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28 NOVEMBER 1986. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van 

DE NORMEN  
waaraan een dienst voor medische beeldvorming 

waarin een transversale axiale tomograaf wordt opgesteld, 

moet voldoen om te worden erkend als medisch technische dienst  

zoals bedoeld in artikel 6bis, § 2, 6°bis,  

van de wet op de ziekenhuizen. 

 
BS 06/12/1986 in voege 01/12/1986 
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Artikel 1.  
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder “dienst voor medische beeldvorming” 
de dienst waar verstrekkingen worden uitgevoerd bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij het 
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van 
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
 
 
Art. 2.  
Wordt beschouwd als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 6bis, § 2, 6°bis,  
van de wet op de ziekenhuizen, de dienst voor medische beeldvorming, waarin een 
transversale axiale tomograaf wordt geïnstalleerd, die beantwoordt aan de normen zoals 
vastgesteld in de artikelen 4 tot en met 7 van dit besluit. 
 
 
Art. 3.  
Een dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf wordt 
geïnstalleerd moet worden erkend door de daartoe bevoegde Minister. 
 
 
Art. 4.  
§ 1. De dienst voor medische beeldvorming moet opgericht zijn in een algemeen ziekenhuis 
dat over ten minste 150 acute bedden beschikt. Dit minimum bedraagt 120 bedden,  
als het ziekenhuis is gevestigd in een gemeente met ten hoogste 25 000 inwoners en  
het meest nabije ziekenhuis meer dan 15 kilometer verwijderd is. 
 
§ 2. In afwijking van § 1 kunnen de algemene ziekenhuizen wier beddenbestand voor ten 
minste twee derden bestaat uit bedden voor diagnose en heelkundige behandeling (C-bedden), 
uit bedden diagnose en geneeskundige behandeling (D-bedden) en uit bedden voor gemengde 
hospitalisatie C + D (H*-bedden), een dienst voor medische beeldvorming oprichten. 
 
 
Art. 5.  
De dienst voor medische beeldvorming moet 24 uur op 24 uur toegankelijk en  
operationeel kunnen zijn. 
 
 
Art. 6.  
In de dienst voor medische beeldvorming moet minimaal de volgende uitrusting aanwezig 
zijn : 

a) conventionele radiologie; 
 
b) conventionele angiografie; 
 
c) echografie. 
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Art. 7.  
De dienst voor medische beeldvorming moet over een medische staf beschikken bestaande uit 
minstens het equivalent van 3 full-time erkende radiologen. 
 
 
Art. 8.  
§ 1. Wanneer aan de voormelde normen is voldaan, wordt de erkenning verleend voor een 
bepaalde termijn die kan worden verlengd. 
 
§ 2. Wanneer wordt vastgesteld dat aan de normen niet meer wordt voldaan kan de erkenning 
worden ingetrokken. 
 
 
Art. 9.  
§ 1. De erkenning wordt van ambtswege verleend voor de diensten waarin een transversale 
axiale tomograaf staat opgesteld die geacht werd te passen in hetprogramma dat krachtens 
artikel 6bis, § 2, 5° van de wet op de ziekenhuizen,  
werd vastgesteld of die bij het invoegetreden van dit besluit niet in het programma werd 
opgenomen maar die geïnstalleerd werd vóór 30 april 1977 zonder dat de exploitatie ervan 
werd verboden. 
 
§ 2. De in § 1 bedoelde erkenning loopt uiterlijk ten einde op (31 december 1996), tenzij door 
de daartoe bevoegde Minister een nieuwe erkenning wordt verleend overeenkomstig de 
normen vermeld in de artikelen 4 tot en met 7 van dit besluit.  
 
 
Art. 10.  
De Minister die de Volksgezondheid nationaal onder zijn bevoegdheid heeft wordt door de 
bevoegde Minister in kennis gesteld van : 

a) de beslissing waarbij een erkenning wordt verleend met vermelding van de wijze waarop  
aan de normen van dit besluit wordt voldaan; 

 
b) de beslissing waarbij een erkenning wordt ingetrokken met het motief ervan; 
 
c) het proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat een transversale axiale tomograaf wordt  

geëxploiteerd in een dienst voor medische beeldvorming die niet overeenkomstig de 
normen van dit besluit is erkend. 

 
 
Art. 11.  
Het koninklijk besluit van 18 maart 1985 houdende vaststelling van de programmatiecriteria 
voor de transversale axiale tomograaf met ingebouwd telsysteem, zoals gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 12 september 1985, wordt opgeheven. 


