Ziekenhuisnoodplannen
Werkgroep ‘Wetgeving’

BASIS KB
KB 23-10-1964 bijlage, III organisatorische normen 14°:
Ieder ziekenhuis moet beschikken over een actieplan om het hoofd te bieden aan
grote ongevallen binnen het ziekenhuis…daarenboven … beschikken over een
actieplan om het hoofd te bieden aan grote ongevallen buiten het ziekenhuis

Het KB van 23 10 1964 werd aangevuld via het KB van 17 10 1991 (B.S. 6 12
1991):
• deze verplichting bestaat dus reeds meer dan 25 jaar!
• de normen zijn federaal tot stand gekomen
• evaluatie 2014: 1/3 van de Belgische ziekenhuizen beschikt niet over
een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan
• de goedkeuring van het ziekenhuisnoodplan was/ is echter een
erkenningsvoorwaarde die door de gemeenschappen/gewesten
getoetst werden /worden
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BASIS KB
KB 23-10-1964 bijlage, III organisatorische normen 14°:
Ieder ziekenhuis moet beschikken over een actieplan om het hoofd te
bieden aan grote ongevallen binnen het ziekenhuis.
…daarenboven … beschikken over een actieplan om het hoofd te bieden
aan grote ongevallen buiten het ziekenhuis

PROTOCOLAKKOORD:
Voortaan spreken we over ziekenhuisnoodplannen en dan bedoelen we
zowel het intern als extern ziekenhuisnoodplan.
De tekst hierboven zou dus als volgt kunnen gewijzigd worden:

“ ieder ziekenhuis moet beschikken over een ziekenhuisnoodplan om het
hoofd te bieden aan ongevallen binnen en buiten het ziekenhuis. “
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BASIS KB
KB 23-10-1964 bijlage, III organisatorische normen 14°:
ziekenhuisnoodplannen
Het Vlinderakkoord of de zesde staatshervorming ( B.S. 31 januari 2014) heeft
als gevolg dat :
• voortaan de erkenningsnormen zelf een bevoegdheid zijn van de
gemeenschappen/gewesten
• elke gemeenschap afzonderlijk dus hun eigen normen kunnen opleggen aan
de ziekenhuizen ook voor wat betreft de ziekenhuisnoodplannen.
Maar heeft dat wel zin want een ramp overstijgt vaak de taalgrens ( zie
aanslagen 22 maart 2016 Zaventem en Maalbeek)?
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Protocol tussen 9 (!) ministers die betrokken zijn bij de
gezondheidszorg in dit land, met betrekking tot de
ziekenhuisnoodplannen 24/10/2016 B.S. 20 01 2017
Werkgroep wetgeving:
• De oorspronkelijke werkgroep die federaal aan het werk was en aan de
federale overheid haar suggesties zou overmaken voor de herziening
van de wetgeving met betrekking tot de ziekenhuisnoodplannen, werd
hervormd en uitgebreid met vertegenwoordigers van de
gemeenschappen / gewesten
• Binnen deze werkgroep ontstond vrij snel een consensus over het feit
dat men best voor de herziening van de wetgeving tot een ‘uniform
model van ziekenhuisplan’ zou komen met duidelijke – eenvormige richtlijnen
• Dit positief overleg resulteerde oorspronkelijk in een
gemeenschappelijke verklaring door de interministeriële Conferentie
Volksgezondheid (27 juni 2016 B.S. 25 10 2016) en tenslotte in het
hierboven vermelde protocolakkoord
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Protocol tussen 9 (!) ministers die betrokken zijn bij de
gezondheidszorg in dit land, met betrekking tot de
ziekenhuisnoodplannen 24/10/2016 B.S. 20 01 2017
Werkgroep wetgeving: doelstellingen

• de wetgeving aan te passen aan de vaak reeds bestaande realiteit in
het veld
• de procedure voor de goedkeuring te herzien met het oog op het
realiseren van de plaatselijke verankering maar ook meer haalbare
termijnen na te streven om de procedure te doorlopen
• te zorgen dat de goedkeuring van de ziekenhuisnoodplannen een meer
haalbare kaart wordt en alle ziekenhuizen in België zo snel mogelijk tot
een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan kunnen komen
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Protocol tussen 9 (!) ministers die betrokken zijn bij de
gezondheidszorg in dit land, met betrekking tot de
ziekenhuisnoodplannen 24/10/2016 B.S. 20 01 2017
Werkgroep wetgeving: opgelet!
• De werkgroep wetgeving gaf voorstellen maar elke
gemeenschap/gewest zal het protocolakkoord ook nog moeten
vertalen in wetgeving
• Dat kan tijd kosten en zal wellicht niet gelijktijdig gebeuren
• Niemand verbiedt de ziekenhuizen natuurlijk om al in die richting te
werken!
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Protocol tussen de betrokken 9 ministers van gezondheidszorg met betrekking tot de ziekenhuisnoodplannen
24/10/2016
Voornaamste voorstellen:

•

Elk ziekenhuis duidt een noodplancoördinator aan (staffunctie)

•

De algemeen directeur krijgt een grotere verantwoordelijkheid naast de hoofdarts

•

Binnen het permanent comité wordt ‘een bureau’ opgericht:
‐ hoofdarts, noodplancoördinator, medisch diensthoofd spoed

•

5-jarenplan voor oefenen ziekenhuisnoodplannen

•

Aanvullende interventieprocedures voor specifieke scenario’s:
‐ Uitval nutsvoorzieningen (bv elektriciteit, communicatie)
‐ Uitval ICT
‐ CBRNe voor de risico’s Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair en Explosief

‐ Lock-down voor de risico’s van amok en terreur
‐ Business Continuity Plan (BCP)/ Logistiek voor de risico’s van verstoring van
logistieke flow, vertraagde patiëntenflow, uitval van nutsvoorzieningen en
personeelstekort.
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Ziekenhuisnoodplan: definities en rollen:
het permanent comité
Functies
•

het opstellen, actualiseren en valideren van het ziekenhuisnoodplan

Bureau van permanent comité
• hoofdarts, noodplancoördinator, diensthoofd spoedopname en experts
• secretariaatsfunctie
Huishoudelijk reglement (RIO)
• bepaling van de opdrachten
• vergaderfrequentie
• wijze van besluitvorming
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Ziekenhuisnoodplan, definities en rollen: de
algemeen directeur
De algemeen directeur (of zijn vervanger) is eindverantwoordelijk voor
het ziekenhuisnoodplan. Hij/zij
• is de voorzitter van het permanent comité.
• is de voorzitter van het coördinatiecel (CCZ)
• is 7 dagen op 7 dagen of 24 uur op 24 uur, bereikbaar.
• is de contactpersoon voor de overheid in geval van een interne of
externe rampspoedige gebeurtenis
• bepaalt de behandelcapaciteit en meldt deze via ICMS.
• kan na overleg met de federale gezondheidsinspecteur ultiem
beslissen om het ziekenhuis te sluiten, als het ziekenhuisnoodplan
is afgekondigd (maar kan niet tornen aan de huisvestingscapaciteit).
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Ziekenhuisnoodplan, definities en rollen:
de noodplancoördinator
Ieder ziekenhuis duidt een noodplancoördinator aan die intern én extern
als aanspreekpunt voor het ziekenhuis optreedt voor wat betreft de
ziekenhuisnoodplannen.
Profiel en opdrachten:
• werkt onder supervisie van de algemeen directeur.
• coördineert het toezicht en alle activiteiten m.b.t. de
ziekenhuisnoodplanning met inbegrip van de risicoanalyse
• Hij verzekert het secretariaat van het permanent comité.
• zetelt in het CCZ tijdens de toepassing van het ziekenhuisnoodplan,
fungeert er als procesbewaker en ondersteunt de algemeen
directeur.
• Hij zorgt voor de verspreiding van het ziekenhuisnoodplan, de
organisatie van oefeningen en de opleiding van het personeel in zijn
totaliteit
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Ziekenhuisnoodplan: specifieke risico’s

Brand
Elektriciteit
IT-voorzieningen
Amok/Terreur
CBRNe
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Ziekenhuisnoodplan: specifieke risico’s
Terrorisme is hier en nu!
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15
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Resultaten voorafgaande bevraging ziekenhuizen
(2014)
•

•
•

Uit de bevraging van de ziekenhuizen blijkt dat nog een zeer groot deel
geen goedgekeurd ziekenhuisnoodplan hadden. Het gaat om ongeveer
1/3 (34,70%) van de ziekenhuizen.
Bij bijna 2/3 (65,31%) van de ziekenhuizen, werd het plan wel
goedgekeurd door de gouverneur.
Van de 33 ziekenhuizen wiens plan niet werd goedgekeurd, hebben 23
ziekenhuizen, de redenen gegeven:
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Reden van het ontbreken van een goedkeuring
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Ziekenhuisnoodplan: huidige procedure
1. plan + checklist

