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Advies over het BVR betreffende het ziekenhuisnoodplan

Geachte heer minister

U vroeg de SAR WGG op 3 oktober 2018 om advies over het voorontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van23 oktober 1964 tot bepaling
van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende
het ziekenhuisnoodplan. Voorliggend advies werd door de SAR WGG in consensus goedgekeurd
op 30 oktober 2018.

De SAR WGG is tevreden dat er met het bovenvermelde besluit een actuele en uniforme
regelgeving opgemaakt wordt met betrekking tot de opmaak van een ziekenhuisnoodplan.

De raad heeft geen grote opmerkingen bij de procedure die met het voorliggende besluit wordt
ingesteld. Wel heeft de raad enkele vragen.

Zo is er de vraag waarom volgende bepaling in het voorontwerp van besluit afwijkt van deze in
het protocol:

Met betrekking tot de goedkeuringsprcoedure wordt er in het protocol bepaald dat de
Gemeentelijke Veiligheidscel - dadelijk bij het ontvangen van het ziekenhuisnoodplan - de
gouverneur en de federale gezondheidsinspecteur op de hoogte moet brengen en informeren
over dit plan. Z¡ moeten ook worden uitgenodigd op de gemeentelijke veiligheidscel waar het
ziekenhuisnoodplan wordt besproken.

ln het voorontwerp van besluit wordt bepaald dat de gemeentelijke veiligheidscel de provincie en
de federale gezondheidsinspectie betrekt in het uitbrengen van een advies. Daartoe worden de
federale diensten van de gouverneur en de federale gezondheidsinspectie uitgenodigd op de
bespreking van het ziekenhuisnoodplan op de gemeentelijke veiligheidscel.

ln het voorliggende besluit zijn dus het "op de hoogte brengen" en "informeren" van de gouverneur
en de federale gezondheidsinspecteur niet opgenomen. De raad verneemt graag waarom dit zo
is en wat er juist verstaan moet worden onder deze twee voornoemde acties.
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Daarnaast pleit de raad ervoor dat er een periode bepaald wordt waarbinnen de hele procedure
van de opmaak van het plan moet worden afgewerkt. Nu is er alleen vastgelegd dat na het
bezorgen van het advies door de gemeentelijke veiligheidscel eventuele opmerkingen binnen de
twee maanden moeten worden bezorgd. Zoniet wordt het advies als definitief beschouwd.

Verder zijn er geen termijnen in het voorontwerp van besluit vastgelegd. Zo is niet vastgelegd
hoeveel tijd de gemeentelijke veiligheidscel heeft na ontvangst van het ziekenhuisnoodplan om
het advies op te maken.

De burgemeester moet een attest opmaken met het advies van de gemeentelijke veiligheidscel.
Er zou ook best een termijn bepaald worden (of toch minstens een richting) waarbinnen dit moet
gebeuren.

Er wordt eveneens vastgelegd dat de gemeentelijke veiligheidscel de uitvoering van het
meerjarenplan controleert. Het is niet duidelijk hoe dit moet verlopen. Het zou goed zijn antwoord
te bieden op vragen als: Wordt er een procedure vastgelegd? Worden ziekenhuizen verplicht om
hun oefeningen te melden aan de gemeentelijke veiligheidscel?

Ook vraagt de raad om in het voorontwerp van besluit op te nemen dat in het ziekenhuisnoodplan
eveneens beschreven wordt hoe ook de directe omgeving van het ziekenhuis zal geïnformeerd
worden over een noodsituatie.

Tot slot stelt de raad vast dat de inwerkingtreding van het voorontwerp van besluit is gepland op
1 januari 2019. Er zijn geen overgangsbepalingen voorzien. Aangezien in het voorontwerp van
besluit bijkomende verplichtingen opgenomen zijn, moet aan de actoren voldoende tijd gegeven
worden om deze bijkomende verplichtingen te integreren in het ziekenhuisnoodplan. De raad
vraagt hiervoor een redelijke termijn te voorzien (bijvoorbeeld 6 maanden).
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