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Onderhavige nota heeft tot doel het kader voor de evaluatie
van de medische activiteit te omschrijven. Over bedoeld kader
dient overeenstemming te bestaan tussen de Federale overheid
en de Gemeenschaps- en Gewestelijke overheden bevoegd voor hetgezondheidszorgbeleid. 

Ieder van deze overheden zal instaan
voor de invulling van bedoeld kader, ieder voor wat hun be-
voegdheden betreft. Hieronder volgt een omschrijving van dekrachtlijnen.

1.

Ieder ziekenhuis is verplicht deel te nemen aan de evalu-
atie van de medische activiteit van zijn diensten en/of
medische functies. Deze verplichte deelneming maakt deel
uit van de erkenningsnormen.

2. Wat het gemeenschapsjgewestelijk niveau betreft, wordt in
hiernavermelde structuur voorzien :

Fer dienst of medische functie wordt een college van
geneesheren opgericht. Voor wat de Brusselse bicommunau-
taire dossiers betreft, zal een tweetalig College ad hoc
worden opgericht. Wat de Duitstalige gemeenschap betreft,
zal de bevoegde Minister van deze Gemeenschap per
dienstjfunctie, beslissen of hij al dan niet een verte-
genwoordiger wenst aan te duiden. In voorkomend geval zal
hij oak beslissen bij welk Gemeenschapscollege zijn
vertegenwoordiger zal zetelen. Hij zal omtrent zijn
genomen beslissing het federaal College inlichten.

Bedoelde Colleges zijn samengesteld uit arts en van de
betrokken professionele en wetenschappelijke verenigingen
en van het universitair milieu, evenals uit arts en waar-
van de bekwaamheid ter zake algemeen is erkend do or
diegenen die daadwerkelijk de betrokken functie uitoefe-nen. 

Het Secretariaat van de onderscheiden Colleges wordt
verzekerd door de GemeenschapsjGewestelijke Administra-tie.

De bevoegde Gemeenschaps/Gewestminister omschrijft de
samenstelling van het college waarvoor hijjzij bevoegd is
en bepaalt de wijze waarop bedoelde leden worden aangewe-
zen. Wat de samenstelling van voornoemd college betreft,
geeft de NRZV de voorkeur aan een verkiezingssysteem
waarbij de representativiteit van de professionele en
wetenschappelijke verenigingen alsook van de universitai-
re en niet-universitaire wereld is gevrijwaard. De ver-
houding tussen universitaire en niet-universitaire leden
berust op een 50/50% beginsel voorzover het praktisch
mogelijk is. De GemeenschappenjGewesten kunnen desgewenst
een beroep doen op buitenlandse experts.

Taken van de GemeenschaQs/Gewestelijke Colleqes

a) inzameling van de gegevens geregistreerd per dienstj-
per medische functie volgens een voor het ganse Rijk
éénvormig en geïnformatiseerd model.
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b) het uitvoeren van de evaluatie van de medische activi-
teit per dienstjper medische functie, op basis van de
jaarverslagen van elke dienstjmedische functie, en dit
met inachtneming van aIle reglementeringen inzake de
privacy van de patiënt;

c) het opmaken van een overzichtsrapport van de activi-
teiten voor ieder van de diensten/medische functies die
aan een evaluatieproces werden onderworpen;

d) het overmaken van dit overzichtsrapport, bevattende de
geglobaliseerde en anonieme gegevens per instelling,
enerzijds aan het bevoegd federaal college, en ander-
zijds, aIs feed-back, aan aIle deelnemende diensten/medi-
sche functiesi

e) het toezenden van een samenvattend verslag
evaluatie van de betrokken dienstenjfuncties
bevoegde GemeenschapsjGewestelijke Overheid;
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f) het beantwoorden van vragen uitgaande van een dienst
of van een beroepsbeoefenaar rn.b.t. het evaluatieproces;

g) het initiatiefrecht van de colleges om contact op te
nemen met de diensten.

3.

Op het federaal niveau wordt volgende structuur voorzien:

3.1. 

Voor ieder GemeenschapsjGewestelijk College waarvan
sprake sub punt 2 hierboven, wordt een federaal coordina-
tiecollege opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers
van de GemeenschapsjGewestelijke Colleges. De Minister
van de Duitstalige Gemeenschap kan per federaal college
een vertegenwoordiger aanduiden, althans indien deze
zitting heeft, namens de Duitstalige gemeenschap, in een
GemeenschapsjGewestcollege.

Het secretariaat van de federale colleges wordt waargeno-
men door de federale administratie.
Deze federale colleges zijn belast met het opstellen van
de richtlijnen, alsmede van de algemene criteria met
betrekking tot de evaluatie van de medische activiteit.
zij kunnen op basis van de gedane vaststellingen, voor-
stellen formuleren ter verbetering of aanpassing van de
erkenningsnormen.
De verhouding tussen de leden van de federale colleges
zal op een paritaire wijze (universitaire vs. niet-uni-
versitaire leden) worden verzekerd, voorzover zulks
mogelijk blijkt.
structureel zullen de federale colleges deel uitmaken van
de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, en be-
schouwd worden aIs permanente werkgroepen.

Ieder van de federale colleges is belast met de uitwer-
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king van een concreet model van geïnformatiseerde regis-
tratie, geldend voor het ganse Rijk, en dit rekening
houdend met de richtlijnen zoals bepaald door de N.R.Z.V.
Dit registratiemodel moet het opstellen van een jaarver-
slag door alle diensten ten behoeve van het gemeen-
schaps/gewestelijk college mogelijk maken. Het over-
zichtsrapport van ieder gemeenschaps/gewestelijk college
wordt door het federaal College geanalyseerd en verwerkt
in een nationaal evaluatierapport, dat jaarlijks wordt
overgemaakt aan de NRZV. ln de schoot van de NRZV wordt
een stuurgroep voor "Evaluatie van de medische activi-
teit" opgericht, belast met de behandeling van dit natio-
naal evaluatierapport.
De opdrachten van deze stuurgroep zijn :
1) het uitwerken van een uniforme werkwijze van de

onderscheiden federale colleges:
2) het toezicht op organisatie en uitvoering van de

evaluatieopdrachten van de federale colleges:

3.2. 

Een dubbele opdracht zal aan de N.R.Z.V. via deze "stuur-
groep voor evaluatie van de medische activiteit" worden
toevertrouwd:

Enerzijds zal de NRZV uniforme richtlijnen opstellen ten
behoeve van de onderscheiden federale colleges. Deze
richtlijnen zullen betrekking hebben op de werking en de
opdrachten van alle federale colleges.

Anderzijds is hij ermee belast om uit de jaarrapporten
van de federale Colleges de conclusies te puren naar de
Federale beleidsvoering, m.n. inzake programmatie, erken-
ning en financiering. Deze worden overgemaakt aan de
instanties van Volksgezondheid en de Ziekteverzekering,
ieder voor wat zijn bevoegdheid betreft.


