Overzicht Juridische adviezen JAG 2007-2018 (28-03-2018)

ALGEMENE VERPLEEGKUNDE
Uitoefening van de verpleegkunde
*Aansprakelijkheid verpleegkundige in de operatiezaal 30-03-2007 / 07-01-2008
*Aansprakelijkheid ambulance-verpleegkundige 11-01-2010
*Bevoegdheden anesthesieverpleegkundigen 23-10-2007
*Medische voorschriften operatiezaal 23-10-2007
*Art. 54bis 20-04-2007 / 11-09-2007 / 07-01-2008 / 10-03-2009 / 09-02-2010
*Verworven rechten art. 54bis: woordelijke formulering aangifte 28-03-2013
*A-handelingen: kwalificatie 20-04-2007
*Delegatie en aanleren van verpleegkundige handelingen 30-03-2007
*Uitoefening van de verpleegkunde in de federale opvangcentra 13-09-2010
*Identificatie en badge 23-10-2007
*Hoe lang is een B2-handeling geldig 03-06-2008
*Gelden de eindeloopbaanmaatregelen voor verpleegkundigen ook voor
directiefuncties 12- 12-2008
*Ziekte van personeelslid op dienst 15-11-2007
*Rijvaardigheid van de patiënt 23-10-2007
*Medisch toezicht en aanwezigheid 20-02-2007
*Verpleegkundig voorschrift 20-02-2007
*Handtekening arts voor voorschrift en zorgplan/24uur 26-06-2007
*No-fault-wetgeving 15-11-2007 / 14-09-2009
*Discriminatie van hulpverleners op basis van geslacht 15-11-2007
*Titel van ‘gegradueerde’ voor A2-vpk 14-09-2009
*Orde van verpleegkundigen 14-09-2009 / 10-11-2009 / 07-12-2009
*Free-lance, zelfstandige verpleegkundige 10-11-2009 / 07-12-2009
*Berekening anciënniteit 11-01-2010
*Nemen van foto’s tijdens verzorging 09-02-2010
*Weigeren van een (twijfelachtig) medisch voorschrift uit te voeren 24-01-2011
*Hulp bieden op vraag van postbode 16-02-2011
*Omschrijving beroepsbeoefenaars in de medische wetgeving 16-02-2011
*Definitie beroepsbeoefenaars 12-04-2011
*Verbale agressie naar beroepsbeoefenaars, hoe klacht indienen bij de politie
10-06-2011
*Oproep als getuige bij de Orde der geneesheren 08-11-2011
*Mag een ziekenhuisverpleegkundige patiënten van zijn afdeling ‘ronselen’ voor zijn
bijberoep als thuisverpleegkundige 12-12-2011
*Hoe moet men omgaan met de bewijslast van een incidentmeldsysteem
24-10-2012
*In hoeverre mogen de nachtverpleegkundigen hun afdeling verlaten 18-02-2013
*Kan een technoloog leiding geven op een nucleaire afdeling aan een groep
verpleegkundigen 28-03-2013
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*Kan een verpleegkundige overal ingezet worden om bij te staffen
18-12-2013/05-01-2014
*Moet de werkgever voorzien in permanente vorming 15-01-2014
*Mag een verpleegkundige weigeren om een Ebola-patiënt te verzorgen 19-11-2014
*Tellen de werkjaren bij een NGO mee voor het pensioen 19-11-2014
*Is er verplichte registratie welke patiënt toegewezen is aan verpleegkundige
17-12-2014
*Statische verwerking van medische gegevens door verpleegkundigen 04-02-2015
*Ontslag dronken patiënten op spoedgevallen 04-03-2015
*Dilemma bij het uitvoeren van DNR-code door verpleegkundige 02-03-2016
*Gebruik verpleegkundig RIZIV nummer in ziekenhuis 07-09-2016
*Mag verpleegkundige zorg weigeren omw haar gezondheidstoestand 05-10-2016
*Telefonische hulp vragen en informatieverstrekking op spoedgevallen 28-06-2017
*Verpleegkundige in huidverbeteringskliniek 28-03-2018
*Ondertekenen voorschrift medische beeldvorming 28-03-2018
*Aansprakelijkheid van en voor niet-medisch personeel 28-03-2018
Verpleegkunde en andere beroepsbeoefenaars
*Opleiding huisartsassistent 11-01-2010 / 16-03-2010
*Bevoegdheden biomedische wetenschappen 29-06-2009
*Acupunctuur, experten; zijn verpleegkundigen BTW-plichtig
30-03-2007 / 20-04-2007 / 22-05-2007
*Medische beeldvorming door laboranten 29-06-2009
*Cholesterolbepaling door diëtisten d.m.v. capillaire bloedafname 30-03-2007
*Gelijkstelling student geneeskunde met de verpleegkunde 29-06-2009
*Advanced Nurse Practitioner 06-05-2008
*Bevoegdheden van de tandarts 11-09-2007
*Taken logistiek assistenten 12-05-2009
*Aanleren van verpleegkundige handelingen door orthopedagogen 12-12-2008
*Aanleren van verpleegkundige handelingen aan diëtiste met postgraduaat
