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AMENDEMENTSAMENDEMENTEN

Nr. 10 VAN DE HEREN HONDERMARCQ EN SEGHIN

Art. 4

Dit artikel wijzigen als volgt:

A) na het eerste lid een nieuw lid invoegen, lui-
dend als volgt :

«De kosten voor het vervoer van het lichaam van
het overleden kind komen voor rekening van de verze-
kering voor geneeskundige verzorging waarin wordt
voorzien bij de wet van 14 juli 1994 betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen.»;

B) in  het laatste lid, het woord «eveneens» weg-
laten.

N° 10 DE MM. HONDERMARCQ ET SEGHIN

Art. 4

Modifier cet article comme suit :

A) Après l’alinéa 1er, insérer un nouvel alinéa, li-
bellé comme suit:

«Les frais de transport du corps de l’enfant décédé
sont pris en charge par l’assurance soins de santé
prévué par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative
à l’assurance obligatoire soins de santé.»;

B) au dernier alinéa, supprimer le mot «égale-
ment».

Documents précédents :

Doc 50 1550/ (2001/2002) :
001 : Projet transmis par le Sénat.
002 et 004 :  Amendements.

Voorgaande documenten :

Doc 50 1550/ (2001/2002) :
001 :  Ontwerp overgezonden door  de Senaat.
002 en 004 :  Amendementen.

PROJET DE LOIWETSONTWERP

houdende regeling van de autopsie na het
onverwachte en om medisch onverklaarbare
redenen overlijden van een kind van minder

dan één jaar

réglementant la pratique de l’autopsie après
le décès inopiné et médicalement inexpliqué

d’un enfant de moins d’un an
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N° 11 DE MM. HONDERMARCQ ET SEGHIN

Art. 8bis (nouveau)

Insérer un article 8bis, libellé comme suit:

«Art. 8bis. — A l’article  34 de la loi coordonnée du
14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins
de santé, est ajouté un 10°bis, libellé comme suit:

10°bis. Les frais de transport de l’enfant décédé de
mort subite vers un hopital tel que défini à l’article 4 de
la loi du … réglementant la pratique de l’autopsie après
le décès inopiné et médicalement inexpliqué d’un en-
fant de moins d’un an, en vue de d’y pratiquer l’autop-
sie.».

JUSTIFICATION

La législation actuelle prévoit que les frais de transport d’un
hôpital à l’autre sont supportés par l’hôpital.

Dès lors, si l’enfant décède de mort subite dans un hôpital
qui n’est pas un centre de référence et que les parents autori-
sent l’autopsie, l’enfant doit être transféré dans un hôpital de
référence et les coûts sont pris en charge par l’hôpital initial ou
l’enfant est décédé.

En outre, si l’enfant décède à domicile, c’est aux parents
qu’il appartient d’en assumer les frais.

Nous estimons que la prise en charge des frais de transport
par les parents dont l’enfant est décédé à domicile consitue un
obstacle à faire pratiquer une autopsie et alourdit la charge tant
émotionelle que financières des familles.

De plus, nous estimons que ce n’est pas aux hôpitaux qui
ne sont pas centre de référence de supporter la charge du trans-
port.

C’est pourquoi, nous proposons de prévoir explicitement dans
la loi une prise en charge de l’assurance maladie pour le trans-
port de l’enfant décédé.

Robert HONDERMARCQ (MR)
Philippe SEGHIN (MR)

Nr. 11 VAN DE HEREN HONDERMARCQ EN SEGHIN

Art. 8bis (nieuw)

Een nieuw artikel 8bis invoegen, luidend als volgt:

«Art. 8bis.— In artikel 34 van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
wordt een punt 10°bis ingevoegd, luidend als volgt :

«10°bis De kosten voor het vervoer van het door
wiegendood overleden kind naar een ziekenhuis zoals
bepaald in artikel 4 van de wet van … houdende rege-
ling van de autopsie na het onverwachte en om me-
disch onverklaarbare redenen overlijden van een kind
van minderdan één jaar, teneinde er de autopsie uit te
voeren.».

VERANTWOORDING

Krachtens de huidige wetgeving komen de kosten voor het
vervoer van het ene ziekenhuis naar het andere ten laste van
het ziekenhuis.

Indien het kind aan wiegendood overlijdt in een ziekenhuis
dat geen referentiecentrum is en de ouders een autopsie toe-
staan, moet het kind naar een referentieziekenhuis worden over-
gebracht en komen de vervoerskosten voor rekening van het
eerste ziekenhuis, waar het kind overleden is.

Indien het kind thuis overlijdt, zouden de kosten door de
ouders moeten worden gedragen.

De vervoerskosten van het thuis overleden kind voor reke-
ning doen komen van de ouders is volgens ons een beletsel om
de autopsie te laten uitvoeren; zulks verhoogt bovendien de
emotionele én financiële last van de gezinnen.

Voorts menen wij dat de vervoerskosten niet voor rekening
mogen zijn van de ziekenhuizen die geen referentiecentrum zijn.

Daarom stellen wij voor in de wet uitdrukkelijk te bepalen dat
het vervoer van het overleden kind door de ziekteverzekering
wordt gedragen.


