
Vlaamse 

Vereniging 

Verpleegkundigen 

Spoedgevallenzorg 

Congres VVVS 
 

Op 25 en 26 januari 2016 ging het jaarlijks congres 
van de VVVS door te Blankenberge. 380 
enthousiaste verpleegkundigen waren present op 
dag 1 voor de plenaire sessies. De samenvatting van 
de referaten is terug te vinden op de website van 
de VVVS via deze link: 
(http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevalle
n/congres_2016_vvvs_synt.pdf)       

Een impressie van dag 1 
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NIEUWSBRIEF 

VVVS Nieuwsbrief  nr 1 2016 

http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/congres_2016_vvvs_synt.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/congres_2016_vvvs_synt.pdf
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VVVS Nieuwsbrief 

Op dag 2 werden er 9 workshops 
georganiseerd en 7 produktvoorstellingen 
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VVVS Nieuwsbrief 

VVVS Bestuursoverleg 2016  

 

In maart van elk jaar worden binnen het bestuur 
van de VVVS de werkpunten voor het volgende 
jaar besproken en goedgekeurd. Een korte 
opsomming van deze punten: 

- Einde van publicatie tijdschrift met overgang 
naar 2-maandelijkse elektronische 
nieuwsbrief voor leden en ereleden. 
Daarnaast zullen wel nog 1 tot 2 
themanummers uitgebracht worden. 

- Verpleegkundige trauma-opleiding 
ontkoppeld aan congres. Er wordt een VVVS 
traumaopleidng georganiseerd te Zottegem 
op 10/11/2016.  

- Zeer positieve evaluatie inhoudelijk en 
organisatorisch congres 2016. Start planning 
en organisatie congres 2017 (1 dag). 2-daags 
congres in 2018 te Blankenberge is ook reeds 
vastgelegd. 

- Participatie VVVS aan werkgroepen, 
verenigingen en adviesorganen: Nationale 
Raad Dringende Geneeskundige 
Hulpverlening, erkenningscommissie, 
Federale Raad voor Verpleegkunde, AUVB 
Nationaal, AUVB Nederlandstalige Kamer, 
VVU, Overleg met opleidingsinstituten  
BaNaBa,  EuSEN, BRC. 

- Opmaak update visienota 

- Thesisprijs Marc Weeghmans (6 werken 
werden ingediend en worden nu door jury 
beoordeeld). 

- Voorstelling Spoedware 

- Stand van zaken staffingstool (UA) 

- Opmaak jaarplanning (vergaderdata, 
planning hoofdennamiddag) 

- Project patienttevredenheid 

- Wetenschappelijk onderzoek VVVS 

- Voorstelling en planning opstart nieuwe 
website VVVS 

- Facebook 

- Ledenwerving VVVS 

- Professionele administratieve ondersteuning 
vereniging via LEA en VSDC 

- Bespreking kandidaturen nieuwe 
bestuursleden VVVS 

- UREG-problematiek  

 

 

 

 

 

 

VLAAMSE 

VERPLEEGKUNDIGE 
TRAUMACURSUS 

 

10/11/2016 

 

ZOTTEGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer info volgt binnenkort 
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KCE RAPPORT: 

ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN SPOEDDIENSTEN IN BELGIË:  

HUIDIGE SITUATIE EN OPTIES VOOR HERVORMING 

 

Vorige maand verscheen een rapport van het KCE betreffende de organisatie en de financiering van de 
spoeddiensten. Voor de opmaak van dit rapport werd beroep gedaan op experten. De 2 belangrijkste 
verpleegkundige beroepsverenigingen Spoedgevallenzorg, VVVS en AFIU, werden bij de opmaak van dit 
rapport niet betrokken. Bij het nalezen hebben we heel wat tekortkomingen en zelfs fouten vastgesteld. 
Wij hebben hebben dan ook niet nagelaten onze bedenkingen en opmerkingen over te maken aan het 
KCE. 

