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Inhoudstafel

Art. 1-4

Tekst

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. In het kader van de COVID-19-coronavirusepidemie mogen de in artikel 46 van de gecoördineerde wet
van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bedoelde activiteiten worden
uitgeoefend door personen die daartoe bij of krach-tens die wet niet bevoegd zijn, op voorwaarde dat de
volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn :
  1° wanneer, bij ontstentenis van een voldoende aantal wettelijk bevoegde personen om deze activiteiten te
verrichten, vastgesteld door de verantwoordelijke arts of de verantwoordelijke verpleegkundige, of bij hun
afwezigheid door de federale gezondheidsinspec-teur, de epidemie het noodzakelijk maakt om deze activiteiten te
verrichten. Na uitputting van alle andere bestaande middelen om wettelijk bevoegde personen te mobiliseren, is
de mobilisatie van niet-wettelijk bevoegde personen het laatste redmiddel;
  2° de activiteiten worden prioritair toevertrouwd aan de personen wier opleiding het dichtst aansluit bij dat van
verpleegkundige, en zulks naargelang van :
  a) de behoeften aan verplegend personeel in het kader waarin de zorg wordt verstrekt, en
  b) de complexiteit van de te verstrekken verpleegkundige zorg;
  3° de verantwoordelijke arts of de verantwoordelijke verpleegkundige beslist over de verdeling van de personen
die op basis van deze wet gemachtigd zijn om de verpleegkunde uit te oefenen binnen een gestructureerd
zorgteam. Dat gestructureerd zorgteam be-staat onder andere uit een coördinerend verpleegkundige die, in
geval er toevertrouwde medische handelingen worden verricht, sa-menwerkt met een arts. De coördinerend
verpleegkundige stuurt het zorgteam aan;
  4° de coördinerend verpleegkundige van het gestructureerde zorgteam bepaalt de activiteiten die hij
toevertrouwt en de personen van het team aan wie hij deze toevertrouwt, rekening houdend met hun
opleidingen en hun vaardigheden;
  5° voorafgaand aan het uitoefenen van de activiteiten wordt een opleiding gevolgd. Deze opleiding wordt
gegeven door een ver-pleegkundige of een arts, zowel wat de uitoefening van de activiteiten betreft als inzake de
maatregelen ter bescherming van de ge-zondheid die nodig zijn om de activiteiten uit te oefenen. De opleiding
wordt aangepast aan de kennis en de vaardigheden van de personen die op grond van deze wet gemachtigd
worden;
  6° de activiteiten worden uitgeoefend onder het toezicht van de coördinerend verpleegkundige, die bereikbaar
moet zijn. De fysieke aanwezigheid van de coördinerend verpleegkundige is hiervoor niet vereist;
  7° de personen die verantwoordelijk zijn voor het kader waarin de activiteiten worden uitgeoefend, vergewissen
zich van de stand van zaken inzake de aansprakelijkheids- en arbeidsongevallenverzekering.
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  Art. 3. § 1. De volgende activiteiten zijn uitgesloten van de krachtens artikel 2 toegestane activiteiten :
  - het gebruiken en het bedienen van, alsook het toezicht houden op toestellen voor extracorporele circulatie en
contrapulsatie;
  - het gebruiken en het toepassen van, alsook het toezicht houden op de invasieve technieken waarbij
bloedvaten gemanipuleerd worden;
  - het gebruiken en het manipuleren van, alsook het toezicht houden op bloed en bloedbestanddelen;
  - het gebruiken en het toepassen van, alsook het toezicht houden op toestellen voor dialyse, perfusie en
aferese.
  § 2. De Koning kan de lijst van de in paragraaf 1 bedoelde activiteiten uitbreiden of de uitoefening van bepaalde
krachtens artikel 2 toegestane activiteiten voorbehouden aan bepaalde gezondheidszorgberoepen.

  Art. 4. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt
buiten werking op 1 april 2021.
  De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een datum van buitenwerkingtreding
bepalen die de toe-passing van deze wet met uiterlijk zes maanden verlengt.
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