24 MEI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering
tot vaststelling van aanvullende normen
waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B
moeten voldoen om erkend te worden

BS 13/06/2013

in voege vanaf 14/06/2013, tenzij anders bepaald

Gewijzigd door:
Besluit Vl. Reg. 09/05/2014 – BS 20/08/2014
Besluit Vl. Reg. 26/02/2016 – BS 05/04/20126 (in voege vanaf 15/04/2016) (blz. 2-4)
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Artikel 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap "Zorg en Gezondheid;
1° /1 algemeen ziekenhuis: een ziekenhuis als vermeld in artikel 2 van de wet betreffende de
ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, met uitzondering
van de psychiatrische ziekenhuizen en met uitzondering van de ziekenhuizen die uitsluitend
beschikken over gespecialiseerde diensten voor behandeling en revalidatie (kenletter Sp), al of
niet samen met diensten voor gewone hospitalisatie (kenletter H) of diensten neuropsychiatrie
voor behandeling van volwassen patiënten (kenletter T) of diensten geriatrie (kenletter G);
2° deelprogramma's B1-B2: het deelprogramma B1 en het deelprogramma B2, gezamenlijk erkend
en uitgebaat zonder deelprogramma B3, conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk III,
afdeling 6/1, van het koninklijk besluit van 15 juli 2004;
3° globaal zorgprogramma B1-B2-B3: het zorgprogramma, vermeld in artikel 11, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 15 juli 2004;
4° koninklijk besluit van 15 juli 2004: het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling
van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend
te worden;
4° /1 kwaliteitshandboek: het multidisciplinaire cardiologische kwaliteitshandboek, vermeld in
artikel 20 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004;
5° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;
6° zorgprogramma « cardiale pathologie » B: het zorgprogramma « cardiale pathologie » B dat
beantwoordt aan de erkenningsnormen, vermeld in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 15
juli 2004, en dat als dusdanig is erkend. Het zorgprogramma « cardiale pathologie » B bestaat, in
het kader van dit besluit, ofwel uit de deelprogramma's B1-B2, ofwel uit het globale
zorgprogramma B1-B2-B3.

Art. 2.
Om erkend te worden en erkend te blijven, voldoet het zorgprogramma « cardiale pathologie » B aan
de erkenningsvoorwaarden, vermeld in dit besluit.
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Art. 3.
Het algemeen ziekenhuis dat een erkenning voor het zorgprogramma cardiale pathologie B wil
verkrijgen of behouden, neemt deel aan de registratie van gegevens die toelaten om de zorgkwaliteit
en patiëntveiligheid te evalueren op het vlak van:
1° de keuze en de tijdsintervallen van de reperfusiestrategie bij acute coronaire syndromen;
2° de medische en paramedische permanentie en het voor cardiale patiënten gehanteerde
verwijzings- en transferbeleid naar andere zorgprogramma's cardiale pathologie B;
3° verdere endovasculaire en cardiochirurgische interventies of herinterventies tot één jaar na de
eerste behandeling;
4° de duur van opname en heropname van de patiënt die in het zorgprogramma behandeld is, met
het oog op risicostratificatie;
5° de uitvoering van de nodige diagnostische onderzoeken om de juiste indicatiestelling tot
coronarografie en revascularisatie aan te tonen;
6° de risicogeadjusteerde mortaliteit en complicaties die zich voordoen tijdens en na het
ziekenhuisverblijf;
7° de verhouding van het aantal endovasculaire en cardiochirurgische interventies tot het aantal
patiënten en het aantal coronarografieën dat uitgevoerd is op die patiënten, alsook het aantal in
officiële registers geïncludeerde patiënten van het type `STEMI', `non-STEMI' en andere acute
of chronische cardiale pathologie.
De minister kan de registratie, vermeld in het eerste lid, nader omschrijven en kan de minimale
voorwaarden en nadere regels vastleggen waaraan de registratie en het bezorgen van de geregistreerde
gegevens moeten voldoen.
Art. 4.
Het agentschap en het algemeen ziekenhuis publiceren een selectie van gegevens die verkregen zijn op
basis van de registraties, voorgeschreven door artikel 22/1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004
en vermeld in artikel 3 van dit besluit.
De minister kan nadere regels voor de selectie van de gegevens en nadere regels voor de publicatie
bepalen.
Art. 4.
Het algemeen ziekenhuis publiceert een selectie van gegevens die verkregen zijn op basis van de
registraties, voorgeschreven door artikel 22/1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 en vermeld in
artikel 3 van dit besluit.
De minister kan nadere regels over de selectie van de gegevens bepalen, en kan nadere regels over de
publicatie bepalen.
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Art. 5.
Het algemeen ziekenhuis dat een erkenning voor het zorgprogramma cardiale pathologie B heeft, of,
in voorkomend geval, de coördinerend geneesheer-dienstoverste, vermeld in artikel 24, § 3, 1°, van het
koninklijk besluit van 15 juli 2004, bezorgt een kopie van het kwaliteitshandboek aan het agentschap.
Art. 5.
Het algemeen ziekenhuis dat een erkenning voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » B heeft,
of, in voorkomend geval, de coördinerend geneesheer-dienstoverste, vermeld in artikel 24, § 3, 1°, van
het koninklijk besluit van 15 juli 2004, bezorgt een kopie van het kwaliteitshandboek aan het
agentschap.
In het eerste lid wordt verstaan onder:
1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid,
opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid »;
2° kwaliteitshandboek: het multidisciplinair cardiologisch kwaliteitshandboek, vermeld in artikel 20
van het koninklijk besluit van 15 juli 2004.
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Art. 6.
In dit artikel wordt verstaan onder associatie: het juridisch geformaliseerde duurzame
samenwerkingsverband tussen twee of meer ziekenhuizen, gericht op het gezamenlijk exploiteren van
een of meer zorgprogramma's, ziekenhuisdiensten, -functies, -afdelingen, medische diensten, medischtechnische diensten of technische diensten, dat erkend is door de minister die de erkenning van de
ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft.
Een zorgprogramma « cardiale pathologie » B kan maar van één associatie het voorwerp uitmaken.
Een associatie van twee of meer globale zorgprogramma's B1-B2-B3, die gesloten wordt na de
inwerkingtreding van dit besluit, geldt niet als uitzondering op artikel 82, § 2, 3°, van de wet op de
ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.

Art. 7.
Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad,
met uitzondering van artikel 3 en 4 die in werking treden op een door de Vlaamse minister, bevoegd
voor het gezondheidsbeleid, vast te stellen datum.

Art. 8.
De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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