Lees het integrale rapport (E) via de website VVVS: 
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_Organisation_and_payment_of_emergenc
y_care_services.pdf  

 Lees de synthesetekst (NL) via de website VVVS: 
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_As_Organisatie_en_financiering_van_spoe
ddiensten.pdf  

Opmerkingen VVVS op KCE-rapport via website VVVS: 

http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Bemerkingen_VVVS_op_voorstel_report_KCE_21_03
_2016.pdf     
 

Rond dit rapport wordt op 23/04/2016  een infovoormiddag georganiseerd samen met de vereniging voor 
Urgentieartsen en onze franstalige collega’s van de AFIU. 

Meer info volgt. 

VVVS Nieuwsbrief 

ONDERZOEK  

PATIËNTTEVREDENHEID SPOEDGEVALLENDIENSTEN 

 

Op 26/02/2016 werd door de VVVS in het UZ 
Brussel de opstartvergadering georganiseerd van 
het VVVS-onderzoek “patienttevredenheid op 
Spoedgevallendiensten”. 16 diensten hebben zich 
bereid verklaard om mee te werken aan dit 
onderzoek dat gecoordineerd en ondersteund 
wordt door Jef Coenen. Het is de bedoeling via een 
online vragenlijst de ervaring van de patient met de 
Spoedgevallendienst in kaart te brengen. De 
vragenlijst over de spoedgevallentevredenheid 
bevat de volgende onderwerpen: 

– de perceptie van de wachttijden 

– de vriendelijkheid, behulpzaamheid en 
deskundigheid van de onthaalbediende, de 
verpleegkundige, de spoedarts en de arts-specialist 

– de ‘zorginhoudelijke en privacy’ kenmerken van 
de geleverde zorg 

– de algemene tevredenheid 

– demografische kenmerken en een tekstveld voor 
vrije commentaren.  

VOORGESTELDE KANDIDATEN VVVS  

ERKENNINGSCOMMISSIE VERPLEEGKUNDIGEN  

SPOEDGEVALLENZORG EN INTENSIEVE ZORGEN 

 

Binnenkort gaat het Agentschap Zorg en Gezondheid van 
de Vlaamse Overheid over tot de samenstelling van de 
verschillende erkenningscommissies. Voor de commissie 
Spoedgevallenzorg en Intensieve zorgen worden er 8 
leden gekozen. De VVIZV stelt 4 kandidaten voor. 
Namens de VVVS worden de volgende 4 kandidaten 
voorgesteld: 

 

- Phillippe Fortain 

- An Bueken  

- Nicole Reynders 

- Johan Deknock 

http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_Organisation_and_payment_of_emergency_care_services.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_Organisation_and_payment_of_emergency_care_services.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_Organisation_and_payment_of_emergency_care_services.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_Organisation_and_payment_of_emergency_care_services.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_As_Organisatie_en_financiering_van_spoeddiensten.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_As_Organisatie_en_financiering_van_spoeddiensten.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/KCE_263_As_Organisatie_en_financiering_van_spoeddiensten.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Bemerkingen_VVVS_op_voorstel_report_KCE_21_03_2016.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Bemerkingen_VVVS_op_voorstel_report_KCE_21_03_2016.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Bemerkingen_VVVS_op_voorstel_report_KCE_21_03_2016.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Bemerkingen_VVVS_op_voorstel_report_KCE_21_03_2016.pdf
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WAAROM SLAAT EEN AUTOMATISCHE EXTERNE 
DEFIBRILLATOR OP HOL? 
Paul Calle   

1,2,4 

Simon Calle 3 

 
1 Dienst spoedgevallen, AZ Maria Middelares Gent. 
2 Vakgroep inwendige ziekten, Universiteit Gent. 
3 Student vierde master geneeskunde, Universiteit Gent. 
4 Correspondentieadres: prof. dr. Paul Calle, dienst 
spoedgevallen, AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, 
9000 Gent; 

e-mail: paul.calle@ugent.be  

 

