
 
 

1 
 

9 MAART 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering  

tot bepaling van aanvullende programmatienormen  

voor bijkomende diensten  

waarin een magnetische resonantie tomograaf  

wordt opgesteld 

 
 
BS 06/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1.  
Voor de verdeling van bijkomende diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt 
opgesteld als vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende 
vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt 
opgesteld, dat uitgebaat mag worden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 april 2014 en 19 
april 2017, worden de aanvullende programmatienormen, vermeld in artikel 2 en 3 van dit besluit, 
toegepast. 
 
 
Art. 2.  
In dit artikel wordt verstaan onder : 

1° NMR-ratio : het aantal toestellen per 100.000 inwoners in een provincie; 
2° NMR-index : de NMR-ratio van een provincie, gedeeld door het gemiddelde aantal toestellen per 

100.000 inwoners voor Vlaanderen. 
 
De diensten worden geografisch verspreid over de provincies door het aantal diensten per provincie 
toe te wijzen op basis van de officiële bevolkingscijfers op 1 januari 2017. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de toestellen die per provincie zijn erkend, de NMR-ratio en de NMR-index. Er wordt 
opeenvolgend een bijkomende dienst toegewezen aan de provincie met de laagste NMR-index. Na 
elke toewijzing van een toestel worden de NMR-index en NMR-ratio herberekend. 
 
Als aan een bepaalde provincie geen bijkomende dienst kan worden toegewezen, wordt haar NMR-
index buiten beschouwing gelaten en worden de diensten geografisch verspreid over de overige 
provincies door opeenvolgend een bijkomende dienst toe te wijzen aan de provincie met de laagste 
NMR-index. 
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Art. 3.  
Een dienst wordt toegewezen binnen een provincie volgens de activiteit en de capaciteit van het 
ziekenhuis, op basis van het aantal verantwoorde en erkende bedden. Bij die toewijzing worden de 
volgende criteria toegepast : 

1° als er binnen dezelfde provincie verschillende ziekenhuizen zijn die een rechtsgeldige aanvraag 
indienen, wordt rekening gehouden met de gevalideerde gegevens over de activiteit en 
capaciteit van het ziekenhuis, namelijk : 

a) het aantal verantwoorde bedden C/D/E/G/M/NIC, zoals berekend op 1 juli 2017 in het 
budget van financiële middelen; 

b) het aantal erkende bedden Sp, A/a, K/k op 1 juli 2017; 
c) het aantal verantwoorde bedden in chirurgische dagziekenhuisopname, zoals berekend op 1 

juli 2017 in het budget van financiële middelen; 
2° voor aanvragen vanuit een associatie worden alleen de activiteit en capaciteit geteld van het 

ziekenhuis of de ziekenhuizen waar nog geen magnetische resonantie tomograaf is opgesteld; 
3° er wordt voorrang gegeven aan de ziekenhuizen en associaties met het hoogste aantal 

samengetelde bedden. 
 
 
Art. 4.  
De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 


