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Persmededeling 
 

 
Betreft: Persartikelen resultaten zorginspectie Vlaamse Gemeenschap veiligheid narcoses 
 
 
Het bestuur van de Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in de Anesthesie-
Reanimatie (BSAR-APSAR) neemt kennis van de diverse persartikelen die verschenen zijn naar aanleiding 
van de visitaties georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Wij wensen uitdrukkelijk afstand te nemen van de methodologie en de referentiecriteria die hierin 
gehanteerd werden: onze ‘safety first’-guidelines werden op een wetenschappelijk niet verantwoorde 
wijze gecontroleerd. Diverse verslagen vertrekken van onacceptabele en rigide referentiecriteria die niet 
werkbaar zijn in de dagdagelijkse praktijk en niet overeenstemmen met de veiligheidsstandaarden in ons 
beroep. 
 
Naar onze mening dienen kwaliteitscontroles te gebeuren aan de hand van criteria waarover 
voorafgaandelijk een akkoord werd gemaakt met de desbetreffende beroepsvereniging; rekening 
houdend met de actuele stand van zaken in de medische wetenschap, leidend tot criteria die transparant 
zijn en aanvaard worden door de desbetreffende professie. De beoordeling van medisch handelen dient 
te gebeuren door artsen (peer review) en niet door ambtenaren/niet-artsen. Deze visitatie dient rekening 
te houden met de eis voor privacy van de patiënt, en dient te gebeuren op een hoffelijke wijze in alle 
redelijkheid en sereniteit. 
 
Daarenboven stellen wij vast dat wij als wettelijke beroepsvereniging voorafgaandelijk niet geconsulteerd 
werden over dit initiatief en dit in tegenstelling met de andere medische specialismen. 
 
Wij zijn fier op de kwaliteit en de veiligheid van de organisatie van anesthesie in België. De standaarden 
die hier bereikt worden liggen ver boven de kwaliteitsstandaarden die men hanteert in de ons omliggende 
landen, bv. Nederland en Frankrijk. 
Wel is het zo dat anesthesie – zoals ieder medisch specialisme – nood heeft aan ervaren en goed opgeleide 
verpleegkundigen om hen bij te staan binnen de contouren geboden door het wettelijk kader enerzijds, 
en anderzijds onze professionele ‘safety first’-veiligheidsguidelines. 
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In de recente persmededelingen hebben diverse anesthesiologen ten individuelen titel hier terecht op 
gewezen. De beroepsvereniging wenst deze individuele reacties te ondersteunen en begrijpt de 
verontwaardiging bij vele collega’s die geconfronteerd worden met ongenuanceerde visitatieverslagen 
met een bijzonder onduidelijke methodologie. 
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