) hebben en die
binnen de witte zone vallen, dan zijn er geen.
3. Als we dan kijken waar er een PIT zou kunnen komen in een ziekenhuiscampus met een eerste
opvang spoed EOS, dan is er Bree (15.379 inwoners) maar het zou een dekking geven voor 42.844
inwoners. En is een campus van het Maas en Kempenziekenhuis en Lanaken (25.599 inwoners)
maar het zou een dekking geven voor 33.015 inwoners. En is een campus van het ZOL ziekenhuis
Genk.
4. Kijken we dan naar mogelijke vooruitgeschoven PIT’s, dan zijn volgende regio’s niet gedekt
- Leopoldsburg: 15.172 inwoners maar het zou een dekking geven voor 46.372 inwoners.
- Borgloon: 10.495 inwoners maar het zou een dekking geven voor 11.917 inwoners.
- Herk-de-Stad: 12.316 inwoners maar het zou een dekking geven voor 16.336 inwoners.

Men kan de oefening maken per provincie maar je zou ook kunnen, gezien de budgettaire beperking, het
aantal vooruitgeschoven PIT’s beperken en over heel Vlaanderen de 5 eerst gerangschikte gemeenten
nemen in functie van dekkingsgraad van het aantal inwoners.
Het resultaat ziet er dan uit als volgt:
-

Aarschot (Vlaams-Brabant): 86.353 inwoners
Heist-op-den-berg-Herselt (Antwerpen): 62.549 inwoners
Assenede-Zelzate (Oost-Vlaanderen): 49.309 inwoners
Leopoldsburg (Limburg): 46.372 inwoners
Aalter-Beernem (Oost-Vlaanderen): 37.484 inwoners
Totaal van de 5 regio’s: 282.067 inwoners met bijkomende dekking binnen de 15 minuten

-

Hoogstraten-Wuustwezel (Antwerpen): 35.980 inwoners
Tielt-Winge (Vlaams-Brabant): 33.148 inwoners
Essen-Kalmthout (Antwerpen): 30.751 inwoners
Beveren (Oost-Vlaanderen): 30.212 inwoners
Gaveren-Oosterzele (Oost-Vlaanderen): 27.245 inwoners
Diksmuide (West-Vlaanderen): 25.506 inwoners
Landen (Vlaams-Brabant): 23.703 inwoners
Middelkerke (West-Vlaanderen): 19.952 inwoners
Herk-de-Stad (Limburg): 16.336 inwoners
Ravels (Antwerpen): 14.515 inwoners
Borgloon (Limburg): 11.917 inwoners
Totaal 6-16 regio’s: 269.265 inwoners
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Zo kunnen we nu voor de Programmatie tot conclusies komen.

Advies 8:
Het advies dat hierna volgt vertrekt van eventuele en/of de realiteit van budgettaire
beperkingen en kiest dus voor prioriteiten in functie van die beperkingen.
De NRZV is van mening dat bij de programmatie van de PIT’s een absolute voorkeur moet
worden gegeven aan de inplanting van PIT’s in de witte zones van de hierboven uitgewerkte
kaart. In deze witte zones blijft de MUG meer dan 15 minuten weg na de oproep.
De NRZV is van mening dat bij budgettaire beperkingen PIT-studieprojecten die nu in MUGzones lopen desnoods moeten geherlokaliseerd worden vanuit de groene zones naar de witte
zones.
De NZRV geeft daarom in orde van belangrijkheid de te hanteren criteria
Programmatiecriteria:
2.1 Alle studieprojecten, die dus reeds in de witte zones liggen, kunnen worden behouden.
2.2 Bijkomende PIT’s kunnen voorzien worden in die ziekenhuizen die in de witte zone liggen en
een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg (FGS) hebben en nog buiten de PIT-studie
projecten vallen.
2.3 Daarnaast kan men PIT’s voorzien in de ziekenhuiscampussen met een eerste opvang spoed
maar moet men zeer selectief te werk gaan want sommige van die diensten verdwijnen in de
fusie na de realisatie van een nieuwbouwproject. De PIT die daar gestationeerd is, zal na een
oproep met de patiënt moeten doorrijden naar een ziekenhuis met een FGS.
2.4 Tenslotte zouden er enkele vooruitgeschoven PIT’s kunnen overwogen worden die hun
standplaats niet hebben op een ziekenhuiscampus en waar een verpleegkundige met bijzondere
beroepstitel spoed/IZ in een beurtrol vanuit een ziekenhuis met een FGS gestationeerd wordt.
De inplanting van deze PIT’s kunnen we relateren met het aantal inwoners en de kwetsbare
zones zijn terug te vinden op de kaart (zie hoger pagina 15). Op pagina 16 zijn de gemeenten in
kaart gebracht in relatie met het aantal inwoners (aantal X).
NOOT: als de hierboven opgesomde principes worden aanvaard kan men overal per rubriek het
aantal PIT’s invullen en krijgt men een maximum aantal PIT’s. Bij een groepsgewijze
behandeling waar er meer aanvragen zijn dan het geprogrammeerd aantal zal het aantal tot dit
getal moeten gereduceerd worden maar men kan natuurlijk ook nog beslissen om alle PIT’s die
buiten deze criteria vallen maar toch voldoen aan de erkenningsnormen zonder extra
financiering toch in te schakelen via de meldkamers in de Dringende Geneeskundige
Hulpverlening.
2.5 Alhoewel de NRZV bewust is van het feit dat door het gebrek aan financiële middelen geen
30/51

