
Koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een 
ziekenhuisfunctie van palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend. (B.S.31.VII.1997) 

ALBERT II, Koning der Belgen,  
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.  
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 68;  
Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de 
erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de 
ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, gewijzigd door de 
koninklijke besluiten van 4 maart 1991, 12 oktober 1993, 23 december 1993, 28 maart 1995, 20 augustus 1996 
en 6 mei 1997;  
Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een 
samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend;  
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg;  
Gelet op de vraag van de Minister van Sociale Zaken aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen van 
27 januari 1995, om een advies over een ontwerp van koninklijk besluit;  
Gelet op het algemeen advies van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, afdeling programmatie en 
erkenning, van 26 oktober 1995;  
Overwegende dat de Nationale Raad op heden nog geen advies gegeven heeft over het hem voorgelegde 
ontwerp van koninklijk besluit;  
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de rechtszekerheid gebiedt zeer snel de 
kwaliteitsvoorwaarden waaraan de palliatieve ziekenhuisfunctie moet beantwoorden te omschrijven, teneinde 
de ziekenhuizen die momenteel reeds over een dergelijke functie beschikken zo spoedig mogelijk op de hoogte 
te stellen van het juridisch kader waarbinnen ze de functie moeten organiseren en teneinde zo snel mogelijk in 
een aangepaste financiering te kunnen voorzien;  
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 24 juni 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 
2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;  
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en van Onze Minister van Sociale 
Zaken,  
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1.  
Artikel 2, 1, 3°, eerste lid, en artikel 4, 1, 3 van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling 
van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere 
omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, 
gewijzigd door de koninklijke besluiten van 4 maart 1991, 12 oktober 1993, 23 december 1993, 28 maart 1995, 
20 augustus 1996 en 6 mei 1997 worden aangevuld als volgt :  
"f) vanaf de door Ons nader te bepalen datum, palliatieve zorg. " 

Art. 2.  
§1. Om te worden erkend en erkend te blijven, moet de functie van palliatieve zorg :  
1° een functionele binding hebben met een gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie (Sp) 
bestemd voor patiënten die palliatieve zorg behoeven, ingeval het een ziekenhuis betreft dat niet zelf beschikt 
over dergelijke dienst;  
2° meewerken aan het samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg dat het desbetreffend geografisch gebied 
bestrijkt;  
3° indien er één of meerdere organisaties voor thuiszorg deel uitmaken van het in 2° bedoelde 
samenwerkingsverband, een functionele binding hebben met die organisatie(s);  
4° erop toezien dat de eigenlijke verzorgings activiteiten geregistreerd worden en ze, op basis van deze 
registratie, regelmatig evalueren. De Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft kan, met 
betrekking tot hierboven bedoelde registratie, nadere regels vaststellen;  
5° een registratie van haar gegevens organiseren volgens de regels bepaald door de Minister die de 
volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.  
§2. De leden van het pluridisciplinair team dat de in 1 bedoelde functie waarneemt hebben een specifieke 
opleiding in de palliatieve zorg gevolgd. 



Art. 5.  
Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 

Art. 6.  
Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

 
 