diabeteseducator 12-12-2008 / 03-04-2009
*Mag een logistiek assistent, met een 100badge, die aangeleerde handelingen
(opleiding 100- badge) toepassen op de spoedgevallendienst 03-06-2008
*Toezicht van een arts bij een technoloog medische beeldvorming
18-01-2007 / 22-05-2007
*Mag een ziekenhuisassistent de verpleegkundige permanentie in een rustoord
waarnemen 20-02-2009
*Bevoegdheden van de medisch laboratorium technoloog 25-10-2010
*Rol van niet verpleegkundigen bij fixatie 20-12-2010
*De rol van de opvoeder bij de verpleegkundige zorg 20-12-2010
*Geneesmiddelen toediening in het onderwijs 16-02-2011
*Mag een arts de verpleegkunde uitoefenen 16-03-2011
*EEG-registratie door niet verpleegkundigen 12-04-2011
*Luchtwegaspiratie door verzorgenden 12-04-2011
*Conflict tussen logopedist en verpleegkundige over orale voedseltoediening
10-06-2011
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*Verpleegkundige technieken door artsen in opleiding 13-09-2011
*Mag een technoloog medische beeldvorming een bloedtransfusie uitvoeren
06-03-2012
*Mag een tandartsassistente assisteren bij een tandarts in het operatiekwartier
17-04-2012
*Toezicht op infuustherapie tijdens transport door een ambulancier 24-10-2012
*Mag een leerkracht glucagon of insuline inspuiten bij een leerling 15-10-2014
*Delegeren van handelingen door tandartsen aan verpleegkundigen 11-06-2015
*Wachtvergoedingen middenkader 06-01-2016
*Mag een leerkracht insuline geven en sonderen, als mantelzorger 06-01-2016
*Wat met schade post SC-inspuiting door de patiënt zelf toegediend 07-12-2016
*Transfert van operatiepatiënten door niet verpleegkundigen 07-12-2016
*Waar kan een logistiek assistent ingezet worden 04-01-2017
*Openen ampullen adrenaline door technoloog medische beeldvorming 28-06-2017
*Aanvullen medicatievoorraad verpleegeenheid door logistiek assistent 28-06-2017
*Medicatie toedienen door logopedisten 06-10-2017
*Controle van de Katz-schaal door kinesisten 06-10-2017
*Opmaken van medicatiefiche door apotheker 15-11-2017
*Vervoer en verbedden door logistiek assistent 11-01-2018
*Voeding van patiënten door logistiek assistenten 28-03-2018
Bijzondere Beroepstitel(BBT)
*BBT oncologie 16-03-2010
*Beroepstitel, premies 07-12-2009 / 24-01-2011
*Wie is bevoegd om cytostatica toe te dienen 11-10-2011
*Mag cytostatica toegediend worden door PACU verpleegkundige 02-03-2016
Ademhalingstelsel
*Zuurstoftoediening 06-05-2008 / 03-06-2008 / 25-11-2008
*Extubatie van geventileerde patiënt 06-05-2008
*Ventilatie in buiklig 06-05-2008
*AED toestel voor defibrillatie 29-06-2009
*Beademing met het Boussignac-masker 29-06-2009
*Luchtwegaspiratie door verzorgenden 12-04-2011
*IntraPulmonale Percussieventilatie door verpleegkundigen in MPI 02-03-2016
*Juridische noodtoestand voor redders aan zee om O2 toe te dienen 07-09-2016
Bloedsomloopstelsel
*Arteriële drukmeting en capnografie 06-05-2008
*Arteriële punctie 06-05-2008
*Verwijderen arteriële catheter voor PTCA 06-05-2008
*Verwijderen cardiale electroden 23-10-2007 / 29-06-2009
*Swan-Ganz-catheter 06-05-2008
*Afbouw IABP 06-05-2008
*Weigering van bloedtransfusie 06-05-2008
*Glycemiemeting 20-04-2007
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*Mag een technoloog medische beeldvorming een bloedtransfusie uitvoeren
06-03-2012
*Bloedafname bij gezonde vrijwilligers 07-10-2015
*Primen arteriële drukset 07-12-2016
*Noteren van valse niet genomen parameters 04-01-2017
*Glycemiemeting door de patiënt zelf tijdens hospitalisatie 06-10-2017
*Aanprikken voor infuus in vena femoralis 11-01-2018 / 01-02-2018
Spijsverteringsstelsel
*Gastrostomiesonde 06-05-2008
*Plaatsen van jejenostomiesonde 06-05-2008
*Fabrieksvoorwaarden bij het plaatsen van naso-gastrische sonde 18-12-2012
*Het vervangen van een gastrostomiesonde 17-05-2017
Urogenitaalstelsel
*Blaastraining 06-05-2008
*Hulp bij blaassondage 04-12-2007
Huid en zintuigen
*Jurisdictie over wondzorg 30-03-2007
