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algemeen ziekenhuis 
(niet-psychiatrisch) ziekenhuis waarin patiënten in de acute fase van een ziekteproces en dit voor een 

brede waaier aan pathologieën kunnen worden opgenomen.

ambulante zorg 

Zorg waarbij de patiënt in zijn eigen huis of omgeving kan verblijven, zonder opgenomen te worden in een 

gezondheidszorgvoorziening. Hij/zij gaat telkens zelf naar de zorgaanbieder, of de individuele 

zorgverlener gaat bij de patiënt.

arts geneesheer, doctor in de genees-, heel- en verloskunde (nu “Master in de Geneeskunde”) 

arts-specialist 
Arts die een bijkomend diploma en erkenning behaalt in de specialistische geneeskunde (bijv. Pediatrie of 

Oncologie)

bemiddeling Een onafhankelijke deskundige bemiddelaar verleent hulp om partijen tot elkaar te brengen

beroepsbeoefenaar individu die een gezondheidsberoep uitoefent

beroepsfout een fout begaan tijdens de uitoefening van een gezondheidszorgberoep

beroepstitel titel die men enkel mag gebruiken indien men door de overheid hiervoor erkend is

bijzondere 

beroepsbekwaamheid
competentie waarop men zich enkel mag beroepen indien men door de overheid hiervoor erkend is

categorale ziekenhuizen

Gespecialiseerde, meestal kleinere ziekenhuizen, die specifieke zorg bieden voor een beperkte doelgroep. 

Zo zijn er bijvoorbeeld ziekenhuizen gericht op revalidatie, al dan niet in combinatie met de zorg voor 

ouderen.

centra voor dagverzorging 

voor ouderen
centra die bejaarden van minstens zestig jaar met een verminderde zelfstandigheid overdag ontvangen

centra voor geestelijke 

gezondheidszorg

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische 

problemen. De hulpverlening gebeurt tijdens consultaties, er is geen opname of verblijf.

erkenning Soort 'label' dat aangeeft of een persoon of instantie aan bepaalde normen/criteria voldoet

erkenningsnormen 
samenwerking tussen verschillende gezondheidszorgberoepen/disciplines (bijvoorbeeld een arts, een 

verpleekundige en een kinesist)

erkenningsstatus status van de erkenning (erkend of niet)

Europese richtlijn 2011/24/EU
RICHTLIJN 2011/24/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2011  betreffende de 

toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

externe geriatrische liaison
Functie binnen zorgprogramma geriatrie die de link maakt tussen het ziekenhuis en de thuissituatie van 

de patiënt (huisartsen, RVT's, diensten voor thuisverzorging, centra voor dagverzorging)

G-dienst erkende geriatrische dienst

geriatrisch profiel Oudere personen (≥ 75 jaar) met nood aan gespecialiseerde geriatrische evaluatie en zorgplanning.

gezondheidszorgberoep
een erkend beroep waarbij de beroepsbeoefenaar opgeleid is om bepaalde gezondheidszorgdiensten aan 

de patiënt te leveren

gezondheidszorg-

voorzieningen
Instelling of diensten die erkend zijn om zorgprestaties te leveren

individuele zorgverlener persoon die erkend is om bepaalde zorgverstrekkingen te leveren (gezondheidszorg verleent)

initiatief voor beschut wonen 

(IBW)

Een initiatief voor beschut wonen (IBW) begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood 

hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Een IBW biedt hen een woonvorm 

waar ze begeleiding krijgen (individueel wonen of in groep)

intensieve zorg
Of ook 'intensive care' (IC) is een onderdeel van de geneeskunde dat gespecialiseerd is in de behandeling 

van patiënten met acute levensbedreigende aandoeningen

interne geriatrische liaison

Deze functie binnen zorgprogramma geriatrie heeft als doelstelling om een complementaire, geriatrische 

benadering aan te bieden aan elke gehospitaliseerde geriatrische patiënt die niet op een dienst geriatrie 

in een ziekenhuis verblijft.

klinische farmacie 
de handelingen binnen de farmaceutische zorg  van ziekenhuisapothekers met alle betrokken 

zorgverstrekkers voor de optimalisatie van de geneesmiddelentherapie en de veiligheid van de zorg

magnetische resonantie 

tomograaf (NMR)

Toestel dat gebruik maakt van Magnetische Resonantie (of Magnetic Resonance Imaging, MRI), een 

techniek binnen de radiologie waarmee het inwendige lichaam in beeld gebracht wordt met behulp van 

een sterk magnetisch veld en radiogolven.
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medische beeldvorming 

