13 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6
november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie
verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd
zijn Zie wijziging(en)
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Artikel 1. De activiteiten vermeld in de bij dit besluit gevoegde lijst, zijn uitgesloten van de
toegestane activiteiten krachtens artikel 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in
het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend
door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt en treedt buiten werking op 1 april 2021.

Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage bij het koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6
november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie
verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd
zijn
Lijst van de activiteiten die uitgesloten zijn van de toegestane activiteiten krachtens artikel 2 van de
wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie
verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd
zijn
De volgende activiteiten zijn uitgesloten van de toegestane activiteiten krachtens artikel 2 van de
wet van 6 november 2020:
- De verpleegkundige diagnostiek en het bepalen van de verpleegkundige zorgen
- Beslissen van het uitvoeren en/of delegeren/subsidiariteit van verpleegkundige handelingen

- Het delegeren van, opleiden in en toezicht op verpleegkundige handelingen
- Coördinatie van de verpleegkundige zorgen
- Zuurstoftoediening
- Luchtwegenaspiratie en drainage
- Verpleegkundige zorgen aan en toezicht op patiënten met een kunstmatige luchtweg
- Gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde beademing
- Plaatsen van intraveneuze katheters in een perifere vene, bloedafneming en intraveneuze perfusie
met een isotonische zoutoplossing, eventueel met gebruik van een debietregelaar
- Plaatsen van een intraveneuze perfusie met een isotonische zoutoplossing via een subcutaan
poortsysteem dat verbonden is met een ader, bloedafneming en gebruik van een debietregelaar
- Manuele verwijdering van fecalomen
- Vaginale spoeling
- Aseptische vulvazorgen
- Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op:
* de verzorging van wonden met wieken en drains
* verwijdering van losse vreemde voorwerpen uit de ogen
- Verpleegkundige zorgen aan en toezicht op prematuren met gebruik van incubator
- Toezicht op de voorbereiding van te steriliseren materialen en op het sterilisatieproces
- Manipulatie van radioactieve producten
- Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging, toezicht
- Vervoer van patiënten die een bestendig toezicht nodig hebben
- Beheer van de chirurgische en anesthesiologische uitrusting
- Voorbereiding van de patiënt op de anesthesie en de chirurgische ingreep
gezien de techniciteit, de vereiste specifieke competenties en de betrokkenheid van
verantwoordelijkheid van de betrokken arts :
- De technische verpleegkundige verstrekkingen die door beoefenaars van de verpleegkunde mogen
worden verricht waarvoor een voorschrift van de arts nodig is (B2), zoals bepaald in 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 of een tandarts 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, met uitzondering van de volgende technische verpleegkundige
verstrekkingen:
o Voorbereiding en toediening van vaccins,

o Staalafneming en collectie van secreties en excreties met uitsluiting van wissers van meer dan 8
centimeter, en
o Bloedafname via capillaire punctie;
- De handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen
worden toevertrouwd (C), zoals bepaald in hetzelfde koninklijk besluit;
- De technische verpleegkundige verstrekkingen en de handelingen die door een arts kunnen
worden toevertrouwd voorbehouden aan de verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere
beroepstitel, zoals bepaald in hetzelfde koninklijk besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2020.
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