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ADVIES

BETREFFENDE DE RADIOTHERAPIE.
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Dit advies werd bekrachtigd door het Speciaal Bureau op 16/12/1999*)



De erkenningsnonnen voor de radiotherapie voorzien dat de diensten die onder
bepaalde voorwaarden worden opgericht in het kader van een
samenwerkingsovereenkomst, slechts gezamelijk aan de erkenningsnonnen moeten
voldoen, mits hergroepering binnen een door de Koningtebepalen tennijn.

Die bepaling was bedoeld om diensten die niet afzonderlijk aan de erkenningsnormen
voldoen, te hergroeperen. ln de praktijk wordt de bepaling aangewend om bijkomende
diensten op te richten.

Een advies wordt gevraagd over de erkenningsnonnen met betrekking tot drie zaken:
a. de datum van verplichte hergroepering van hoger vennelde diensten.
b. Het verbod tot het oprichten van nieuwe diensten die niet afzonderlijk aan aIle

erkenningsnonnen voldoen.
c. Het instellen van een activiteitsniveau voor elke dienst (te bepalen aantal nieuwe

patiënten per jaar).

2.

Advies

De NRZV, afdeling "Erkenning en Programmatie" verstrekt bij meerderheid (1
stemmen, 9 contra-sternmell, 1 onthouding) het volgende advies.

pro-

De radiotherapie dient gezien te worden in het bredere kader van het zorgprogramma
voor de oncologische patiënt.
Hierbij meent de NRZV dat inzake radiotherapie tot op heden te weinig gegevens
voorhanden zijn meer bepaald betreffende behoeften en kwaliteitsgegevens, om
gegronde beslissingen te kunnen nemen. am een evaluatie op het terrein te kunnen
verrichten adviseert de NRZV een moratorium. Gedurende deze periode dienen de
nodige gegevens verzameld te worden en een analyse te gebeuren. Het college van
geneesheren Radiotherapie dient. hierbij ingeschakeld te worden. Dit moratorium
dient te gelden voor een periode van twee jaar.

Bij meerderheid adviseert de NRZV een moratorium op diensten, satellieten en
megavolttoestellen. Het moratorium geldt voor de bestaande toestellen in de nu
erkende diensten en deze waarvoor de erkennende overheid zijn akkoord verleend
heeft (v66r 1/1/2000).


