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Een standpunt



Wie?

 Chirurgen 
 Anesthesisten 
 Assistenten
 Stagiaires 

 Administratie
 Logistiek
 Techniekers 



 Vroedvrouwen
 Kinesitherapeuten 

 Zorgkundigen
 Vertegenwoordigers

 …



DE WET:
KB 78 van 10 nov 1967 tot 9 juni 2007 

 Niemand mag de verpleegkunde uitoefenen 
die niet in het bezit is 

 van het diploma of de titel van gegradueerde 
verpleger of verpleegster 

 of van het brevet van verpleger of 
verpleegster



KB 78: Beroepsbescherming

ASSISTENTIE BIJ MEDISCHE HANDELINGEN
 Beheer van de chirurgische en anesthesiologische 

uitrusting (B1)
 Voorbereiding van de patiënt op de anesthesie en de 

chirurgische ingreep (B1)
 Deelneming aan de assistentie en aan het toezicht 

tijdens de anesthesie (B2)
 Voorbereiding, assistentie en instrumenteren bij 

medische en chirurgische ingrepen (B2)



KB 78: Beroepsbescherming

MAAR  OOK
 Voorbereiding van en assistentie bij 

invasieve ingrepen tot diagnosestelling (B2)
 Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke 

letsels: fixatiemiddelen,… (B1)
 Voorbereiding, assistentie, instrumenteren 

en post-operatieve zorg bij keizersnede (C) 
 …



DE WET: Vroedvrouwen 

 KB 10 aug 2001
 Diploma voor 1 okt 2005: 

mag verpleegkundige handelingen stellen
 Diploma na 1 okt 2005:

enkel binnen het terrein van verloskunde,   
infertiliteit en neonatologie

Geen van beiden kan de titel van verpleegkundige voeren



DE WET: zorgkundigen

 KB van 18 juni 1990
 Lijst van activiteiten die de zorgkundige onder 

toezicht van de verpleegkundige en binnen een 
gestructureerde equipe kan verrichten

 KB 12 januari 2006
 Voorwaarden waaronder de zorgkundige deze 

activiteiten mag uitvoeren



Zorgkundigen

Wat mogen ze ? 
 Vervoer van patiënten conform het zorgplan
 Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van 

lichamelijke letsels
 Geen verpleegkundige handelingen: vb

– Aangeven steriele materialen
– Assistentie en instrumentatie
– Anesthesie …



DE WET: Vertegenwoordigers

 KB nr 78
 Geneesmiddelenwet art 10 van 25 mrt 1964
 Rechten van de patiënt 22 augustus 2002

 Verpleegkundige 
 Niet- verpleegkundige



Geneesmiddelenwet 

 Toepassing op medische hulpmiddelen
 Het aanbieden van een dienst door een firma aan 

een ziekenhuis of aan een gezondheidswerker is 
verboden.

( vb ter beschikkingstelling van een verpleegkundige )

 Vertegenwoordigers van firma’s mogen enkel 
aanwezig zijn in het operatiekwartier na schriftelijk 
verzoek van de chirurg en met toelating van de 
hiërarchische verantwoordelijken van het ziekenhuis



Vertegenwoordigers 

 Zij moeten het huishoudelijk reglement van 
het ziekenhuis strikt naleven

 Respecteren van het privéleven van de 
patiënt ( beroepsgeheim ) 

 De technische adviseurs moeten over de 
vereiste kennis beschikken om deze 
adviezen te geven



DE WET: Patiëntenrechten

 Kwaliteitsvolle   dienstverlening 

 Vrije   keuze   van   beroepsbeoefenaar

 Informatie   over   gezondheidstoestand

 Voorafgaande en vrije toestemming

 Rechten rond het patiëntendossier

 Bescherming   persoonlijke   levenssfeer

 Klachtenbemiddeling

 Aangepaste zorg rond pijn



DE WET: Strafrecht  

 Bij problemen met toevertrouwde medische 
handelingen berust de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid bij de persoon die de 
handelingen stelt en bij diegene die ze 
voorschrijft

 De burgerlijke aansprakelijkheid wordt bij 
werknemers doorgaans gedragen door de 
werkgever



