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Op 1 maart 1985 heeft de ~Jationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, af-

deling "Erkenning", geadviseerd de lithotriptor op de lijst te plaatsen
van de zware medische uitrusting aangezien dit toestel, op dat ogenblik,
beantwooordde aan de bepalingen van arto 6bis, § 2, 50 van de viet van
23 december 1963 op de Ziekenhuizenc Tevens werd voorgesteld één toestel
ter beschikking te stellen voor.de wetenschappelijke evaluatie van de moge-
lijkheden van deze uitrustingo

Ondertussen is de aankoopprijs van het tüestel merkelijk gedaald en zijn
ook de \1erkingskosten voor het gebruik merkelijk verminderd.

Hieruit volgt dat dit toestelthans niet meer beantwoordt aan de bepa-
lingen van artD 6bist § 2, 50 van de Vi-et van 23 december 1963 op de Zie-
kenhuizenD

Oak de technologi.9::is op zeer korte tijd geëvolueerd en de oorspronkelijke
niersteenverbrijzelaar is'uitgegroeid tot een polyvalent apparaat voor
bi-dimensionele radiologie dat kan toegepast worden voor een aantal dia-
gnostische en therapeutische doeleinden ~Jaaronder, onder meer, de nier-
steenverbrijzelingo Gezien deze polyvalentie is oak de vrees voor een
zekere monopolisatie voorbijgestreefdo

Gelet op hetgeen voorafgaat heeft de }Iationale l~aad voor Ziekenhuisvoorzie-
ningen, afdeling IIErkenningl', bij éénparigheid van stemmen, haar advies als
volgt geformuleerd :
l'De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, afdeling l 'Erkenning' 1 ,

stelt voor de lithotriptor af te voeren van de lijst van de Z\~are medische
ui trusting".

Alhoewel de Raad, strictu sensu, niet bevoegd is, wordt tevens éénparig
voorgesteld het tuestel niet te subsidiëren bij àankoop en wat de terugbe-
taling van de niersteenvergruizeling met dit toestel betreft, éénzelfde
terugbetaling te voorzien aIs voor de percutane lithotript;1eo
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