Een alleenstaande hoogbejaarde patiënt werd 
levenloos door de buren aangetroffen. De 
opgeroepen ambulanciers startten onmiddellijk 
met de basisreanimatie en de kleefelektroden van 
een automatische externe defibrillator (AED) 
werden aangebracht. Het eerste ritme was 
asystolie (zie figuur: 18:22:50 tot 18:22:55) en 
gedurende de volledige reanimatie bleef die "flat 
line" ongewijzigd. De snel afwisselende golven die 
men heel frequent ziet verschijnen, zijn storingen 
veroorzaakt door (snelle) hartmassage. Op 
sommige momenten (zoals tussen 18:25:16 en 
18:25:21) loopt die frequentie zelfs op tot 
170/minuut. Tussendoor (zoals op 18:23:01 en 
18:24:05) zijn er andere uitwendige stoornissen, 
waarschijnlijk veroorzaakt door een accidenteel 
contact of het verplaatsen van de patiënt. 

 

Vooraleer deze AED-interventie te bespreken, is 
het belangrijk om de twee belangrijkste 
basisprincipes van de werking van AEDs toe te 
lichten. Vooreerst analyseert een AED het 
hartritme en differentieert het tussen schokbare 
en niet-schokbare ritmes. Bij een schokbaar ritme 
laadt een AED zich op. Aansluitend vraagt een 
semi-automatisch toestel om de schok toe te 
dienen via het indrukken van een knop. Bij een vol-
automatische AED zorgt het toestel zelf voor de 
afgifte van de schok. Het tweede basisprincipe is 
de optimale afwisseling van de analyses van het 
hartritme (en indien aangewezen het afgeven van 
schokken) en het uitvoeren van basisreanimatie. 
Een eerste analyse gebeurt steeds bij het opstarten 
van het toestel. Bij de meeste AEDs volgt er 
vervolgens om de twee minuten een nieuwe 
analyse. Het Laerdal® FR2-toestel dat bij deze 
interventie gebruikt werd, is evenwel anders 
geprogrammeerd: na de eerste analyse wordt het 
aangeboden elektrisch ritme continu beoordeeld 

en wordt enkel een analyse uitgevoerd wanneer 
een schokbaar ritme vermoed wordt. Het voordeel 
hiervan is dat de hulpverleners bij niet-schokbare 
ritmes de basisreanimatie niet moeten 
onderbreken.  

 

Een belangrijke beperking van elk AED-type is het 
onvermogen om uitwendige storingen weg te 
filteren tijdens het analyse-proces. Daarom geeft 
elk AED-toestel bij het begin van een ritme-analyse 
de boodschap "patiënt niet aanraken". Als deze 
opdracht niet opgevolgd wordt, kan dit leiden tot 
klinisch relevante fouten: een patiënt kan 
onterecht een schok krijgen of een schokbaar 
ritme kan niet herkend worden door de AED 
(referenties 1 en 2). Ook bij de hoger vermelde 
continue evaluatie van het hartritme door een 
Laerdal® FR2-toestel "ziet" de AED een combinatie 
van het eigenlijke hartritme én de uitwendige 
stoornissen. Met andere woorden het toestel 
beoordeelt wat men op de figuur ziet. Als het 
Laerdal® FR2-toestel "denkt" dat het aangeboden 
(samengestelde) ritme een schokbaar ritme is, dan 
vraagt de AED om de patiënt niet meer aan te 
raken. Enkele seconden na die boodschap begint 
dan de echte analyse; op de outprint wordt dit 
vermeld als "resume analysis". Op basis van de 
bevindingen van deze analyse (i.e. schokbaar of 
niet-schokbaar), beslist de AED om zich al dan niet 
op te laden. 

