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De Federatie van Onafhankelijke Seniorenzorg legt aan een provinciale raad de
volgende vraag voor :
"is het stellen van een diagnose van zorgbehoevendheid een medische handeling en
kan deze toevertrouwd worden aan een verpleegkundige, meer bepaald een sociaal
verpleegkundige?"
Vele rusthuisdirecties stellen zich ook vragen bij de diagnosestelling zelf (bijvoorbeeld
diagnose verwardheid in tijd en ruimte). De Federatie vraagt een duidelijk standpunt in
verband met de plaats en het tijdstip van de diagnose. Kan een medische diagnose
gesteld worden in het bijzijn van andere bewoners ?

Advies van de Nationale Raad:
De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 7 september 1996 kennis genomen van uw
vraag om advies d.d. 17 juli 1996 en verstrekt u daaromtrent volgende antwoorden:
1. In het kader van het toezicht op de forfaits inzake de verpleegkundige verzorging is
het de taak van de adviserend geneesheer de toestand van zorgbehoevendheid van de
patiënten te beoordelen aan de hand van de hem daartoe overhandigde
evaluatieschaal.
Volgens art. 153 sedecies van het koninklijk besluit van 4 november 1963 staat het
hem vrij om de rechthebbende een lichamelijk onderzoek te laten ondergaan of tot een
bijkomend onderzoek over te gaan dat hij kan laten verrichten door het paramedisch
personeel dat door het ziekenfonds te zijner beschikking is gesteld.
2. De diagnose van verwardheid in tijd en ruimte kan volgens wetenschappelijk
aanvaarde criteria worden gesteld aan de hand van daartoe specifiek opgestelde
evaluatieschalen die ter beschikking staan van de geneesheren.
3. Het stellen van een medische diagnose door de geneesheer kan geschieden zowel
bij middel van een lichamelijk onderzoek, een bevraging als een observatie. In iedere
omstandigheid dient uiteraard de privacy van de patiënt daarbij te worden
geëerbiedigd.