*Verpleegkundig voorschrift wondzorgproducten 30-03-2007
*Mag de verpleegkundige zelf een wondzorgbeleid opstellen 16-03-2011
*Patiënt weigert wondzorg in de thuiszorg 18-12-2012
*Mag de verpleegkundige wratten behandelen met vloeibare stikstof 11-06-2015
Metabolisme
*Peritoneale dialyse in het ziekenhuis door de patiënt 30-03-2007
Medicamenteuze toedieningen
*Medicatietoediening door technoloog medische beeldvorming 06-05-2008
*Medicatietoediening door niet verpleegkundigen in kinderopvangverblijf
20-02-2007 / 30-03-2007
*Medicatietoediening door Familiehulp 26-06-2007
*Medicatiebeleid rustoord 07-12-2009
*Bewaren en verdeling van medicatie in een zorgcentrum 20-02-2009
*In bewaring nemen van medicatie 14-09-2009
*Medicatievoorschrift 03-06-2008 / 12-05-2009
*Klaarzetten medicatie 04-12-2007
*Klaarzetten medicatie beschut wonen 09-02-2010
*Verpakken van medicatie 16-06-2010
*Pletten van medicatie 15-11-2007
*Vervangen van geneesmiddelen ~ generische naam 07-12-2009
*Substitutie geneesmiddelen 16-03-2010 / 20-04-2010
*Pijnbestrijding door glucose bij baby’s 10-11-2009 / 07-12-2009
*Kan de verpleegkundige aansprakelijk gesteld worden voor het niet kennen van de
medicatiebijsluiter 12-05-2009
4

*Intra-dermo inspuitingen 11-09-2007
*Mag een patiënt zijn thuismedicatie zelf bewaren en toedienen in het ZH
25-11-2008 / 14-09-2009 / 10-01-2012/ 21-11-2013 /02-04-2014
*Drugpreventie op de verpleegeenheid 26-06-2007
*Geneesmiddelen toedienen in gesloten asielcentra 20-04-2007
*Aanleren subcutane inspuiting aan ouders op pop 16-03-2010
*Vaccinaties 29-06-2009
*Bediening PCA-pomp
*Intiem toilet met Isobetadine op medisch voorschrift, uit te voeren door
zorgkundige 24-01-2011
*Geneesmiddelen toediening in het onderwijs 16-02-2011
*Toedienen van niet-voorschriftplichtige medicatie door verpleegkundigen
16-02-2011
*Mag de verpleegkundige zelf een wondzorgbeleid opstellen 16-03-2011
*Het gebruik van een insulinepomp in de thuisverpleging 12-04-2011
*Bewaren van medicatie in de thuiszorg bij therapie-ontrouwe patiënten 17-05-2011
*Klaarzetten medicatie door de apotheker in de WZC 17-05-2011
*Geneesmiddelenvoorschrift via ICT door verpleegkundigen op IZ 10-06-2011
*Wie is bevoegd om cytostatica toe te dienen 11-10-2011
*Mag een verpleegkundige Botox-inspuitingen toedienen 12-12-2011
*Wie is er bevoegd om geneesmiddelen te verdelen 24-10-2012
*Geneesmiddelen in het bezit van de verpleegkundige palliatieve thuiszorg
24-10-2012 / 14-11-2012
*Aanleren insulinetoediening in de thuiszorg 28-03-2013
*Verantwoordelijkheid educatie home TPN 28-03-2013
*Aftekenen toegediende medicatie 24-04-2013
*Bezit van verdovende middelen bij de palliatieve zorgteams 21-05-2013
*Mondelinge opdracht voor palliatieve sedatie 25-06-2013
*Mag een leerkracht glucagon of insuline inspuiten bij een leerling 15-10-2014
*Het toedienen van monoclonale lichamen 17-12-2014
*Cytostaticatoediening door thuisverpleegkundigen 04-03-2015
*Voorschrijven verbanden, zalven,… door wondzorgverpleegkundige 31-03-2015
*Toezicht infuus door zorgkundige in WZC 31-03-2015
*Toedienen Endoxan in revalidatiecentrum 02-12-2015
*Toediening glucagon door derden 06-04-2016/04-05-2016
*Wetgeving omtrent aftekenen medicatie 22-06-2016
*Toedienen noodmedicatie bij shock in thuissituatie 07-09-2016
*IV toedienen Urikinase via poortcatheter 05-10-2016
*Chemo toedienen door studenten 05-10-2016
*Collectief voorbereiden en toedienen van vaccinaties 07-12-2016
*Verantwoordelijkheid bij het klaarzetten van medicatie door robot 01-02-2017
*Mag een verpleegkundige in bepaalde situaties medicaties substitueren 01-03-2017
/ 06-09-2017
*Chemotherapie in gevangenis 01-03-2017
*Vervolledigen medicatievoorschrift door verpleegkundige 17-05-2017 / 06-10-2017
*Cannabis medicinaal toedienen per os (Bediol) in een MPI 17-05-2017
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*Vaccineren en het bijhouden van een epipen 28-06-2017
