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ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN,
AFDELING "PROGRAMMATIE EN ERKENNING", INZAKE

TIJDELIJKE MORATORIUMMAATREGEL VOOR DE DIALYSECENTRA
TIJDELIJKE MORATORIUMMAATREGEL VOOR DE ZWARE DIENSTEN

"HARTRADIOLOGIE EN HARTCHIRURGIE"

~

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS,
SECTION "PROGRAMMATION ET AGREMENT", CONCERNANT

LE MORATOIRE TEMPORAIRE POUR LES CENTRES DE DIALYSE
LE MORATOIRE TEMPORAIRE POUR LES SERVICES LOURDS DE

RADIOLOGIE ET CHIRURGIE CARDIAQUES

Dit advies werd bekrachtigd tijdens de Bureau-vergadering van
8 april 1993.
Cet avis a été ratifié par le Bureau le 8 avril 1993~
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BETREFT: Nonnering van de zware diensten "hartradioJogie" en "hartchirurgie".

é
Mijnheer de Minister,

Op verzoek van het Bureau wordt de problematiek van de
diensten VOOT hartradiologie en hartchirurgie thans opnieuw besproken in het kader van
een werkgrœp "ad hoc".

Er wordt vastgesteld dat het onderzoek dat thans, met
medewerking van experten, lopend is in bedoelde werkgroep nog enige tijd zal aanslepen
vooraleer eindconclusies kunnen worden geformuleerd.

Geconfronteerd met deze gang van zaken, heeft de werk-
groep gemeend aan de plenumvergadering van de Raad, AfdeIing "Programmaûe en
Erkenning" een voorstel houdende een tijdelijk bewarende maatregeI te moeten voorstel-
len. De genoemde Afdeling, in plenaire zitting bijeengekomen op 8 apriJ 1993, heeft met
éénparigheid van stemmen besIist om U een in de ûjd beperkt moratorium voor te dragen,
zulks om een wildgroei van de diensten voor hartradiologie en hartchirurgie te voorko-
men. Het spreekt vanzelf dat de Raad zich op termijn ten gronde zal uiŒpreken over deze
problematiek en U zal adviseren omtrent de gewenste ontwikkelingen op genoemde
deelgebieden van de intramurale geneeskunde.

Het Bureau heeft in een bijwndere bijeenkomst, na de
beëindiging van de plenurnvergadering, éénparig beslist hoger geëxpliciteerd advies te
bekrachtigen.

Met de meeste hoogachting,

De V oorzitter ,

L
/oJo PEERS.

.

Rijksadministratiel centrum

Vesaliusgebouw
Tel. 02/210.45.11
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BETREFT: K.B. van 4 april1991 inzake de dialysecentra.

Referte : uw kabinetsnota Dr. NRZV/C/EP/22-92 dd. 5 oktober 1992.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer U hierbij ter kennis te brengen dat uw verzoek
tot herziening van de bij het K.B. van 4 april 1991 gepubliceerde normen inzake de
dia)ysecentra~ het voorwerp uitrnaakt van een djepgaand onderzoek dat thans lopend is in
bet kader van een werkgroep ad hoc.

ln pJenaire zitting van de NationaJe Raad voor Ziekenhuis-
voorzieningen dd. 8 april j.J., heeft de voorzitter van bedoelde werkgroep verslag
uitgebracht omtrent de stand van zaken betreffende kwestieus dossier. Met name werd
vastgesteld dat de werkgroep nog meerdere maanden zaJ nodig hebben om een dieper
inzicht te verwerven in de problematiek van de behandeJing van patiënten die lijden aan
eeo chronische nierinsufficiëntie. De werkgroep is met Dame van mening dat eeo
herleiding rot de hemodialyse-problematiek een ongewenste versmalling van het onderzoek
zou betekeoeo.

Geconfronteerd met deze vaststelling enerzijds, en mede gelet
op het feit dat om kwaliteitsredenen, moet worden verhinderd dat meuwe ongewenste
initiatieven zouden ontspringen, an derzij ds , heeft de werkgroep éénparig gemeend het
voorstel tot een tijdelijk moratorium inzake de dia)ysecentra te moeten voorstellen aan de
plenaire vergadering van de Raad.

De afdeling "Programmatie en Erkenning" van de Raad heeft
éénparig beslist om U een tijdelük~ moratoriununaatregel voor de dialysecentra VOOT te
stellen, en dit iD afwachting van een defmitief eindadvies van de Raad aangaande uw sub
reCeTte geciteerde vraag.

Rijksadminislralief centrum

Vesaliusgebouw
Tel. 02/210.45.11
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Het Bureau van de Raad is. aansluitend op de plenaire
vergadering van de Afdeling "Programmatie en Erkenning" in een bi.jzondere zitting dd. 8
april 1993 bijeengekomen en heeft met éénparigheid beslist om het voomoemd advies te

bekrachtigen.

Met de meeste hoogachting,

De V oorzitter ,