PIT: advies
PIT’s kunnen voorzien worden in de groene zones die reeds door een MUG ( 15 minuten –regel )
gedekt zijn zou men zich de vraag kunnen stellen wanneer een PIT wel verantwoord is. Hier zal
dan zeker de procentuele bezetting of de tijd waarin de MUG (‘s) niet beschikbaar is/zijn een rol
spelen. De NZRV stlt daarom voor om in grootstedelijke agglomeraties waar de gemiddelde
workload van alle ingeschakelde MUG’n de 2000 ritten per jaar overschrijdt. De PCDGH kijkt toe
op de modaliteiten van de plaatsing.
10. Financiering
In onze benadering zou de onderliggende 112 ziekenwagen de financiering volgen zoals nu de
andere 112 ziekenwagens en zou de financiering van de PIT alleen slaan op het component
verpleegkundige BBT/spoed/IZ. Men zou het aantal PIT’s ook kunnen in stappen uitbreiden in
functie van de budgettaire mogelijkheden met als einddoelstelling de hierboven uitgewerkte SLA
te realiseren op termijn. De experimenten krijgen nu bovenop de gewone financiering van de 112
ziekenwagen een extra forfaitair bedrag van 120.000 euro per werkjaar.
De onderfinanciering van de dringende geneeskundige hulpverlening in ons land is een voldoende
gekend probleem en op alle niveau’s stellen we grote financiële tekorten vast die door de
ziekenhuizen nu reeds worden gedragen. Dat is zo voor veel spoedopnamen (FGS), MUG’s, 112ziekenwagens, maar ook voor de PIT’s in de experimentele fase. Het kan niet de bedoeling zijn dat
het officieel erkennen van de PIT’s de financiële tekorten van de ziekenhuizen alleen maar doet
toenemen. De bestaande PIT experimenten zouden bij een erkenning eerst en vooral voldoende
moeten worden gefinancierd.
De NRZV is van mening dat in sommige gevallen waar op basis van de criteria een kwalitatief
voorstel wordt gedaan de reconversie van een MUG moet mogelijk zijn zonder de financiering van
de andere MUG’s daaronder mag lijden. Zo zou waar nu 2 MUG’s zijn men bijvoorbeeld naar één
MUG en verschillende PIT’s kunnen overschakelen die dan gefinancierd worden met de financiële
middelen van de oorspronkelijke tweede MUG .
Maar men zou ook meer dynamische voorstellen moeten kunnen doen waarbij er in de week twee
MUG’s en twee PIT’s zijn en er s’nachts slechts één MUG en één PIT is en de financiering hiervoor
aangepast wordt.
Advies 9
De NRZV is van mening dat het uitwerken van erkenningsnormen voor de PIT zonder een
bijkomende financiering niet aangewezen is.
Nu komt een deel van de financiering via het BFM (60 000 euro) en het tweede deel vanuit de
budgetten Dringende Geneeskundige hulpverlening . Men krijgt hieruit een schijf van 50 000
euro en indien men aan de bepalingen van het KB beantwoordt ( van toepassing op de
experimenten PIT) krijgt men de overige 10 000 euro.
Het is evident dat een specifieke extra financiering voor de verpleegkundige component ( of de
meerkost voor 6 FTE verpleegkundige BBT spoed en IZ nl. het verschil met hulpverleners ambulanciers met 112 badge ) zou betaald worden via het BFM.
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Voor de rest kan de PIT de financiering volgen van de gewone 112 ziekenwagens ( vandaag een
vergoeding op basis van een bedrag per kilometer). Deze financiering is aan herziening toe
omdat er zeer grote verliezen te noteren vallen bij de meeste diensten. Er werd daarvoor een
werkgroep opgericht in de NRDGH en er werden reeds in afwachting van een nog meer
fundamentele aanpak extra middelen ter beschikking gesteld en verdeeld.