*Groepsvoorschrift vaccinatie 06-09-2017
Bijzondere technieken
*Ambulancier vraagt om opleiding gipsmeester te volgen 03-04-2009
*Intracraniële drainage 06-05-2008
*Verpleegkundigen en laboratoriumwerk 11-09-2007
*Cardioversie 23-10-2007
*Verwijderen cardiale electroden 23-10-2007 / 29-06-2009
*Toezicht op angio-seal 29-06-2009
*Zijn de Magill-tang en laryngoscoop invasieve middelen voor CPR 05-02-2014
*Verwijderen van pacemakerdraden en arteriële sheet 05-04-2017
Voedsel- en vochttoediening
*Toedienen voeding bij slikstoornissen in de thuiszorg 10-03-2009
*Mag een onderhoudsman helpen met de maaltijden te bedelen en eten te geven
12-12-2008
*Maaltijdbegeleiding door vrijwilligers,… 09-02-2010/23-09-2013
*Conflict tussen logopedist en verpleegkundige over orale voedseltoediening
10-06-2011
*Hongerstaking in de gevangenis 15-11-2017
Assistentie bij medische handelingen
*Anesthesie door niet-verpleegkundigen 01-07-2008
*Uitvoeren van een algemene narcose door verpleegkundigen 20-02-2009
*Anesthesieverpleegkundigen 23-10-2007
*Personeel in operatiekamer 16-10-2008 / 10-11-2009
Fysische beveiliging
*Fixatie 30-03-2007 / 26-06-2007 / 15-11-2007
*Dwangmaatregelen op spoed en PAAZ 20-04-2007
*Fixatie in de thuiszorg 20-04-2007 / 22-05-2007
*Fixatie bewoner WZC 16-02-2011
*Afsluiten deuren in instelling 07-12-2009
*Rol van niet verpleegkundigen bij fixatie 20-12-2010
*Vervoer van beademde patiënt 24-01-2011
*Meningsverschil tussen verpleging en familie omtrent fixatie 17-04-2012
*Fixatie in de psychiatrisch centrum 06-01-2016
*Onderbreken fixatie door kinesist voor zijn behandeling 06-04-2016
*Ergotherapeuten en fixatie 22-06-2016
Verpleegkundige activiteit die verband houden met het stellen van de diagnose en
de behandeling
*Klinisch onderzoek van de patiënt 26-06-2007
*Glasgow comaschaal; Ramsey-schaal 29-06-2009
*Medisch toezicht en aanwezigheid arts 20-02-2007
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*Beademing met het Boussignac-masker 29-06-2009
*Lasertherapie in de mond 07-12-2009 / 11-01-2010 / 20-04-2010
*Verpleegkundige technieken op intensieve zorgen 29-06-2009
*Vaststellen van overlijden 15-11-2007 / 07-01-2008
*Zorg aan potentiële donoren, orgaanprelevatie 12-05-2009 / 29-06-2009
*Triage van medische zorg – verwijzing naar huisarts 11-01-2010
*Voorschrift en zorgplan 26-06-2007
*Elektronisch medisch voorschrift 25-11-2008
*Procedure niersteenverbrijzelaar ESWL 16-02-2011
*Glycemie prikken in WZC/ROB 16-02-2011
*EEG-registratie door niet verpleegkundigen 12-04-2011
*Is de omloopverpleegkundige ook de “check-list verantwoordelijke” in de
operatiezaal 13-09-2011
*Te vroeg ontslag van patiënten uit het ziekenhuis: verpleegkundige ethische
kwestie 13-09-2011
*Aanprikken reservoir liquorvocht bij vroeggeborenen 06-03-2012
*Getekende aanvraagbonnen en staand orders op spoedgevallen 25-10-2013
*Voorschrijven verbanden, zalven,… door wondzorgverpleegkundige 31-03-2015
*Aanprikken poortcatheter voor evacuatie pleuravocht 03-02-2016
*Verantwoordelijkheid in de triage tussen arts en arts in opleiding 02-03-2016
*Verpleegkundige prikt zenuwregio aan voor neurostimulatie 07-09-2016
*Mag een verpleegkundige de maagsonde positie controleren door zelf de RX te
interpreteren 07-09-2016
*Lymfestrengen behandelen, punctie borstseroom 01-02-2017
*Het plaatsen van een Sengstaken-Blakemore-sonde 05-04-2017
*Pneumo-tonometrie van het oog 17-05-2017
*Afnemen vaginaal uitstrijkje 01-02-2018
Beroepsgeheim
*Briefgeheim en ambulanceverpleegkundige 11-09-2007
*Getuigen bij wilsbeschikking 26-06-2007
*Getuigen van een spoedverpleegkundige bij de politie bij ongeval 29-06-2009
*Melding aan politie – vermiste personen 06-05-2008
*Beroepsgeheim: aangifte dader 14-09-2009
*Uitwisseling van informatie tussen disciplines 13-09-2010
*Informatie-inzage CRA i.v.m. doctoraat 10-06-2011
*Verbale agressie naar beroepsbeoefenaars, hoe klacht indienen bij de politie
10-06-2011