 

Wat ging nu (bijna) fout bij deze interventie? Door 
de zeer snelle hartmassage wordt frequent een 
beeld gecreëerd dat sterk op een schokbaar ritme 
lijkt (concreet: ventrikelfibrillatie, torsade de 
pointes of ventrikeltachycardie; zoals tussen 
18:23:43 en 18:23:48). Conform de programmatie 
vraagt het toestel dan om de patiënt niet meer aan 
te raken; dit tijdstip is te herkennen op de outprint 
door "resume analysis". Als de hartmassage 
onmiddellijk stopt (zoals op 18:23:49), leidt dit 
terecht tot "no shock advised" (zie 18:24:00). Als 
men ondanks de gesproken AED-waarschuwing de 
hartmassage verderzet, blijft het zogenaamde 
schokbaar ritme bestaan (zoals tussen 18:25:18 en 
18:25:29), besluit de AED logischerwijze dat er een 
schokbaar ritme is en start automatisch het 
opladen (zoals aangegeven op 18:25:27 met de 
boodschap "shock advised"). Gelukkig blijft het 
analyse-systeem ook tijdens het opladen actief.  

 

VVVS Nieuwsbrief 

mailto:paul.calle@ugent.be
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Wanneer dan de hartmassage stopt (meestal 
omdat de ambulanciers horen dat het toestel zich 
oplaadt), dan wordt het opladen afgebroken en 
kan er geen schok gegeven worden (zie 18:25:27 
tot 18:25:34). 

 

Wat moeten we onthouden uit deze interventie? 

1. Door te snelle hartmassage wordt dit AED type 
misleid waardoor extra analyses gebeuren. Dit is in 
het nadeel van de patiënt omdat de reanimatie 
steeds weer onderbroken wordt. De boodschap is 
daarom simpel: hartmassage nooit sneller dan 
120/minuut. 

2. Als de AED vraagt om de patiënt niet aan te 
raken, moet dit opgevolgd worden. Door 
uitwendige storingen (zoals hartmassage) kan de 
AED zich immers onterecht opladen. Eventueel 
volgt dan een onterechte schok. 

 
Legende bij de figuur: 

Outprint van de ECG-tracés  

van een reanimatie met een  

Laerdal® FR2 automatische  

externe defibrillator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Andere types AED kunnen anders 
geprogrammeerd zijn. Voor alle toestellen geldt 
echter dat te snelle hartmassage geen enkel 
voordeel biedt en dat het niet opvolgen van de 
AED instructies de optimale werking van het 
toestel kan verstoren. 

 

Referenties 

1. CALLE P, MONSIEURS K. Potentieel schadelijke 
interacties tussen automatische externe 
defibrillatoren en hulpverleners. Tijdschr Geneesk 
2009; 65: 677-682 

2. CALLE P, MPOTOS N, CALLE S, MONSIEURS K. 
Inaccurate treatment decisions of automated 
external defibrillators used by emergency medical 
services personnel: incidence, cause and impact on 
outcome. Resuscitation 2015; 88: 68-74 

 

VVVS Nieuwsbrief 
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Verslag Congres 

 ’10 jaar Noodplanning’ 

Leuven – 17/02/2016 
 

Johan De Knock 

 

Zie website VVVS 

 

http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedge
vallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodpla

nning_2016-02-17.pdf  

VVVS Nieuwsbrief 

Nationale Raad  

voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening.  

woensdag 9 maart 2016  

 

Besproken agendapunten: 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de Raad van 
16 oktober 2015 

2. Hervorming van de wet van 5 mei 2015 

3. Stand van zaken van de werkgroep 
'procedures en staande orders' 

4. AED project (first responders) 

5. SINUS project (electronische registratie en 
tracking rampslachtoffers) 

 

AUVB NL Kamer 

 

Besproken agendapunten 02/03/2016 
NL Kamer: 

 