11. Erkenningsnormen:
Advies 10
De erkenningsnormen werden uitgewerkt op basis van de hierboven uitgewerkte concepten .
We hebben voor deze erkenningsnormen zoveel mogelijk de erkenningsnormen van de MUG als
uitgangspunt genomen ( medisch diensthoofd, hoofdverpleegkundige, verpleegkundige
permanentie enz.)
12. Ziekenhuiswet
Advies 11
Volgende artikelen uit de ziekenhuiswet dienen van toepassing te worden verklaard op de PIT
functie:
Art. 66 mbt de erkenning, algemene normen
Art. 67 mbt de erkenning, bijzondere normen
Art. 72 mbt het verkrijgen van de erkenning
Art. 74 mbt de intrekking van de erkenning
Art. 75 mbt de sluiting van een dienst
Art 76 mbt de sluiting van een dienst om dringende redenen
Art. 78 mbt het opschortend beroep ( niet meer van toepassing voor Vlaanderen)
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Samenvatting van de adviezen
Advies 1
De PIT is een ziekenhuisfunctie, die gekoppeld wordt aan een functie gespecialiseerde
spoedgevallenzorg.
Advies 2
Als ziekenhuizen rond een PIT samenwerken pleit de NRZV voor het oprichten van een associatie
zoals voorzien in de ziekenhuiswet. Indien het oprichten van een associatie, zoals voorzien in de
ziekenhuiswet, niet mogelijk , is de oprichting van een ziekenhuisoverkoepelende stuurgroep
minstens noodzakelijk.
Advies 3
We pleiten voor het stimuleren van alle vormen van samenwerking om reeds bestaande 112
ziekenwagens via het PIT model op te waarderen. Daar waar een PIT een grote weerslag heeft
op de werking van andere 112 ziekenwagens in de regio pleiten we voor maximaal overleg en
goede afspraken met kwaliteitsverbetering als gevolg.
Advies 4
De NRZV pleit voor een onderzoek naar meer dynamische en flexibele systemen in de DGH en
men zou bijvoorbeeld na de erkenning van de PIT’s op basis van de programmatiecriteria
waarover geen discussie is, bijkomende studieprojecten kunnen opzetten om de haalbaarheid
van die dynamisch en flexibele systemen na te gaan.
Advies 5
We pleiten er alvast voor dat er bij de medische regulatie conform het handboek en in functie
van de ernstgraad een 112 ziekenwagen met MUG of een PIT alleen gestuurd wordt en niet een
PIT en MUG samen. De PIT kan dan nog ter plaatse de MUG oproepen als na evaluatie ter
plaatse de ernst van de oproep dat vraagt.