*Via een collega weet ik dat dat een andere collega HIV heeft; mag ik die collega
daarop aanspreken 12-12-2011
*Medisch beroepsgeheim in een WZC 10-01-2012
*Communicatie van verpleegkundigen op sociale netwerken over patiënten
10-09-2012
*Beroepsgeheim in het zorgproject ‘Puente’ 28-03-2013
*Patiënt mag heimelijke opnames inzetten tegen zorgbeoefenaars 17-05-2017
*Verpleegkundige bevraging patiënt van diagnose voor invullen EVD 28-06-2017
7

*Thuisverpleegkundige wil aangifte doen van criminele feiten gepleegd door familie
patiënt 06-09-2017
*Geheimhoudingsplicht en bedside briefing 06-10-2017
*Vraag om patiënten te identificeren op camerabeelden voor derden 15-11-2017
*Verpleegkundige wil klacht indienen tegen stalkende patiënt 01-02-2018
Patiëntenrechten
*Patiëntenrechten bij echtscheiding 16-03-2010
*Handelingsbekwaamheid van de patiënt 25-10-2010
*Omschrijving beroepsbeoefenaars in de medische wetgeving 16-02-2011
*Weigeren van een opname van een agressieve patiënt 11-10-2011
*Patiënt stalkt de beroepsbeoefenaars op de afdeling 11-10-2011
*Ouders in de operatiezaal tijdens operatieve ingreep van hun kind 08-11-2011
*Reanimatie van een demente persoon 06-03-2012
*Patiënt filmt medepatiënten op de afdeling 10-09-2012
*Hongerstaking in de gevangenis 15-11-2017
Patiëntendossier
*Inzage van patiëntendossier: patiëntenwetgeving 07-01-2008 / 14-09-2009
*Inzage van patiëntendossier door familie na overlijden patiënt 12-12-2008 /
20-02-2009 / 14-09-2009
*Patiëntenbespreking via fax/email in de thuisverpleging 22-05-2007
*Inzagerecht thuiszorgdossier 07-01-2008
*Elektronisch dossier 30-03-2007
*Welke informatie mag een ontslagbrief bevatten 12-05-2009
*Informatie-inzage CRA i.v.m. doctoraat 10-06-2011
*Rapportage electronisch patiëntendossier; uit- en inloggen gebruikers 14-05-2012
*Mag een verpleegkundige zijn eigen medisch dossier inkijken waar hij werkt
24-10-2012
*Hoe kwetsbaar is het vermelden van psychiatrische gegevens in het EPD
25-20-2013
*Patiëntendossier in de thuiszorg 02-04-2014
*Medische gegevens inkijken door logistiek personeel 07-05-2014
*Inkijken van eigen patiëntendossier en van familie 11-06-2015
*Formulieren verpleegkundig ontslag 07-12-2016 / 04-01-2017
*Vormvereisten electronisch verpleegdossier bij de thuisverpleging 04-01-2017
Staand order, verpleegplan
*Wettelijke definitie standaardverpleegplan 23-10-2007
*Staand order voor aanvragen RX-en labo-onderzoeken 25-11-2008
*Staand order ontslag in dagziekenhuis chirurgie 14-01-2009
*Mag een verpleegkundige een staand order gebruiken zonder voorschrift van een
arts 10-09-2012
*Staand orders in de thuiszorg 02-04-2014
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GEHANDICAPTENZORG, MPI
*Aftekenen bij toedienen van medicatie door begeleiders in een Centrum voor
begeleiding van personen met verstandelijke handicap 01-03-2017
*Cannabis medicinaal toedienen per os (Bediol) in een MPI 17-05-2017

HULPVERLENER-AMBULANCIER
*Opdrachten ambulanciers DGH 10-11-2009
*Aansprakelijkheid ambulance-verpleegkundige 11-01-2010
*Mag een logistiek assistent, met een 100badge, die aangeleerde handelingen
(opleiding 100- badge) toepassen op de spoedgevallendienst 03-06-2008
*Premie BBT ambulancier/verpleegkundige 24-01-2011
*Toezicht op infuustherapie tijdens transport door een ambulancier 24-10-2012

HOOFD VERPLEEGKUNDIG DEPARTEMENT
*Programmawet 27 december 2006: moet een hoofd van het verpleegkundig
departement een verpleegkundige of vroedvrouw zijn 18-01-2007 /
20-02-2007 / 30-03-2007
*Gelden de eindeloopbaanmaatregelen voor verpleegkundigen ook voor
directiefuncties 12-12-2008
*Moet het hoofd van radiologie een verpleegkundige zijn, met of zonder een
kaderopleiding 14-01-2009
*Via een collega weet ik dat dat een andere collega HIV heeft; mag ik die collega
daarop aanspreken 12-12-2011
*Mag een technoloog hoofdverpleegkundige zijn 04-05-2016
MANTELZORGER
*Vrijwilligers en maaltijden in het WZC 07-01-2015
*Mantelzorg en Persoonlijk Assistentie Budget 31-03-2015