1. Goedkeuring en opvolging van het 
verslag van 3 februari 2016  

2. Samenstelling nieuw dagelijks 
bestuur Nederlandstalige Kamer 

3. Verpleegkunde op Vlaams niveau 

       a. Taskforce contractstage: 
feedback     vanuit de taskforce 2 

       b. Taskforce opleiding HBO5: 
feedback vanuit de taskforce 

       c. Overleg specialisaties 

4. Werkgroep functiedifferentiatie FRV: 
toelichting door Mevr. Elsie Decoene 

5. AUVB op federaal niveau 

       a. acties De block 

       b. feedback vanuit Raad van 
Bestuur AUVB 

6. Terugkoppeling vergaderingen, 
raden en werkgroepen 

 

 

 

Besproken agendapunten 08/03/2016 federaal: 

 

1. Goedkeuring en opvolging van het verslag van de Rvb van 16 
februari 2016 

2. Financieel verslag 2015 en budget 2016 (boekhouder) 

3. Voorstel van financiering aan leden organisaties welke bijdrage 
leveren aan projectoproepen vanuit de AUVB  

4. Lancering van projectoproepen: 

       a. Dossier ‘zware beroepen’ 

       b. Dossier ‘kwaliteits- en personeels-normen voor ROB/RVT’ 

5. Opvolging discussie ‘werkgroep ethiek’ 

6. Stand van zaken ivm opleidingen; gebrevetteerden / HBO5 

       a. Vlaanderen b. Wallonië c. Duitstalig landsgedeelte 

7. Stand van zaken werkgroep functie-differentiatie FRV 

8. Stand van zaken en lancering actie AUVB 

9. Verslaggeving vanuit de drie kamers: 

       a. Nederlandstalige kamer 

       b. Franstalige kamer 

       c. Duitstalige kamer 

10. Verslaggeving FRV en andere raden en commissies 

11. Informatie: 

       a. Overleg kabinet De Block 

       b. Overleg Franstalige politiekers 

12. Varia 

ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw. 

UNION GENERALE DES INFIRMIER(E)S DE BELGIQUE asbl. 

ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 

http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodplanning_2016-02-17.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodplanning_2016-02-17.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodplanning_2016-02-17.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodplanning_2016-02-17.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodplanning_2016-02-17.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodplanning_2016-02-17.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodplanning_2016-02-17.pdf
http://www.vvvs.be/images/uploads/spoedgevallen/Verslag_Congres_10_jaar_KB_noodplanning_2016-02-17.pdf
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PROCEDURES EN STAANDE ORDERS  IN DE DGH 
 

Marc Van Bouwelen 
Verpleegk., lic. med.-soc., 
gerecht. expert verpleegkunde 
 
 

Hebben verpleegkundigen op een 
ambulancedienst buiten een ziekenhuis 
procedures nodig ? En welke handelingen van 
hulpverlener-ambulanciers mogen ze stellen ? 
Mogen ze verpleegkundige handelingen stellen 
met of zonder beroepstitel ? En wat was precies 
het verschil tussen procedure en staand order ? 
 
Ook in de DGH zijn er wettelijke bepalingen voor 
het werk van ambulanciers en verpleegkundigen. 
Vragen die opduiken na de publicatie van de lijst 
van de handelingen van de hulpverlener-
ambulancier zijn misschien een goede gelegenheid 
om die te herhalen en toe te lichten. 
 
Wettelijke bevoegdheid 
 
Het antwoord op deze vraag is eenvoudig : het is 
het diploma dat de wettelijke bevoegdheid 
bepaalt. 
De beroepswetgeving (Wet van 10 mei 2015 op de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) 
bepaalt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. 
 