Advies 6:
De NRZV is van mening dat programmatie aangewezen is en de programmatie gepubliceerd
wordt samen met de erkenningsnormen. Het gaat om programmatiecriteria op basis van SLA’s
of dienstverleningsniveau’s. Hierna doen we concrete voorstellen na een grondige studie.
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Advies 7:
De NRZV is van mening dat het invoeren van een PIT als ziekenhuisfunctie tevens moet samengaan met
een fundamenteel debat over de cartografie in de 112 meldkamers en vooral de parameterset die men
gebruikt om het snelste middel te bepalen. Onze kaart kan daarbij helpen in het debat.
Wellicht moet men ook meer rekening houden met de specificiteiten van de hulpdiensten. Hulpdiensten
hebben immers in een aantal gevallen een oplossing die in de normale cartografie niet geldt, zoals een
doorsteek in ontdubbelde wegen voorbehouden voor hulpdiensten, regelbare verkeerslichten of een
stukje aparte weg in een éénrichtingstraat

Advies 8:
Het advies dat hierna volgt vertrekt van eventuele en/of de realiteit van budgettaire
beperkingen en kiest dus voor prioriteiten in functie van die beperkingen.
De NRZV is van mening dat bij de programmatie van de PIT’s een absolute voorkeur moet
worden gegeven aan de inplanting van PIT’s in de witte zones van de hierboven uitgewerkte
kaart. In deze witte zones blijft de MUG meer dan 15 minuten weg na de oproep.
De NRZV is van mening dat bij budgettaire beperkingen PIT-studieprojecten die nu in MUGzones lopen desnoods moeten geherlokaliseerd worden vanuit de groene zones naar de witte
zones.
De NZRV geeft daarom in orde van belangrijkheid de te hanteren criteria
Programmatiecriteria:
2.1 Alle studieprojecten, die dus reeds in de witte zones liggen, kunnen worden behouden.
2.2 Bijkomende PIT’s kunnen voorzien worden in die ziekenhuizen die in de witte zone liggen en
een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg (FGS) hebben en nog buiten de PIT-studie
projecten vallen.
2.3 Daarnaast kan men PIT’s voorzien in de ziekenhuiscampussen met een eerste opvang spoed
maar moet men zeer selectief te werk gaan want sommige van die diensten verdwijnen in de
fusie na de realisatie van een nieuwbouwproject. De PIT die daar gestationeerd is, zal na een
oproep met de patiënt moeten doorrijden naar een ziekenhuis met een FGS.
2.4 Tenslotte zouden er enkele vooruitgeschoven PIT’s kunnen overwogen worden die hun
standplaats niet hebben op een ziekenhuiscampus en waar een verpleegkundige met bijzondere
beroepstitel spoed/IZ in een beurtrol vanuit een ziekenhuis met een FGS gestationeerd wordt.
De inplanting van deze PIT’s kunnen we relateren met het aantal inwoners en de kwetsbare
zones zijn terug te vinden op de kaart (zie hoger pagina 15). Op pagina 16 zijn de gemeenten in
kaart gebracht in relatie met het aantal inwoners (aantal X).
NOOT: als de hierboven opgesomde principes worden aanvaard kan men overal per rubriek het
aantal PIT’s invullen en krijgt men een maximum aantal PIT’s. Bij een groepsgewijze
behandeling waar er meer aanvragen zijn dan het geprogrammeerd aantal zal het aantal tot dit
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getal moeten gereduceerd worden maar men kan natuurlijk ook nog beslissen om alle PIT’s die
buiten deze criteria vallen maar toch voldoen aan de erkenningsnormen zonder extra
financiering toch in te schakelen via de meldkamers in de Dringende Geneeskundige
Hulpverlening.
2.5 Alhoewel de NRZV bewust is van het feit dat door het gebrek aan financiële middelen geen
PIT’s kunnen voorzien worden in de groene zones die reeds door een MUG ( 15 minuten –regel )
gedekt zijn zou men zich de vraag kunnen stellen wanneer een PIT wel verantwoord is. Hier zal
dan zeker de procentuele bezetting of de tijd waarin de MUG (‘s) niet beschikbaar is/zijn een rol
spelen. De NZRV stlt daarom voor om in grootstedelijke agglomeraties waar de gemiddelde
workload van alle ingeschakelde MUG’n de 2000 ritten per jaar overschrijdt. De PCDGH kijkt toe
op de modaliteiten van de plaatsing.

