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De Nationale Raad van de Orde van geneesheren werd geconfronteerd met de vraag in
hoeverre het voor een verpleegkundige met de bijzondere beroepstitel spoedgevallen
gewettigd is om in bepaalde gevallen zelf een radiografie aan te vragen.

Advies van de Nationale Raad :
In zijn vergaderingen van 18 april en van 9 mei 2009 besprak de Nationale Raad van de
Orde van geneesheren uw e-mail van 19 februari 2009 betreffende de vraag in
hoeverre het voor een verpleegkundige met de bijzondere beroepstitel spoedgevallen
gewettigd is om in bepaalde gevallen zelf een radiografie aan te vragen.
Krachtens het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 18 juni 1990(1) kunnen verpleegkundigen die houder zijn van de bijzondere
beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en de
spoedgevallenzorg zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 27 september 2006(2) ,
in de functies intensieve zorg, gespecialiseerde spoedgevallenzorg, mobiele
urgentiegroep en in de dringende geneeskundige hulpverlening de in bijlage IV
vermelde technische verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde
geneeskundige handelingen toepassen, op voorwaarde dat deze beschreven zijn door
middel van een procedure of een standaard verpleegplan en dat deze verstrekkingen
en toevertrouwde geneeskundige handelingen aan de betrokken artsen zijn
meegedeeld.
Bijlage IV bij het koninklijk besluit van 21 april 2007 bepaalt in artikel 5 een lijst van
technische verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde geneeskundige
handelingen voorbehouden aan de houders van een bijzondere beroepstitel of een
bijzondere beroepsbekwaamheid. In deze lijst staat als B 1-handeling onder andere
onthaal, evaluatie, triage en oriëntatie van de patiënten.
De Nationale Raad is van mening dat het aanvragen van radiografieën door
verpleegkundigen met de bijzondere beroepstitel spoedgevallen hiertoe niet behoort
daar een anamnese en een klinisch onderzoek door een arts van primordiaal belang
zijn om te oordelen welke relevante technische onderzoeken aangevraagd dienen te
worden.
Hoogachtend,
voor de Nationale Raad,
B. DEJEMEPPE

Plaatsvervangend voorzitter.
(1) 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) Houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere
beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde.

