Publicatie : 2014-04-08

FEDERALE
OVERHEIDSDIENST
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

VOLKSGEZONDHEID,
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DE

21 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit 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

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 21unvicies, § 2, ingevoegd bij
de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake
gezondheidszorg;
Gelet op het advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met
betrekking tot de lijst van handelingen van de hulpverlener-ambulancier en de
voorwaarden voor uitvoering van deze handelingen, gegeven op 16 november 2011;
Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde met betrekking tot
de lijst van handelingen van de hulpverlener-ambulancier en de voorwaarden voor
uitvoering van deze handelingen, gegeven op 17 januari 2012;
Gelet op het advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige
hulpverlening, gegeven op 8 februari 2012;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2013;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juli
2013;

Gelet op het advies nr. 54.420/2 van de Raad van State, gegeven op 2 december
2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De activiteiten vermeld in art. 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, zijn de
volgende :
1° behandelingen :
a) ademhalingsstelsel :
aspiratie van de bovenste luchtwegen;
aspiratie van de luchtwegen bij patiënten met een kunstmatige luchtweg in
aanwezigheid van een arts of verpleegkundige;
toezicht op patiënten met een kunstmatige luchtweg;
toezicht op de patiënt met geassisteerde of gecontroleerde beademing, in
aanwezigheid van een arts of verpleegkundige;
cardiopulmonaire resuscitatie met niet-invasieve middelen;
zuurstoftoediening;
hulp bij de cardiopulmonaire resuscitatie met invasieve middelen;
b) bloedsomloopstelsel :
hulp bij het plaatsen van intraveneuze katheters in een perifere vene, een subcutaan
poortsysteem of een intra-osseuse katheter, en bloedafneming;
hulp bij een perifeer infuus : voorbereiding van een infuus zonder toegevoegde
medicatie;
toezicht op de patiënt met perifere intraveneuze perfusies, voor zover het gaat om
perfusies zonder toegevoegde medicatie, dat de perfusie gebeurt zonder
bijkomende technische middelen en tijdens het vervoer van de patiënt, bedoeld in
de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;
c) medicamenteuze toedieningen :
voorbereiding van enkelvoudige inspuitbare geneesmiddelen, niet behorend tot de
verdovende middelen, zonder verdunning en met het volledig volume, voor
toediening door de arts of de verpleegkundige;

toediening van geneesmiddelen langs orale weg of door inhalatie, in aanwezigheid
van een arts of een verpleegkundige houder van de bijzondere beroepstitel van
verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, of een
verpleegkundige houder van een brevet van hulpverlener-ambulancier bedoeld in
artikel 6ter van voormelde wet van 8 juli 1964;
toediening van geneesmiddelen langs orale weg of inhalatie, op mondeling
voorschrift, van de arts van de functie "mobiele urgentiegroep" die door het
eenvormig oproepstelsel is uitgezonden om de patiënt te behandelen, conform
artikel 7quater, § 4, a), van 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 kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars
van de verpleegkunde moeten voldoen;
2° bijzondere technieken :
a) mobiliteit en vervoer :
de patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het
toezicht hierop;
het vervoer van de personen bedoeld in artikel 1 van voormelde wet van 8 juli 1964;
b) fysische beveiliging :
maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels : fixatiemiddelen, isolatie,
beveiliging, toezicht;
maatregelen ter preventie van infecties;
c) activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose en de
behandeling :
niet-invasieve meting en gestructureerd doorzenden van de parameters behorende
tot de verschillende biologische functiestelsels;
hulp bij het gebruik van apparaten voor observatie van de verschillende
functiestelsels;
meting van de glycemie door capillaire bloedname.
Art. 2. Tijdens de zwangerschap, de bevalling en het postpartum vindt het uitvoeren
van de handelingen vermeld in artikel 1 plaats in het kader van voormelde wet van 8
juli 1964.
Art. 3. De regels waaronder de hulpverlener-ambulancier deze handelingen kan
stellen die verband houden met zijn functie zijn de volgende :

1° de hulpverlener-ambulancier staat de arts of verpleegkundige bij of staat onder
hun toezicht in voor het vervoer van de personen bedoeld in voormelde wet van 8
juli 1964;
2° de hulpverlener-ambulancier voert zijn handelingen uit aan de hand van een
staand order;
dit wordt opgesteld door een verpleegkundige houder van de bijzondere
beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en
spoedgevallenzorg, vast verbonden aan de ambulancedienst, onder supervisie en in
samenwerking met het geneesheer-diensthoofd van een functie « gespecialiseerde
spoedgevallenzorg », gelegen in de normale werkzone van de ambulancedienst;
3° de handelingen die de hulpverlener-ambulancier stelt, worden uitgevoerd aan de
hand van procedures. Een procedure beschrijft de uitvoering van een techniek door
de hulpverleners-ambulanciers van een bepaalde dienst.
De procedures worden opgesteld in samenwerking met of goedgekeurd door de
verpleegkundige en het geneesheer-diensthoofd die bevoegd zijn voor de staande
orders en worden opgesteld binnen de twee jaar na de inwerkingtreding van dit
besluit.
Art. 4. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van
dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 februari 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