Advies 9
De NRZV is van mening dat het uitwerken van erkenningsnormen voor de PIT zonder een
bijkomende financiering niet aangewezen is.
Nu komt een deel van de financiering via het BFM (60 000 euro) en het tweede deel vanuit de
budgetten Dringende Geneeskundige hulpverlening . Men krijgt hieruit een schijf van 50 000
euro en indien men aan de bepalingen van het KB beantwoordt ( van toepassing op de
experimenten PIT) krijgt men de overige 10 000 euro.
Het is evident dat een specifieke extra financiering voor de verpleegkundige component ( of de
meerkost voor 6 FTE verpleegkundige BBT spoed en IZ nl. het verschil met hulpverleners ambulanciers met 112 badge ) zou betaald worden via het BFM.
Voor de rest kan de PIT de financiering volgen van de gewone 112 ziekenwagens ( vandaag een
vergoeding op basis van een bedrag per kilometer). Deze financiering is aan herziening toe
omdat er zeer grote verliezen te noteren vallen bij de meeste diensten. Er werd daarvoor een
werkgroep opgericht in de NRDGH en er werden reeds in afwachting van een nog meer
fundamentele aanpak extra middelen ter beschikking gesteld en verdeeld.
Advies 10
De erkenningsnormen werden uitgewerkt op basis van de hierboven uitgewerkte concepten .
We hebben voor deze erkenningsnormen zoveel mogelijk de erkenningsnormen van de MUG als
uitgangspunt genomen ( medisch diensthoofd, hoofdverpleegkundige, verpleegkundige
permanentie enz.)
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Advies 11
Volgende artikelen uit de ziekenhuiswet dienen van toepassing te worden verklaard op de PIT
functie:
Art. 66 mbt de erkenning, algemene normen
Art. 67 mbt de erkenning, bijzondere normen
Art. 72 mbt het verkrijgen van de erkenning
Art. 74 mbt de intrekking van de erkenning
Art. 75 mbt de sluiting van een dienst
Art 76 mbt de sluiting van een dienst om dringende redenen
Art. 78 mbt het opschortend beroep ( niet meer van toepassing voor Vlaanderen)
Frank Lippens, 13 februari 2014 - Voorzitter werkgroep PIT
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Bijlage 1

A. Eén ziekenhuis / één standplaats / één uitrukplaats/
één erkenning ziekenhuisfunctie met PIT
Legende

Ziekenhuis

Campus van een fusieziekenhuis
Functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg
(FGS)
Eerste opvang spoed (EOS)

112 ziekenwagen

Verpleegkundige (VK)

Verpleegkundige Bijzonder beroepstitel (VK BBT)
BBT
Hulpverlener-ambulancier
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Situatie 1: de basisregel voor een ziekenhuis met PIT-functie

+

voor de PIT

BBT

+
OF

BBT

+

Dus alles in eigen beheer van 1 ziekenhuis met PIT functie
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Situatie 2: een ziekenhuis met PIT-functie en aanvullende overeenkomst

+

BBT

+
OF

BBT

voor de PIT
Via overeenkomst met brandweer, of
kruisverenigingen, privé-partner met
112 ziekenwagen, …

+
EN/OF

Niet alles in eigen beheer van 1 ziekenhuis
met PIT functie

extern geleverd via overeenkomst
maar aanwezig op de campus van
het ziekenhuis
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Situatie 3: een ziekenhuis met PIT-functie en aanvullende overeenkomst
én brandweerkazerne op maximum 2 kilometer

+

BBT

voor de PIT
Via overeenkomst met brandweer, of
kruisverenigingen, privé-partner met
112 ziekenwagen, …

+
OF

Maximum 2 kilometer
BBT

+

Op maximum 2 kilometer is er op een
vaste plaats (bvb brandweerkazerne)
waar een hulpverlener-ambulancier
voor de PIT oproepbaar is en na de
oproep met een prioritair voertuig naar
het ziekenhuis komt voor de uitruk van
de PIT.