Een arts mag wettelijk de geneeskunde uitoefenen, 
een verpleegkundige de verpleegkunde. Een 
algemeen verpleegkundige mag de handelingen 
van de verpleegkundige lijst uitvoeren, een 
verpleegkundige met BBT I.Z.-Spoed ook de 
handelingen van de lijst voor de BBT (op erkende 
diensten spoedgevallen, I.Z., MUG en 
ambulancediensten DGH). Hulpverlener-
ambulanciers mogen hun handelingen stellen op 
een erkende ambulancedienst bij de opdrachten 
DGH (112). Het geldig diploma (en voor de artsen 
en verpleegkundigen het officieel visum) is de 
enige vereiste. Statuut, vrijwilliger of beroeps, 
contract bij een dienst, brandweer of 
privéambulancedienst… zijn daarbij niet van 
belang. 
 
De verloning is wel afhankelijk van het statuut of 
het arbeidscontract. Indien een verpleegkundige 
een contract heeft getekend van brandweerman of 
ambulancier, zal hij of zij betaald worden volgens 
die functie maar houdt hij de wettelijke 
bevoegdheid om tijdens zijn werk de 
verpleegkundige handelingen uit te voeren.  
 
Aanrekenen en terugbetalen van prestaties door 
artsen en verpleegkundigen wordt niet geregeld in 
de beroepswetgeving, dat is een heel andere 
regeling. De RIZIV-reglementering kan daarvoor 
andere voorwaarden geven. Die veranderen niets 
aan de wettelijke bevoegdheid. 
 
 
 
 

Procedure en voorschrift 
 
De hulpverlener-ambulanciers hebben voor elke 
handeling een staand order van een spoedarts 
(diensthoofd) nodig, en een procedure. 
 
Voor de verpleegkundigen is er een nuance. Deze 
tekst bespreekt vooral de toepassing voor 
verpleegkundigen op een ambulance of PIT ; er 
kunnen enkele verschillen zijn met 
verpleegkundigen in ziekenhuis of thuisverpleging. 
 
Verpleegkundigen hebben voor elke uitgevoerde 
handeling een procedure nodig. Dat is de 
beschrijving van de manier waarop de handeling in 
die dienst door alle verpleegkundigen gelijkvormig, 
correct en veilig uitgevoerd moet worden (zie : de 
“techniek” van de verpleegschool). 
Verpleegkundigen mogen B1-handelingen 
zelfstandig stellen, dus zonder medisch voorschrift. 
Daarvoor is enkel de procedure nodig. 
Verpleegkundigen met BBT I.Z.-Spoed hebben een 
aantal handelingen die voor hen B1 zijn maar die 
voor andere verpleegkundigen onder medisch 
voorschrift staan. 
 
Voor B2- en C-handelingen is een medisch 
voorschrift én een procedure nodig. Het medisch 
voorschrift kan mondeling zijn (GSM naar 
spoedarts of radio naar MUG), of schriftelijk 
(briefje van huisarts voor toediening medicatie), of 
een staand order. Het staand order is een 
voorschrift dat de arts vooraf schrijft voor 
patiënten met bepaalde 
beelden/symptomen/pathologie. In dringende 
gevallen (dus o.a. in de DGH) mag de 
verpleegkundige dit S.O. toepassen bij patiënten 
van die bepaalde categorie. 
De verpleegkundige voert het S.O. dan uit met de 
techniek van de procedure. 
[In niet-dringende gevallen moet de 
verpleegkundige eerst de arts contacteren en 
toestemming vragen om bij die patiënt het S.O. te 
starten.] 
 
Voorbeelden (met fictieve medische gegevens) 
 
S.O. ‘Hypoglycemie’ : bij bewusteloze pat. met 
hypoglycemie < 55 mg% : 1 amp. glucose 5 g I.V. 
 