*Schade door verpleeghandeling mantelzorger 31-03-2015 / 11-06-2015
*Technieken aangeleerd door verschillende verpleegkundigen 31-03-2015
*Mag iedere verpleegkundige mantelzorgers opleiden 31-03-2015
*Mogen pleegouders als mantelzorgers educatie krijgen 11-06-2015
*Is er een beperking van geldigheidsduur attest en herevaluatie 11-06-2015
*Mag een Nederlandse mantelzorger zijn aangeleerde verpleegtechniek uitoefenen
in Nederland 11-06-2015
*Moet je erkend zijn als mantelzorger om verpleegtechnieken uit te voeren
11-06-2015
*Mag een verpleegassistent ook attesten afleveren 11-06-2015
*Modaliteiten bijhouden attesten en verlengingen 02-12-2015
*Mag een leerkracht insuline geven en sonderen, als mantelzorger 06-01-2016
*Toezicht fixatie door mantelzorger 02-03-2016
*Delegatie observatie door mantelzorger 04-01-2017
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PALLIATIEVE ZORG
*Reanimatie bij palliatieve patiënten 25-11-2008
*Palliatieve zorg door niet verpleegkundigen 23-10-2007
*Getuigen bij wilsbeschikking 26-06-2007
*Zorgverstrekker als getuige bij een notariële akte 12-04-2011
*Geneesmiddelen in het bezit van de verpleegkundige palliatieve thuiszorg
24-10-2012 / 14-11-2012
*Wat mogen vrijwilligers doen in het kader van palliatieve zorg 24-10-2012
*Euthanasie in het WZC 28-03-2013
*Bezit van verdovende middelen bij de palliatieve zorgteams 21-05-2013
*Mondelinge opdracht voor palliatieve sedatie 25-06-2013
*Hoe ver moet je meegaan in de palliatieve sedatie 02-04-2014
*Uitschakelen inwendige defibrillator bij palliatieve patiënt 11-06-2015
*Vaststellen overlijden in de palliatieve zorg 07-12-2016

PEDIATRIE
*Bewakingsplicht pediatrie 03-04-2009 / 14-09-2009
*Toezicht houden op pediatrie door vrijwilligers en studenten 20-02-2009
*Verwittigen ouders van minderjarige 26-06-2007
*Begeleiding minderjarigen bij evenementen 03-04-2009
*Longline op neonatologie 29-06-2009
*Pijnbestrijding door glucose bij baby’s 10-11-2009 / 07-12-2009
*Aanprikken reservoir liquorvocht bij vroeggeborenen 06-03-2012
*Op welke afdeling wordt een adoptiekind na de geboorte opgevangen in het
ziekenhuis 28-03-2013
*Is de moeder op de afdeling altijd verantwoordelijk voor haar baby 25-10-2013
*Hoe moet de afdeling pediatrie afgesloten worden 02-04-2014
*Mogen pediatrische verpleegkundigen borstvoeding begeleiden 15-10-2014
*Plusouders op de pediatrie 01-03-2017

PSYCHIATRIE
*Verpleegkundige bezetting van een psychiatrisch ziekenhuis 11-01-2010
*Weigering van opname door familie 09-02-2010
*Ontslag psychiatrie na druggebruik 09-02-2010
*Ontslag psychiatrie na agressie en opvang nadien 16-03-2010
*Patiënt stalkt de beroepsbeoefenaars op de afdeling 11-10-2011
*Niet-voorschriftplichtige medicatie in een psychiatrische instelling 06-03-2012
*Huisartsen in de psychiatrie: kan de patiënt een consult vragen of de
verpleegkundige 14-05-2012
*Beroepsgeheim in het zorgproject ‘Puente’ 28-03-2013
*Hoe kwetsbaar is het vermelden van psychiatrische gegevens in het EPD
25-20-2013
*Met 2 verpleegkundigen afzonderingskamer betreden 31-03-2015 / 11-06-2015
*Moet een dagzaal op de PAAZ een verpleegkundig dossier bijhouden 02-12-2015
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RUSTHUIS, WOON-EN ZORGCENTRA
*Mag een ziekenhuisassistent de verpleegkundige permanentie in een rustoord
waarnemen 20-02-2009
*Medicatiebeleid rustoord 07-12-2009
*Bewaren en verdeling van medicatie in een zorgcentrum 20-02-2009
*Doorgeven van informatie in serviceflats 11-01-2010
*Maaltijdbegeleiding 09-02-2010
*Personeelstekort in woon- en zorgcentra 11-01-2010
*Is een huisarts/CRA wettelijk verplicht om wijzigingen in de toestand van de
bewoner te communiceren aan de verpleegkundigen van de afdeling na zijn
bezoek 20-12-2010
*Fixatie bewoner WZC 16-02-2011
*Glycemie prikken in WZC/ROB 16-02-2011
*Bewaren van medicatie in de thuiszorg bij therapie-ontrouwe patiënten 17-05-2011
*Klaarzetten medicatie door de apotheker in de WZC 17-05-2011