Strafrechtelijke aansprakelijkheid

 (on)opzettelijke doding
 (on)opzettelijk toebrengen slagen en 

verwondingen
 Schuldig verzuim
 Onwettig (laten) uitoefenen van de 

verpleegkunde
 Onwettige uitoefening van de geneeskunde



Artikel 38ter K.B. nr. 78

Onverminderd de in het Strafwetboek gestelde straffen wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 
zesentwintig tot tweeduizend frank of met een van deze straffen alleen: 

hij die zonder in het bezit te zijn van de vereiste erkenning of zonder te voldoen 
aan de voorwaarden gesteld in artikel 21quater, § 1, één of meer activiteiten 
van de verpleegkunde zoals bedoeld in artikel 21quinquies, § 1, a), uitoefent 
met de bedoeling er financieel voordeel uit te halen of gewoonlijk één of meer 
activiteiten zoals bedoeld in artikel 21quinquies, § 1, b) en c), uitoefent.

Die bepaling is niet van toepassing op de personen die gemachtigd zijn de 
geneeskunde uit te oefenen en op de vroedvrouwen, de zorgkundigen en de 
beoefenaars van de kinesitherapie en de paramedische beroepen, voor wat de 
reglementaire uitoefening van hun beroep betreft.

Ze is evenmin van toepassing op de student in de geneeskunde, de student in 
de kinesitherapie, de student vroedvrouw en de personen in opleiding voor een 
paramedisch beroep die de vermelde activiteiten verrichten in het kader van 
hun opleiding of op de student die de vermelde activiteit verricht in het kader 
van een erkende opleiding voor het behalen van een in artikel 21quater, § 1, of 
artikel 21quinquiesdecies, bedoelde erkenning.



De wethouders

 C.Fontaine: kabinet Min Onkelinx
 Voor de in het operatiekwartier toegestane 

handelingen van de verschillende 
beroepsbeoefenaars bestaat er maar één referentie: 
het KB nr 78

 Personen die niet over een beroepsbekwaamheid 
beschikken die onder de gezondheidszorg valt 
mogen dus geen handelingen uitvoeren die onder 
die beroepen vallen



De wethouders

 Zij mogen bijgevolg in een operatiekwartier 
alleen die activiteiten uitvoeren die men 
gemeenzaam bij de administratie of logistiek 
indeelt. 

 Dat laat dus weinig ruimte voor interpretatie.

 Concrete voorbeelden???



Brief Minister Onkelinx 

 23 juni 2009
 Personen in dienst van bedrijven die medische 

hulpmiddelen fabriceren
 Sommige hulpmiddelen zijn complex en hun gebruik 

kan slechts in de beste veiligheidsomstandigheden 
gebeuren, wanneer de artsen, advies van technische 
aard krijgen

 Rekent op de strikte toepassing van deze regels



Zorgnet Vlaanderen: maart 2011

 De loutere aanwezigheid van extern 
personeel van firma’s in het OK is geen 
schending van het KB 78: 

 De illegale uitoefening van de verpleeg-, 
zorg- en geneeskunde vergt het uitvoeren 
van handelingen, voorbehouden aan deze

 Het assisteren tijdens de ingreep zonder 
vereiste diploma is wel verboden bij wet



Zorgnet Vlaanderen

 Extern personeel, die over de nodige 
kwalificaties beschikken, toelaten zonder 
hiervoor een vergoeding te betalen, is 
strafbaar

 ( voordelen in natura )



Unamec

 KB 78: 
– Vertegenwoordigers zijn er niet om verpleeg- of 

geneeskundige taken op zich te nemen
 Enkel op uitnodiging 

– en mits toestemming van de arts en de 
hoofdverpleegkundige

 Zich houden aan het intern reglement



Werken op OK?

I I
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VERPLEEGKUNDIGE  ?

NEEN 
strafbaar   

KB 78
JA

kan assisteren 
en 

instrumenteren



Werken op OK?

werkzaam 
in het 

ziekenhuis
?

JA 
toegelaten 

en 
beschermd

NEEN  
beschermd 

door  
firma?



Besluit 

 Voldoende hulp vereist bij elke ingreep
 Inventarisatie verpleegkundige handelingen
 Niet- verpleegtaken delegeren
 .
 Overleg directie
 Geschreven procedure
 … 



Info op :
www.operatieverpleegkundige.be

www.monique.van.hiel@imelda.be

http://www.operatieverpleegkundige.be/�
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