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VRAAG 2012/18: Controle positie van de maagsonde

QUESTION 2012/18: Contrôle de la position d’une
sonde gastrique

1. Vraag

1. Question

Een firma geeft een ander advies voor het controleren van
de positie van een maagsonde na plaatsing dan de
procedure
van
het
ziekenhuis,
gebaseerd
op
verpleegkundige artikelen.

Une firme donne un avis, sur le contrôle de la position
d’une sonde gastrique, qui diffère de la technique décrite
dans la procédure de l’hôpital, technique basée sur la
littérature infirmière.

Kan een verpleegkundige aansprakelijk gesteld worden als
hij de gebruiksaanwijzing van de firma negeert en zijn
eigen procedure volgt?

La question porte sur la responsabilité. Un infirmier peut-il
être tenu pour responsable lorsqu’il suit ses propres
procédures et non le manuel de la firme ?

2. Antwoord

2. Réponse

De Technische commissie oordeelt niet over de
wetenschappelijke onderbouw van verpleegkundige
technieken. Aan Vlaamse zijde kan hiervoor verwezen
worden naar het Platform wetenschap – praktijk en in het
algemeen naar de professionele wetenschappelijke
literatuur.

La CTAI ne se prononce pas sur la base scientifique des
techniques infirmières.
Du côté flamand on peut faire référence à la « Plateforme
science-pratique », et, en général, à la littérature
professionnelle.

De aansprakelijkheid wordt in België uitgesproken door de
rechter in geval van klacht.
De verpleegkundige die zijn procedure op redelijke wijze
uitvoert, zal daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. De
verpleegkundige (of verantwoordelijke) die de procedure
opstelt, kan zich zonodig tegenover de rechter
verantwoorden op basis van de wetenschappelijke
literatuur en de professionele standaarden waarop hij/zij
zich baseert.

La responsabilité en Belgique est fixée par le juge en cas
de plaintes juridiques.
L’infirmier qui suit ses procédures de façon raisonnable, ne
peut en être tenu responsable. L’infirmier ou le responsable
qui rédige les procédures peut, si besoin est, se justifier visà-vis du juge sur base de la littérature scientifique et des
standards de sa profession.

Indien een firma daartegen wenst te reageren en een
ander standpunt inneemt, dient zijzelf op dezelfde basis de
bewijzen te leveren aan de rechtbank.

Si une firme souhaite s’opposer à ce point de vue, elle
devra en témoigner devant le tribunal.
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