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Wat mag ? 



   
• 1967  Ex   Wet Uitoefening Geneeskunst  - 

         K.B. nr. 78 

                   

 Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 

    betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen 

 
•  1999     Wet op de niet-conventionele  

                  praktijken 



Gezondheidszorgberoepen 

Bescherming van uitoefening. 

 

 

verpleegkundigen-paramedici : 

elk lijst van toegelaten handelingen 

    ( !  art. 23 §1). 

 

zo niet onwettig uitoefenen. 

 

 

uitz.: andere beroepen, studenten, 

         rampen. 



1° functie : zelfstandige zorgen      A 

2° technische verpleegkundige  

  handelingen                             B 

3° medisch toevertrouwde handelingen 

                                                         C 

Verpleegkundigen 



Verpleegkunde 

1°- het observeren, herkennen en vastleggen van de 
 gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch 
 als sociaal vlak; 

 - het omschrijven van verpleegproblemen; 

 - het bijdragen aan de medische diagnose door 
de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven 
behandeling; 

 - het informeren en adviseren van patiënt en 
zijn familie; 

 



Verpleegkunde 

1°- het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen  

         uitvoeren van handelingen, waardoor de  

         verpleegkundige het behoud, de verbetering en  

         het herstel van de gezondheid van gezonde en  

         zieke personen en groepen beoogt; 

 - het verlenen van stervensbegeleiding en  

      begeleiding bij de verwerking van het rouwproces; 

   



Verpleegkunde 

1°- het zelfstandig kunnen treffen van urgente  

        levensreddende maatregelen en het kunnen  

        handelen in crisis- en rampensituaties; 

      - het analyseren van de kwaliteit van de zorg met  

        als doelstelling de eigen beroepsuitoefening als  

        verpleegkundige te verbeteren. 

 



Verpleegkunde 

2°- de uitvoering van technisch-verpleegkundige 

verstrekkingen met of zonder medisch voorschrift  

i.v.m.:   - diagnosestelling door de arts 

    - uitvoering van de voorgeschreven  

                 behandeling 

    - nemen van maatregelen inzake preventieve 

                 geneeskunde 

 

B1 : zonder voorschrift 

B2 : met medisch voorschrift 

 



 BBT I.Z.-Spoed : 

    diensten I.Z., erkende Spoed, MUG, DGH 

 

BBT Pediatrie-neonatologie : 

   diensten pediatr.I.Z., Neonat., Spoed, DGH 

 

B2  >  B1,    1x C (intra-osseus) 

Handelingen voor verpl. BBT 



Verpleegkundige handelingen 

 

• Nuance B2 >< 3° 

   (arts kan enkel opdragen wat op lijst staat) 

 

• begrip “assistentie”:  

– arts en verpleegkundige verrichten bij de 

patiënt samen handelingen, waarbij direct 

visueel en verbaal contact tussen hen bestaat 



Verpleegkunde 

Voorwaarden : 

 

verpleegkundig dossier 

 

procedure, standaardverpleegplan, staand order 

  (08.08.2008) 

 



• Een procedure beschrijft de uitvoeringswijze van 

een bepaalde medische of verpleegkundige 

techniek : de wijze waarop een verpleegkundige 

verstrekking correct en veilig wordt uitgevoerd 

door alle verpleegkundigen op een bepaalde dienst 

of in een bepaalde werkomgeving (ziekenhuis, 

WZC, thuisverpleging…). 

 

• De procedure voor B2 - C handelingen wordt 

opgemaakt in overleg met de betrokken arts(en). 

  

Procedure 



• Een procedure moet bevatten : 

 naam van de procedure, omschrijving of definitie, waar 

geldig, indicaties, contra-indicaties, benodigdheden, 

werkwijze, aandachtspunten, observatie, frequentie. Voor 

gebruik van apparaten bovendien de opstelling, 

werking/gebruik, reiniging en onderhoud, storingen 

(probleem, oorzaak, oplossing) en technische gegevens. 

 

                                                         TCV, Advies 2010/01 

   

Procedure 



Strafbepalingen 



Onwettige uitoefening verpleegkunde 

door wie niet aan de voorwaarden voldoet : 

1°: “met de bedoeling er financieel voordeel uit te halen” 

2°en 3° : “gewoonlijk uitoefenen” 

   >>  gevangenisstraf en geldboete   (art. 124) 



 
hij die aan (…) gewoonlijk opdracht of toelating 
geeft tot het uitoefenen 

 

hij die door feitelijkheden of geweld, de 
regelmatige en normale uitoefening (…) verhindert 
of belemmert. 