Niet alles in eigen beheer van 1 ziekenhuis
met PIT functie

extern geleverd via overeenkomst
maar aanwezig op de campus van
het ziekenhuis

Situatie 4: een ziekenhuis met PIT-functie en verschillende campi
Hoofdzetel van de fusie A
Met FGS
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+

Campus B
Van de fusie
EOS

Campus C
Van de fusie
EOS

voor de PIT

Campus D
Van de fusie
EOS

+
BBT

OF

+
BBT

Dus alles in eigen beheer van 1 ziekenhuis met PIT functie.
Of niet alles in eigen beheer van 1 ziekenhuis met PIT functie (zie situatie 2 en 3)
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B. Samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen voor
één erkenning ziekenhuisfunctie PIT
Legende

Ziekenhuis

Functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg
(FGS)

Eerste opvang spoed (EOS)

112 ziekenwagen

Verpleegkundige (VK)

Verpleegkundige Bijzonder beroepstitel (VK BBT)
BBT
Hulpverlener-ambulancier
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Situatie 1: een PIT-functie op basis van een associatie tussen verschillende
ziekenhuizen elk met een FGS

Max 8 kilometer
A

B

FGS

FGS

+
BBT

OF
+

BBT

Associatie

Dus alles in eigen beheer van 2 ziekenhuizen met 1 PIT functie of niet alles in eigen beheer en
dan verwijzen we naar dezelfde mogelijkheden onder A.
Mogelijkheden:
1. De PIT staat steeds op campus A
2. De PIT staat steeds op campus B
3. De PIT staat alternerend 1 week op campus A en 1 week op campus B
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Situatie 2: een PIT-functie op basis van een associatie tussen verschillende
ziekenhuizen niet met elke een FGS

A

B

FGS

EOS

FGS

Dus alles in eigen beheer van 2 ziekenhuizen met 1 PIT functie of
niet alles in eigen beheer en dan verwijzen we naar dezelfde
mogelijkheden onder A.
De PIT staat steeds op campus B waar geen FGS is.
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C. Vooruitgeschoven PIT
Legende

Ziekenhuis

Functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg
(FGS)

Eerste opvang spoed (EOS)

112 ziekenwagen

Verpleegkundige (VK)

Verpleegkundige Bijzonder beroepstitel (VK BBT)
BBT
Hulpverlener-ambulancier

Opmerking: men zal dus ook altijd minstens zes ( FTE) verpleegkundigen
BBT moeten hebben boven de normen spoed om ook een PIT functie te
realiseren

Vooruitgeschoven PIT
Standplaats en uitrukplaats
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Afstand? geen
A

B
FGS

BBT
Hoofdverpleegkundige PIT

+

Medische diensthoofd PIT
Standing Orders PIT

Het ziekenhuis A levert de verpleegkundige BBT vanuit het equipe functie gespecialiseerde
spoedgevallenzorg, waarvan de 12 FTE met 6FTE voor de PIT wordt uitgebreid. De
verpleegkundige BBT zal dus in een beurtrol meedraaien op afstand in de PIT. Die PIT zal
bijvoorbeeld staan in een brandweerkazerne. Door het feit dat die verpleegkundige BBT blijft
deel uitmaken van de functie gespecialiseerde spoed in het ziekenhuis A, behoudt deze
verpleegkundige zijn beroepstitel spoed/IZ, heeft hij of zij een hoofdverpleegkundige en een
medisch diensthoofd. Deze verpleegkundige BBT zal op deze manier ook de pre-hospitaal
standing orders moeten naleven die zijn gemaakt binnen de FGS van ziekenhuis A. Tevens zal
deze verpleegkundige in een roulement kunnen werken op de FGS, eventueel de MUG als die er
is in ziekenhuis A en de PIT op standplaats B.
Wellicht zal in deze situatie niet alles in eigen beheer zijn van ziekenhuis A en dan verwijzen we
naar dezelfde mogelijkheden onder A met onderliggende overeenkomst.
Blijft de vraag hoe groot de afstand mag zijn tussen ziekenhuis A en de vooruitgeschoven PIT B,
want de PIT zal toch altijd naar een ziekenhuis met een FGS moeten rijden.
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Bijlage 2
2 APRIL 1965. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de
dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het
eenvormig oproepstelsel.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 13-08-2002)

