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Mevrouw de minister, 

 

 

Uw adviesaanvraag (MDB/2019/BW/566.924) van 16 juli 2019 werd behandeld tijdens de 
plenaire zitting van de FRZV van 12 september 2019. 

Uw vraag had betrekking op de volgende elementen : 

- Uitbreiding van de programmatie met 18 NMR's, zoals overeengekomen in het 

protocolakkoord van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 5 november 

2018; 

- Geografische spreiding van die extra toestellen over de drie gewesten, zoals 

overeengekomen in het aanvullend protocolakkoord van 22 mei 2019; 

- Noodzaak om de programmatie van de zware medische diensten te behouden (KB van 

25 oktober 2006) 

 

De Federale Raad geeft een positief advies voor de eerste twee bovenvermelde punten. 

Wat het behoud van de programmatie betreft, herinnert de FRZV eraan dat er verschillende 
adviezen werden uitgebracht waarin de Raad heeft aangegeven dat de programmatie op dit 
vlak zou moeten worden opgeheven. 

De FRZV herinnert er ook aan dat de vervanging CT vs NMR niet alleen nooit totaal kan zĳn, 
maar ook financiële gevolgen heeft die het beginsel van budgettaire neutraliteit op de proef 
zullen stellen (de NMR-onderzoeken duren langer en zijn duurder). 

De komende dagen zal er een werkgroep "deprogrammatie NMR" worden opgericht met als 
opdracht om de budgettaire gevolgen van een deprogrammatie te onderzoeken, rekening 
houdend met de eerdere adviezen die reeds werden uitgebracht rond dit dossier. 
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Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
Dienst Legal Management 
Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen 
 

Ter attentie van mevrouw De Block 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie  

Financietoren - Kruidtuinlaan 50/175 

1000 Brussel 
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Dit advies werd goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van de FRZV van 12 september 2019 
en door het Bureau op diezelfde datum goedgekeurd. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

Namens de Voorzitter van de FRZV, 

Margot Cloet 

 

 

 

De Secretaris, 

Pedro Facon 

 

 