*Medisch beroepsgeheim in een WZC 10-01-2012
*Meningsverschil tussen verpleging en familie omtrent fixatie 17-04-2012
*Is het uithangen van een foto/naam van de geriatrische patiënt aan zijn kamerdeur
een schending van de privacy 10-09-2012
*Adequate patiënt wenst het WZC te verlaten tegen de wil in van de familie
08-01-2013
*Euthanasie in het WZC 28-03-2013
*Zelfmedicatie toediening door bewoners 02-04-2014
*Thuisverpleegkundigen inhuren op de WZC 07-05-2014
*Vrijwilligers en maaltijden in het WZC 07-01-2015
*Toezicht infuus door zorgkundige in WZC 31-03-2015
*Moet een WZC een besmette bewoner opnemen 06-04-2016
*Oprichten ethisch comité WZC 01-02-2018

STUDENTEN VERPLEEGKUNDE
*Inzage medisch dossier door studenten 06-05-2008 / 03-06-2008 / 10-06-2011
*Beroepsgeheim van een leerling-verpleegkundige 25-11-2008
*Volgt de student verpleegkunde de verpleegprocedures van de school of van het
ziekenhuis 03-04-2009
*Oefenen van verpleegtechnieken door studenten op elkaar 18-01-2007/02-04-2014
02-12-2015 / 06-10-2017
*Mag een student geneeskunde verpleegkundige handelingen uitvoeren tijdens een
vakantiejob (in een bejaardentehuis) 30-03-2007
*Mag een student chemotherapeutische middelen iv toedienen 29-11-2010
*Stagecontracten scholen 16-06-2010
*Mag een student enkel de ingeoefende handelingen uitoefenen op de stageplaats
12-04-2011
*Waar moeten de werkpostfiches van studenten worden bewaard 11-10-2011
*Gegevensoverdracht bij stage-opdracht studenten verpleegkunde 28-03-2013
*Onder toezicht of onder begeleiding bij stage in de thuisverpleging 21-11-2013
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*Student weigert griepvaccin en moet mondmasker dragen 19-11-2014
*Studentenbegeleiding en zelfstandig uitvoeren handelingen 11-06-2015/
02-12-2017
*Chemo toedienen door studenten 05-10-2016
*Mag een student medicatie aftekenen in dossier 01-02-2017
*Het aanleren van handelingen aan studenten, nog niet gezien op school 01-02-2017
*Ziekenhuis verplicht studenten BLS te volgen voor stage 11-01-2018
*Geen medicatietoediening door studenten in psychiatrisch ziekenhuis 11-01-2018
*Aanleren plaatsen infuus door Nederlandse studenten medische
beeldvorming 01-02-2018

THUISVERPLEGING
*Thuisverpleging en zorg, verpleegkundig dossier, protocollen 29-06-2009 /
02-04-2014
*Zorgkundigen in de thuisverpleging 29-06-2009
*Technische verstrekkingen thuisverpleging 07-12-2009
*Patiëntenbespreking via fax/email in de thuisverpleging 22-05-2007
*Telefonisch voorschrift 12-05-2010
*RIZIV controle 13-09-2010
*Begeleiding van de patiënt en zijn omgeving 25-10-2010
*Lymfedrainage 25-10-2010
*Thuisverpleging en samenwerking MPI’s 24-01-2011
*Het gebruik van een insulinepomp in de thuisverpleging 12-04-2011
*Bewaren van medicatie in de thuiszorg bij therapie-ontrouwe patiënten 17-05-2011
*Kan een thuisverpleegkundige weigeren een patiënt in verzorging te nemen
25-06-2012
*Geneesmiddelen in het bezit van de verpleegkundige palliatieve thuiszorg
24-10-2012
*Patiënt weigert wondzorg in de thuiszorg 18-12-2012
*Aanleren insulinetoediening in de thuiszorg 28-03-2013
*Verantwoordelijkheid educatie home TPN 28-03-2013
*Bezit van verdovende middelen bij de palliatieve zorgteams 21-05-2013 /
05-03-2014 / 02-04-2014
*Thuisverpleegkundigen inhuren op de WZC 07-05-2014
*Cytostaticatoediening door thuisverpleegkundigen 04-03-2015
*Mag thuisverpleegkundige IV-medicatie toevoegen aan TPN 02-12-2015
*Toedienen noodmedicatie bij shock in thuissituatie 07-09-2016
*Verplichte aanwezigheid advocaat in de kamer van eerste aanleg RIZIV 01-03-2017
*Kwaliteitstoetsing maden voor therapie in thuiszorg 01-03-2017
*Verantwoordelijkheden bij pilootproject ‘negatieve druksystemen in de
thuissituatie 05-04-2017
*ID-kaart inlezen door thuisverpleegkundige 17-05-2017
*Verwijderen perifere katheter na toediening magnesiuminfuus door de patiënt in
de thuiszorg 17-05-2017
*Vaccineren en het bijhouden van een Epipen 28-06-2017