Art. 6bis. <KB 1998-08-10/47, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. (De Minister die de
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, neemt de functies " mobiele urgentiegroep " op in de
werking van de dringende geneeskundige hulpverlening voorzover deze voldoen aan de volgende
voorwaarden :
1° Tegelijkertijd worden de bedoelde functies erkend door de bevoegde overheid, bij toepassing van het
koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "
mobiele urgentiegroep " (MUG) moeten voldoen om te worden erkend;
2° De doelstellingen van de wet van 8 juli 1964 en diens uitvoeringsbesluiten, zoals inzonderheid het
waarborgen van een onmiddellijke verzorging aan het slachtoffer of de zieken, het bestrijken door de
interventiezones van het volledige gebied van het Rijk dienen te worden nageleefd;
3° Onverminderd de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie " mobiele urgentiegroep
", dient een optimale spreiding te worden gegarandeerd opdat een zo groot mogelijk gedeelte van de
bevolking via de weg en aan de maximum toegelaten snelheid kan worden bereikt binnen een
tijdsspanne van 10 minuten en, subsidiair, een zo klein mogelijk gedeelte van de bevolking op dezelfde
wijze niet kan worden bereikt binnen een tijdsspanne van meer dan 15 minuten.
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Bijlage 3

20 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen
inzake het maximumaantal en tot vaststelling van de <programmatiecriteria> die
van toepassing zijn op de functie « mobile urgentiegroep »
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 23,
gewijzigd bij de wet van 30 december 1988 en 76quater , ingevoegd bij de wet van 21 december 1994;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de programmatiecriteria die van
toepassing zijn op de functie « mobiele urgentiegroep »;
Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, afdeling Programmatie en
Erkenning, gegeven op 6 juni 2002;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 31 mei 2002;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 6 juni 2002;
Gelet op het besluit van de Ministerraad van 7 juni 2002 over de adviesaanvraag binnen de termijn van een
maand;
Gelet op het advies van de Raad van State nr. 33.671/1/V van 5 september 2002, met toepassing van artikel
84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale Zaken, en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het aantal functies « mobiele urgentiegroep » dat in elk Gewest, mag worden erkend, bedraagt
één per begonnen schijf van 140 000 inwoners die ten minste voor de helft is ingevuld.
Ten aanzien van het aantal functies bedoeld in het eerste lid, mag in elk Gewest een bijkomende functie
worden erkend, per provincie waarin de bevolkingsdichtheid minder bedraagt dan de gemiddelde
bevolkingsdichtheid van het Rijk.
Ten aanzien van het aantal functies bedoeld in het eerste lid, mogen, onverminderd de toepassing van het
tweede lid, in elk Gewest twee bijkomende functies worden erkend, per provincie waarin de
bevolkingsdichtheid minder dan 200 inwoners per vierkante kilometer bedraagt.
Ten aanzien van het aantal functies bedoeld in het eerste lid, wordt in elk Gewest één functie in mindering
gebracht, per provincie waarin de bevolkingsdichtheid meer bedraagt dan 2 000 inwoners per vierkante
kilometer.
§ 2. Voor de toepassing van § 1, wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijkgesteld met een provincie.

Artikel 2. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 1, wordt in elk administratief arrondissement ten
minste één functie erkend.
Indien er in een arrondissement meerdere ziekenhuizen of associaties van ziekenhuizen, zich kandidaat
stellen voor de erkenning van een functie, geschiedt de erkenning in de gemeente met het grootste aantal
inwoners.
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§ 2. Onverminderd de toepassing van artikel 1, wordt per gemeente maximaal één functie per begonnen
schijf van 140 000 inwoners erkend.
§ 3. Onverminderd de toepassing van artikel 1 en §§ 1 en 2, van dit artikel, dient bij de erkenning van de
bedoelde functies het spreidingscriterium, bedoeld in artikel 6bis , § 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk
besluit van 2 april 1965, houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende
geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra voor het eenvormig
oproepstelsel, te worden toegepast.

Artikel 3. Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de programmatiecriteria die van
toepassing zijn op de functie « mobiele urgentiegroep », wordt opgeheven.

Artikel 4. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 september 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
J. TAVERNIER
De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage 4: programmatiekaart aanrijtijden
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