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Omzendbrief ICM/AMU/012 betreffende de dringende transporten tussen ziekenhuizen  

 
 
Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer,  
 
Sommige patiënten die gehospitaliseerd  zijn of nog verblijven in een functie "gespecialiseerde 
spoedgevallenzorg", hebben diagnostische of therapeutische zorgen nodig die niet beschikbaar zijn in de 
instelling waar ze zijn opgenomen, en moeten dus worden overgebracht naar een andere instelling.  
 
Er weze aan herinnerd dat het niet-dringende transport  tussen ziekenhuizen moet worden georganiseerd door 
het ziekenhuis waar de patiënt wordt behandeld : hiervoor worden middelen ingezet die niet instaan voor de 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening, - dienst “100/112”, na rechtstreekse afstemming met het ontvangende 
ziekenhuis.  
 
Maar in bepaalde gevallen kunnen vertragingen in de uitvoering van een overbrenging een manifest verlies aan 
kansen voor de patiënt teweegbrengen : in dat geval wordt de overbrenging als dringend bestempeld en moet die 
zonder verwijl worden georganiseerd naar het dichtstbijzijnde beschikbare ziekenhuis dat beschikt over de 
diagnostische of therapeutische middelen die nodig zijn voor de betrokken patiënt.  
 
De arts die de patiënt behandelt moet afstemmen met het ziekenhuis van bestemming  over het dringende 
karakter van de overbrenging en over de beschikbaarheid van het ontvangende ziekenhuis om de patiënt op te 
nemen. Voor het transport bestaan er 3 mogelijkheden :  
 

1. Als het aanvragende ziekenhuis of het ontvangende ziekenhuis ter plaatse beschikt over 
begeleidingsmiddelen en/of vervoermiddelen die worden ingezet voor de dringende geneeskundige 
hulpverlening dan komen zij overeen om hiervan gebruik te maken mits verwittiging van het centrum van 
het eenvormig oproepstelsel “100-112” zodat daar geweten is dat deze middelen niet beschikbaar zijn en om 
eventueel te vragen om de dichtstbijzijnde beschikbare ambulance te sturen.  
 

       2. Als één van de ziekenhuizen ter plaatse beschikt over begeleidingsmiddelen en/of vervoermiddelen      
die niet  worden ingezet voor de dringende geneeskundige hulpverlening maar die voldoende geschikt worden 
bevonden door de geneeskundigen die de patiënt behandelen, dan worden deze gebruikt om het vervoer te 
organiseren.  
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3.Als er niet direct een vervoermiddel beschikbaar is in één van beide ziekenhuizen dan moet het 
centrum van het éénvormig oproepstelsel de snelst beschikbare vervoermiddelen opvorderen.  
 

Ik herinner eraan dat door het oproepen van het eenvormig oproepstelsel het tarief voor transport in het kader 
van de dringende geneeskundige hulpverlening van toepassing wordt gemaakt. Dit tarief is vastgesteld bij 
koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de 
personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. 
 
De toepassing van deze omzendbrief zal op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd.  Alle opmerkingen en 
klachten moeten schriftelijk aan de federale gezondheidsinspecteurs worden doorgegeven.  
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
 
 R. Demotte 

Minister van Volksgezondheid. 
 