• in aanwezigheid van arts uit te voeren 

– verpleegkundige herhaalt luidop en voert uit 

• in afwezigheid van arts uit te voeren 

– enkel bij dringendheid ; telefonisch of fax  

(terugbellen voor bevestiging) 

– bij voorkeur verwijzen naar SVP, procedure of 

S.O. 

– noteren in verpleegdossier (ASAP handtek. arts) 

Mondeling voorschrift 



 

Het voorschrift wordt telefonisch, radiofonisch of via 
webcam meegedeeld en zo spoedig mogelijk 
schriftelijk bevestigd. 

Het verwijst zonodig naar een standaardverpleegplan, 
staand order of procedure. 

De verpleegkundige kan niet gedwongen worden het 
voorschrift uit te voeren wanneer hij de 
aanwezigheid van de arts bij de patiënt nodig acht. 
In dat geval is hij verplicht de arts hierover in te 
lichten. 

Mondeling voorschrift 



• voluit geschreven 

• duidelijk leesbaar  

(deel van patiëntendossier) 

• verwijzen naar SVP, procedure of S.O. : 

overeengekomen naam of nr. 

• patiëntnaam - naam/handtek./RIZIVnr. arts 

• medicatie 

– dosis - ev. concentratie - wijze van toedienen -  

– toedieningsperiode of -frequentie 

Geschreven medisch voorschrift 



= door arts vooraf vastgesteld schriftelijk 

behandelingsschema 

 ev. verwijzing naar SVP en/of procedure 

• individualisering door arts : geeft aan bij welke 

patiënt het S.O. moet toegepast 

 (uitz. : dringende situaties) 

• arts vermeldt voorwaarden voor toepassing 

• vpk. oordeelt of voorwaarden aanwezig zijn 

Staand Order 



N.B.: 

Staand Order geldt voor patiënten van 

voorschrijvende arts 

 

dus   ! verpleegkundige op andere dienst 

   

Staand Order 



Voorbeelden : 

 

             reanimatie (medicatie, E.T., defibrillatie…) 

             pré-op : blaassonde, maagsonde, perf. … 

             insulineschema 

             pijnstilling in Recovery 

             ….     &c  &c  &c ! 

Staand Order 



Wat kan ? 



    

De verpl. mag uitvoeren 

 

… wanneer hij beschikt over 
de nodige competentie, 
opleiding en/of ervaring om 
deze correct en veilig uit te 
voeren”.                      

                                                                   

                        (Art 4bis KB 1990) 

 



    
Verpleegkundigen (Techn. Commissie) 

 
weigeren van handeling 

 zo  - technisch niet beheerst 

       - gewetensbezwaar 

mits 

verwittigen verantw. en arts. 

 

Routine dienst dient gekend. 

 



And so… 



    
B1  Zuurstoftoediening, infuus fysiol., 

         meting parameters,… 

 

Beheer van de chirurgische en 

anesthesiologische uitrusting. 

Voorbereiding van de patiënt op de 

anesthesie en de chirurgische ingreep. 

 

 



    B2  Medicatie, blaassonde, maagsonde, 

         … 

Deelneming aan de assistentie en aan het 

toezicht tijdens de anesthesie. 

Voorbereiding, assistentie en 

instrumenteren bij medische en chirurgische 

ingrepen. 

•Assistentie veronderstelt dat arts en 

verpleegkundige samen handelingen verrichten bij 

een patiënt, waarbij er direct verbaal en visueel 

contact tussen hen bestaat. 
 

 

 

 



    
Voorstel Techn. Comm. Verpleegkunde 
   

                 !  =/= conform 

 

• B1 - Gebruik van toestellen voor het bewaken 

van de cardiovasculaire, respiratoire en 

neurologische functiestelsels.  

• Beoordeling van de parameters behorende tot de 

cardiovasculaire, respiratoire en neurologische 

functiestelsels.  

  



    
Voorstel Techn. Comm. Verpleegkunde 
   

    

• B2   Deelname aan de activiteiten van 

anesthesie en chirurgie onder toezicht van 

de arts.  

 



Vragen ? Info ? 

 
tcv-ctai@health.fgov.be 

 
mavabo@telenet.be 

 
   


