Hulpverleners op evenementen
Wie mag wat?
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We krijgen, als beroepsvereniging, regelmatig de vraag welke hulpverlener wat mag doen op een
evenement. Maar ook hoe het zit met buitenlandse firma’s welke in België medische hulp verlenen.
Na het raadplegen van enkele wetteksten kunnen we het volgende besluiten.
Alle medische beroepen staan omschreven in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende
de gezondheidszorgberoepen, (oud KB 78 van 10 november 1967). Voor wat medische hulpverlening
tijdens evenementen betreft vinden we de volgende beroepen terug:
 Hulpverlener – Ambulancier (ambulancier badge 112)
 Verpleegkundigen
 Artsen
We merken hier al dadelijk in op dat de term als EHBO’er, ambulancier, first responder, enz… niet
voorkomen. In concreto zou dit dan ook willen zeggen dat deze groep hulpverleners geen enkele
medische handeling mogen stellen. Laat ons zeggen dat deze groep zich steeds in een grijze zone
bevindt . Wanneer ze echter in eer en geweten handelen en enkel die handelingen uitvoeren
waarvoor ze opgeleid zijn zal er weinig kunnen foutlopen. In de praktijk zal zich dit vooral uiten in
kleine wondzorgen en morele ondersteuning en het tijdig doorverwijzen naar een
gezondheidszorgberoepsbeoefenaar Het uitvoeren van een reanimatie met AED en verder geen
hulpmiddelen is dan weer wel toegestaan.
Hulpverlener – Ambulancier:
De vereisten waaraan een hulpverlener - ambulancier moet voldoen staan omschreven in het KB van
13 februari 1998. De handelingen welke hij/zij mag stellen staan omschreven in het KB van 21
februari 2014.
Volgens het KB van 21 februari 2014 mag een hulpverlener – ambulancier ondermeer zuurstof
toedienen, assisteren bij het plaatsen van een intraveneuze toegangsweg en hier toezicht op
houden, een glycemie prikken, patiënten zo nodig fixeren, enz…
In de omzendbrief van 15 oktober 2015 stond vermeld dat de hulpverlener-ambulancier deze
handelingen enkel kon stellen tijdens een opdracht in functie van de dringende geneeskundige
hulpverlening. Deze beperking werd echter opgeheven in de omzendbrief van 2 juli 2017, waardoor
de hulpverlener-ambulancier de handelingen omschreven in KB van 21 februari 2014 ten allen tijden
mag voeren.
Verpleegkundigen:
De vereisten waaraan een verpleegkundige moet voldoen staan omschreven in de gecoördineerde
wet van 10 mei 2015 betreffende de gezondheidszorgberoepen (oud KB 78 van 10 november 1967).
De handelingen welke hij/zij mag stellen staan omschreven in het KB van 18 juni 1990. Deze
handelingen worden dan weer verdeeld als volgt:
 A handelingen: mogen zonder voorschrift van een arts worden uitgevoerd
 B1 handelingen: mogen zonder voorschrift van een arts worden uitgevoerd
 B2 handelingen: mogen enkel met voorschrift van een arts worden uitgevoerd (*)
 C handelingen: zijn toevertrouwde handelingen en mogen enkel met voorschrift van arts
worden uitgevoerd.
* Het voorschrift van de arts kan op papier zijn maar kan ook bijvoorbeeld telefonisch worden
gegeven. Daarnaast kan een arts een aantal staande orders opstellen en deze toevertrouwen aan
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een verpleegkundige. Hierbij blijft de arts verantwoordelijk voor de inhoud van het staande order en
de verpleegkundige voor de uitvoering ervan.
Artsen:
De vereisten waaraan een arts moet voldoen staan omschreven in artikel 3 en artikel 25 van de wet
van 10 mei 2015 betreffende de gezondheidszorgberoepen. De handelingen welke hij/zij mag
uitvoeren hangen grotendeels af van welke gespecialiseerde opleiding hij/zij genoten heeft. Om zijn
beroep als arts te mogen uitvoeren moet hij/zij over een visum beschikken en ingeschreven zijn bij
een provinciale raad van de orde van artsen.

Hoe zit het nu met buitenlandse hulpverleningsdiensten en hulpverleners:
Een buitenlandse dienst mag in België zijn diensten aanbieden omwille van een vrij verkeer van
diensten. Echter moeten de hulpverleners welke deze dienst inzet voldoen aan de punten welke
hierboven omschreven staan.
In concreto:
 EHBO’ers: kunnen ingezet worden zonder enige registratie
 Hulpverleners – ambulanciers: moeten in België de opleiding gevolgd hebben in één van de
provinciale scholen en geslaagd zijn.
 Verpleegkundigen: moeten in België hun diploma laten erkennen bij de Vlaamse
Gemeenschap en nadien laten viseren bij de FOD Volksgezondheid.
 Artsen: moeten in België hun diploma laten erkennen bij de Vlaamse Gemeenschap, het
laten viseren bij de FOD Volksgezondheid en zich inschrijven bij een Provinciale Raad van de
Orde van artsen.
 Artsen en verpleegkundigen kunnen voor 1 bepaald evenement eventueel een tijdelijke
erkenning aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.
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