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*Thuisverpleegkundige wil aangifte doen van criminele feiten gepleegd door familie
patiënt 06-09-2017
*Het klaarzetten van thuismedicatie zonder voorschrift arts 06-09-2017
*Stageplaatsen voor zorgkundigen in de thuiszorg 06-10-2017
*Medicatieschema vitalink thuisverpleging 01-02-2018
*Plaatsen van een microsonde door thuisverpleegkundige 28-03-2018

VRIJWILLIGERS
*Verpleegkundige handelingen bij bedevaart door vrijwillige verpleegkundigen
14-01-2009
*Informatie bij vrijwilligers 11-01-2010
*Mogen vrijwilligers eten geven aan patiënten 25-06-2012
*Wat mogen vrijwilligers doen in het kader van palliatieve zorg 24-10-2012
*Maaltijdbegeleiding door vrijwilligers,… 09-02-2010 / 23-09-2013 / 07-01-2015
*Delegatie begeleiding geriatrische patiënt dagcentrum 04-01-2017
VROEDKUNDE
*Vroedvrouwen en bijscholing 06-05-2008
*Wie bepaalt wat een zwangerschap is met een verhoogd risico 06-05-2008
*Vroedvrouwen in de operatiekamer 03-06-2008
*Mag en student-vroedvrouw bevallingen doen en verpleegkundige handelingen
stellen op stage 12-12-2008 / 14-01-2009
*Permanente vorming vroedvrouwen 01-07-2008
*Inductie van zwangerschapsonderbreking 15-11-2007 / 25-11-2008
*Mag een ‘Master in de verpleegkunde en vroedkunde’ die een opleiding heeft
gevolgd als lactatiedeskundige een nomenclatuurnummer gebruiken van
vroedvrouwen 01-07-2008
*Vroedvrouwen en epidurale analgesie 23-10-2007 /10-11-2009
*Gezondheidswet 13 december 2006: uitvoeren echografie en voorschrijven
medicatie door vroedvrouwen 18-01-2007
*Moeten vroedvrouwen procedures hebben 23-10-2007 / 07-01-2015
*Werkterrein vroedvrouwen 16-06-2010
*Controles op apparatuur door vroedkundigen 18-02-2013
*Op welke afdeling wordt een adoptiekind na de geboorte opgevangen in het
ziekenhuis 28-03-2013
*Zorgkundigen op de materniteit 28-03-2013
*Mag een vroedvrouw Propess© toedienen bij inductie patiënt( met sectiolitteken)
05-02-2014/06-01-2016
*Mag een vroedkundige homeopathie voorschrijven 04-03-2015
*Plaatsing intra uteriene catheter en scalpelelectrode door vroedvrouw 06-01-2016
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ZORGKUNDIGEN
*Erkenningsnormen zorgkundigen 30-03-2007
*Arrest Grondwettelijk Hof – zorgkundigen 07-12-2009 / 11-01-2010
*Zorgkundigen op de operatiekamer 26-06-2007 / 03-06-2008
*Kunnen verpleegkundigen delegeren aan zorgkundigen 01-07-2008
*Kan een zorgkundige alleen aanwezig zijn op een PVT-dienst 01-07-2008
*Lijktooi door zorgkundigen 03-04-2009
*Glycemiebepaling door zorgkundigen 23-10-2007 / 20-12-2010
* Kan een persoon zich na een 7de jaar personenzorg registreren als zorgkundige
zonder te werken in een instelling 26-06-2007
*Vragen omtrent zorgkundige activiteiten in een ziekenhuis 29-06-2009
*Afhalen bloedproducten door zorgkundigen en logistiek assistenten 29-06-2009
*Gelijkstelling polyvalent verzorgende met zorgkundige 29-06-2009
*Bevoegdheden zorgkundigen bij een ramp(grieppandemie) 14-09-2009
*Cumul activiteiten opvoeder en zorgkundige 10-11-2009
*Zorgkundigen-art 54bis 09-02-2010
*Bloeddrukmeting door zorgkundigen in een pscyhiatrisch centrum 29-11-2010
*Zorgkundige en de noodtoestand bij hypoglycemie 20-12-2010
*Intiem toilet met Isobetadine op medisch voorschrift, uit te voeren door
zorgkundige 24-01-2011
*Zorgkundigen op hemodialyse 10-06-2011
*Klaarzetten van medicatie door zorgkundigen 14-05-2012 / 11-06-2015
*Zorgkundigen op de materniteit 28-03-2013
*Vervoer patiënt met nood aan bestendig toezicht door zorgkundige 04-02-2015
*Toezicht infuus door zorgkundige in WZC 31-03-2015
*Mag zorgkundige volgende taken uitvoeren 02-12-2015
*Toedienen van medicatie door zorgkundigen in zorghotel 07-09-2016
*Zorgkundigen opleiden om medicaties in nood toe te dienen 28-06-2017
*Stageplaatsen voor zorgkundigen in de thuiszorg 06-10-2017
*Ademtest mengtriglyceriden door zorgkundigen 01-02-2018
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