Procedure ‘Hypo’ : plaatsen infuus in elleboogplooi 
- eerst ontsmetten met Hibitane/alcohol - prikken 
met catheter 18 G - bloedname van 3 routinetubes 
- controle reflux - fixeren van catheter met 
Fixoderm 10 cm - 1 amp. 5 g glucose traag 
inspuiten (over 1 min) - observatie van pat. - na 10 
min. controle glycemie met vingerprik via 
Glycemeter° … 
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S.O. ‘RSP’ : bij patiënt met ernstige retrosternale 
pijn : ECG, monitoring en bij VAS > 5/10 : 1 flac. 
paracetamol 100 mg/100 ml via I.V. infuus. 

 

Procedure ‘RSP’ : ECG : aanzetten van toestel - 
uitleg aan patiënt - kleven van elektroden op juiste 
plaats = ….  - draai knop op “12 AFL” - … 

Monitoring : kleef elektroden R/L/F op juiste plaats 
= …  - draai knop monitor na nemen van ECG op 
“MON” - controleer of beeld hartritme stabiel op 
kanaal 1 komt - ….     Etc. 

 

Kort gezegd : voor B2- en C-handelingen geeft het 
S.O. wat de verpleegkundige mag doen en de 
procedure hoe hij/zij het moet doen. 

 

De wet bepaalt niet wie een procedure of medisch 
voorschrift mag/moet opmaken. 

Een procedure wordt logischerwijs opgemaakt 
door één (of meer) verpleegkundige(n) van de 
dienst die een bepaalde verantwoordelijkheid 
hebben tegenover hun collega’s en die de 
uitvoering wat opvolgen. In de meeste 
ziekenhuizen worden de procedures 
gecentraliseerd door de directie verpleging. 
Procedures kunnen wel verschillen per dienst, bijv. 
reanimatie voor verpleegkundigen van een dienst 
geneeskunde zal anders zijn dan voor I.Z. of de 
Ontwaakzaal O.K. 
 

Procedures van B2- en C-handelingen, die door de 
arts worden voorgeschreven, worden opgesteld in 
overleg met de betrokken arts(en) zodat die 
weet(weten) hoe hun opdracht zal worden 
uitgevoerd. 

 

Opmaken van voorschrift 

 

Een medisch voorschrift (mondeling, schriftelijk of 
staand order) mag door elk arts opgemaakt en 
getekend worden voor zijn patiënten. Een huisarts 
kan telefonisch of met een voorschriftbriefje een 
voorschrift geven dat de ambulance/PIT-
verpleegkundige kan uitvoeren (bijv.: bij COPD-
opstoot bij pat. X : aërosol Y). Indien dit telefonisch 
gegeven wordt, noteert de verpleegkundige het 
onmiddellijk in het verpleegdossier (in de DGH : op 
het rittenblad). Telefonische opdrachten zullen in 

de DGH zelden voorkomen.  De verpleegkundige 
past meestal een S.O. toe van de arts van zijn 
dienst. Voor de PIT of de ambulance vertrekkend 
van de Spoed zal dat een spoedarts zijn, meestal 
het diensthoofd. 

Voor een ambulancedienst van de Brandweer of 
een privédienst is dit een arts die betrokken is bij 
de dienst en die de uitvoering van de S.O.’s toch 
mee kan opvolgen. Dit moet geen full-time functie 
of vastbenoemde zijn maar houdt m.i. toch een 
regelmatig nazicht in van de ritformulieren om te 
zien of de verpleegkundigen de S.O.’s correct 
hebben toegepast, af en toe contact met de 
spoedartsen in de omgeving om te zien of ze goed 
werden uitgevoerd, of er nood is aan bijsturing of 
bijscholing… 

Indien een spoedarts uit de regio daarvoor de 
verantwoordelijkheid wil nemen, in afspraak met 
de leiding van de dienst, is dit zeker ook een 
mogelijkheid. 

 

Voor de duidelijkheid : een procedure of S.O. van 
een dienst geldt enkel voor die dienst. Een 
spoedverpleegkundige die op zijn dienst 
procedures en S.O.’s heeft, mag die niet toepassen 
op een andere ambulancedienst waar bij buiten 
zijn werkuren rijdt (tenzij zijn 
hoofdverpleegkundige en spoedarts vooraf 
toestemming geven en dit getekend hebben). De 
ambulancedienst moet zijn eigen procedures 
hebben. 

