25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende
vaststelling van het maximum aantal PET-scanners
en diensten nucleaire geneeskunde
waarin een PET-scanner wordt opgesteld,
dat uitgebaat mag worden
BS 08/08/2014

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° "PET-scanner" : de positron emissie tomograaf of het onderdeel `positron emissie tomograaf' in
een hybrid toestel, zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2014
houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde
wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, die beelden maakt van de ruimtelijke
verdeling van radionucleïden door de annihilatiestraling die vrijkomt bij het verval van positronemiterende radionucleïden, te meten met behulp van ongecollimeerde, in coïncidentie
geschakelde detectoren, waarbij bedoeld detectiesysteem, al of niet bewegend, opgebouwd is uit
tenminste één ring;
2° "centrum" : de dienst voor nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld.

Art. 2.
§ 1. Het maximum aantal centra dan kan worden erkend, wordt beperkt op grond van volgende
criteria:
1° een centrum voor elk universitair ziekenhuis;
2° een centrum voor elk ziekenhuis waar tegelijkertijd chirurgische en geneeskundige
verstrekkingen verricht worden, uitsluitend voor de behandeling van tumoren en dat de
afwijking heeft verkregen, zoals bedoeld in artikel 2, § 1bis, van het koninklijk besluit van 30
januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van
ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van
ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen;
3° 16 centra bovenop de criteria bedoeld in 1° en 2°, waarvan 9 gelegen op het grondgebied van het
Vlaamse Gewest, 6 op het grondgebied van het Waals Gewest en 1 op het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
§ 2. Indien er in een bepaald gewest slechts een centrum meer kan erkend worden nadat de centra in de
in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde ziekenhuizen werden erkend, kan dit centrum in een
ziekenhuisassociatie uitgebaat worden over maximaal 3 vestigingsplaatsen met elk 1 PET-scanner.
In afwijking van artikel 82, § 2, 3°, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinstellingen, wordt dit centrum programmatorisch voor slechts 1 centrum
meegerekend.
De opportuniteit van de in het eerste lid bedoelde ziekenhuisassociatie, wordt 7 jaar na de
inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.

Art. 3.
Het maximaal aantal PET-scanners dat in gebruik mag worden genomen en uitgebaat, wordt beperkt
tot 26 toestellen, waarvan 12 gelegen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, 7 op het
grondgebied van het Waals Gewest en 7 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Per universitair ziekenhuis wordt, op grond van hun specifieke opdracht inzake opleiding en de
ontwikkeling van nieuwe toepassingen en procedures, een PET-scanner voor opleidings- en
onderzoeksdoeleinden, niet meegerekend in het in het eerste lid bedoelde aantal.

Art. 4.
Artikelen 34 en 35 van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de
gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, met uitzondering van artikel 35,
2°, a), dat bij artikel 57 van dezelfde wet buiten werking is gesteld, treden buiten werking op de dag
van de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

Art. 5.
De criteria bedoeld in artikelen 2 en 3 worden 7 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit
geëvalueerd waarbij rekening gehouden wordt met de behoeften voor de bevolking in functie van
bevolkingscijfers, geografische spreiding en prevalentie van tumoren waarvoor duidelijke
wetenschappelijk indicaties bestaan inzake diagnostiek met een PET-scanner.

Art. 6.
De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