Vlaamse gemeenschap
Administratie Gezondheidszorg

Ziekenhuis
2. plan + checklist + advies

Nazicht + dateren
checklist

Gouverneur
3. dossier + advies

Federale
gezondheidsinspecteur
4. plan + checklist + advies

Nazicht + dateren
checklist

Gouverneur

5. Opmaak besluit van de gouverneur ter goedkeuring van het plan

Vlaamse gemeenschap
Adminstratie gezondheidszorg
Ziekenhuis

Federale gezondheidsinspecteur

Burgemeester
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BASIS KB

KB 23-10-1964 bijlage, III organisatorische normen
14°: Het noodplan moet voor goedkeuring worden
voorgelegd aan de gouverneur van de provincie
VOORSTEL VAN NIEUWE PROCEDURE
PROTOCOLAKKOORD:
• Herziening van de huidige goedkeuringsprocedure , met respect voor de logica
van het KB van 16 februari 2006
• Het ziekenhuis vraagt het attest aan de burgemeester (conform procedure
brandweerattest) die advies vraagt aan de gemeentelijke veiligheidscel
• De gemeentelijke veiligheidscel geeft advies aan de burgemeester over de
goedkeuring van het ziekenhuisnoodplan. De veiligheidscel zal voor het
opmaken van het advies daarbij de provincie en de gezondheidsinspecteur
betrekken
• De burgemeester geeft een attest en heeft drie mogelijkheden: goedgekeurd,
goedgekeurd met opmerkingen of afgekeurd
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BASIS KB

KB 23-10-1964 bijlage, III organisatorische normen
14°: Het noodplan moet voor goedkeuring worden
voorgelegd aan de gouverneur van de provincie
VOORSTEL VAN NIEUWE PROCEDURE
PROTOCOLAKKOORD:
• Indien het advies door de gemeentelijke veiligheidscel is opgemaakt zonder
betrokkenheid van de provincie en de federale gezondheidsinspecteur hebben
deze laatste instanties nog 2 maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen na het
ontvangst van advies van de veiligheidscel.
• Dit attest wordt door het ziekenhuis aan de bevoegde minister overgemaakt die
de erkenning onder zijn bevoegdheid heeft en het ziekenhuisnoodplan al of niet
valideert
Deze nieuwe goedkeuringsprocedure kent de voordelen van het
subsidiariteitsprincipe, de plaatselijke verankering, advies van mensen met
operationele kennis van zaken, pragmatisme en efficiëntie
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Ziekenhuisnoodplan: voorstel van nieuwe procedure
Gemeenschap/Gewest
Administratie Gezondheidszorg

1. Plan +checklist
Ziekenhuis
Ziekenhuis

Burgemeester

2.

plan + checklist + advies

5 jaar

Gemeentelijke
veiligheidscel voor
advies

Nazicht + validatie
van de checklist

In de Gemeentelijke veiligheidscel is de
gouverneur vertegenwoordigd en de FOD
Volksgezondheid. Indien nodig kunnen deze
vertegenwoordigers bijkomende
ondersteuning geven aan de Gemeentelijke
Veiligheidscel.
Gouverneur
distributie

Gemeenschap/Gewest
Administratie gezondheidszorg
die het ziekenhuisnoodplan
goedkeurt

Burgemeester

Federale gezondheidsinspecteur

Burgemeester en
Gemeentelijke
veiligheidscel

Ziekenhuis
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Ziekenhuisnoodplan: oefenen !!!!!

 Het ziekenhuis moet wat betreft het oefenen van de noodplannen een
meerjarenplan van 5 jaren voorzien waarbij er minimaal 1 maal per jaar
moet geoefend worden(opgelet ook een accreditatievoorwaarde
NIAZ/JCI!).
 Een echte noodsituatie waarbij het ziekenhuisnoodplan afgekondigd werd,
kan een jaarlijkse oefening vervangen, op voorwaarde dat er een
kwalitatieve debriefing is gevolgd met alle betrokken actoren en de daaruit
volgende verbetermogelijkheden werden geïmplementeerd.
 NB: er zijn scenario’s voor oefeningen beschikbaar en ervaring kan gedeeld
worden www.ziekenhuisnoodplan.be
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Ziekenhuisnoodplannen
Dank voor uw aandacht!

Werkgroep ‘wetgeving’
E. ALLAERT, H. ANDRIES, T. DECALUWE, W. HAENEN, E. HAEST,
C. HENDRICKX, F. LIPPENS, Ph. MEERT, H. OOMS, S. PAQUET, F. VALEPYN, A. VAN CASTEREN