 

Voor B2- en C-handelingen is een medisch 
voorschrift nodig. Wanneer een arts van de 
ambulancedienst geen S.O.’s getekend heeft en er 
is geen ander medisch voorschrift, voert de 
verpleegkundige enkel B1-handelingen uit. Een 
verpleegkundige met BBT voert dan ook de 
bijkomende B1-handelingen van de BBT uit.  

 

En voor de duidelijkheid bij de artsen : tekenen van 
een procedure (ambulanciers) of staand order 
(ambulanciers en verpleegkundigen) betekent dat 
de arts aansprakelijk is voor de inhoud van het S.O. 
en een redelijke opvolging op afstand van de 
uitvoerders. Die blijven aansprakelijk voor de 
uitvoering.  
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De rechtspraak is tot nu toe vrij unaniem : de arts 
is aansprakelijk voor zijn voorschrift, de 
verpleegkundige voor de juiste uitvoering. 
Wanneer de arts een voorschrift (waaronder S.O.) 
tekent, is hij dus niet aansprakelijk voor fouten die 
ambulanciers/verpleegkundigen maken bij de 
uitvoering. Iedere professional houdt zijn eigen 
verantwoordelijkheid. 

 

En nog… 

 

Voor de volledigheid : sinds november 2015 mogen 
ook de verpleegkundigen met BBT pediatrie-
neonatologie dezelfde “B1”-handelingen stellen als 
de BBT I.Z.-Spoed, maar op de diensten I.Z. 
pediatrie, neonatologie, erkende Spoed en in de 
DGH. Dat laatste is bedoeld voor het geval ze 
bijgeroepen worden op Spoed of een ambulance 
met pediatrisch patiëntje begeleiden. 

 

En, tenslotte maar zeker niet in de laatste plaats : 
alle verpleegkundigen moeten de feitelijke 
bekwaamheid hebben om hun handelingen uit te 
voeren. Ze mogen nooit handelingen uitvoeren die 
ze niet beheersen, ook al staan die op hun lijst. 
Wanneer ze dat wel doen, zijn ze strafbaar en 
zullen ze waarschijnlijk ook aansprakelijk gesteld 
worden voor de gevolgen. 

 

Op die manier beschermt de wetgeving de goede 
uitvoering van de verpleegkunde en waarborgt ze 
de kwaliteit van zorgen aan de patiënt. 

 

Referenties 

 

Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende 
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen  

(B.S. van 18.06.2015) 

(Ex - K.B. nr. 78) 

 

K.B. 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 
kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van 

de verpleegkunde moeten voldoen. 

 

K.B. van 21 februari 2014 tot bepaling van de 
activiteiten vermeld in artikel 21quinquies, §1, a), 
b) en c), van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen die de hulpverlener-
ambulancier kan uitvoeren, en tot vaststellen van 
de nadere regels waaronder de hulpverlener-
ambulancier deze handelingen kan stellen die 
verband houden met zijn functie. 

 

Ministeriële omzendbrief van 15 oktober 2015 
betreffende het koninklijk besluit van 21 februari 
2014 tot bepaling van de activiteiten vermeld in 
artikel 21quinquies, §1, a), b) en c) van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen die de hulpverlener-
ambulancier kan uitvoeren, en tot vaststelling van 
de nadere regels waaronder de hulpverlener-
ambulancier deze handelingen kan stellen die 
verband houden met zijn functie, gericht aan de 
beheersorganen van de ziekenhuizen, de 
ambulancediensten, de hulpverlener-
ambulanciers, de verpleegkundigen en de artsen. 
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On the 4 th of October 2016 
Nursing track organized by 

http://www.globaledconference.com/
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