Verzamelnaam voor verschillende technieken om het lichaam in beeld te brengen (oa röntgenfoto's, MRI 

of CT-scans), die artsen gebruiken om diagnoses te stellen, ziekten vroegtijdig op te sporen en op te 

volgen, medische ingrepen te ondersteunen en behandelingen te evalueren.

medische handeling
door een zorgaanbieder verstrekte dienst met als doel het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen 

of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden

medisch-technische diensten
diensten in ziekenhuizen met heel gespecialiseerde toestellen, zoals een CT-scanner, een radiografie-

toestel, een PET-scanner, toestellen voor radiotherapie,…

mobiel team voor palliatieve 

zorg

(ook: palliatieve support teams) multidisciplinair team dat de medewerkers van de verschillende diensten 

waar de palliatieve patiënt verblijft ondersteunt.

multidisciplinair 
samenwerking tussen verschillende gezondheidszorgberoepen/disciplines (bijvoorbeeld een arts, een 

verpleekundige en een kinesist)

niet-conventionele praktijken verzamelnaam van de volgende 4 praktijken: acupunctuur, homeopathie, osteopathie en chiropraxie

nomenclatuur (van de 

geneeskundige verstrekkingen)

Gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed/terugbetaald 

worden door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

openbaar ziekenhuis ziekenhuis dat wordt beheerd door een publiekrechtelijke rechtspersoon

palliatieve eenheid een aparte dienst voor palliatieve zorg, die in sommige ziekenhuizen bestaat.

palliatieve zorg zorg bij het levenseinde

pluridisciplinair zie multidisciplinair 

privaat ziekenhuis ziekenhuis dat wordt beheerd door een privaatrechtelijke rechtspersoon

psychiatrische 

verzorgingstehuizen (PVT)

zorgvoorziening die psychiatrische zorg en begeleiding aanbiedt aan personen met een langdurige, 

gestabiliseerde psychische stoornis of met een mentale handicap

psychiatrische 

ziekenhuisdienst
Dienst in een ziekenhuis die psychiatrische zorgen aanbiedt

psychiatrische ziekenhuizen
ziekenhuizen die zich exclusief toeleggen op het aanbieden van zorg aan patiënten met een psychiatrische 

zorgbehoefte

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering

rustoorden voor bejaarden 

(ROB's)

Woonzorgcentrum met een collectieve huisvesting voor ouderen. Ze kunnen er ook geheel of gedeeltelijk 

gebruik maken van de aangeboden gezins- en huishoudelijke zorg.

RVT (Rust- en 

verzorgingstehuis)

Een woonzorgcentrum waar ook speciale plaatsen zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, waar ze 

kunnen genieten van een intensieve verzorging

schadeloosstelling een vergoeding ter compensatie van geleden schade

second opinion 
Het advies van een tweede deskundige inwinnen om te vergelijken met de mening van de eerste 

deskundige (bijv. de eigen huisarts, tandarts of apotheker)

Sp-dienst dienst voor chronische aandoeningen met  gespecialiseerde behandeling en revalidatie

specialistische zorg zorg door een specialist-geneesheer, of door een hulpverlener die hiertoe bevoegd is.

transmurale zorg
de combinatie van zorg binnen de muren van de instelling met de zorg erbuiten, in samenwerking met de 

verschillende betrokken zorgverleners en in functie van de behoeften van de patiënt

visumnummer individueel registratienummer van het diploma dat toegang geeft tot de beroepsuitoefening

wilsverklaring betreffende 

euthanasie 

schriftelijke wilsverklaring van een persoon die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn,

wenst dat een arts euthanasie toepast volgens de voorwaarden bepaald in de wet

ziekenhuis gezondheidszorgvoorziening waar gezondheidszorg aangeboden wordt

ziekenhuisdienst 

een dienst van een ziekenhuis waar patiënten verblijven met een gemeenschappelijk kenmerk, zoals de 

nodige zorg (bijv. geneeskunde-heelkunde-verloskunde-revalidatie), leeftijd (bijv. kind-volwassene) of 

aandoening (bijv. al dan niet psychiatrisch).

ziekenhuisfunctie 
een functie in een ziekenhuis die voor het volledige ziekenhuis activiteiten verricht zoals 

geneesmiddelendistributie, intensieve zorg, daghospitalisatie, bloedbevoorrading en spoedgevallenzorg.

ziekenhuiswet 
wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 (ook 

nog: de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen)

zorgaanbieder een natuurlijk of rechtspersoon of een erkende instantie die wettelijk gezondheidszorg verstrekt

zorgprogramma
systematische aanpak van de behandeling en de zorg voor een specifieke patiëntengroep of specifieke 

pathologie

zorgverstrekking het verlenen van zorg (medische, paramedische en andere)


