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30 JUNI 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling 
van het College van geneesheren  

voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde  
 
 
 
BS 14/09/2004 
 
 
Artikel 1.  
Het aantal geneesheren van het College van geneesheren voor diagnostiek  
met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde, belast met de externe toetsing  
van de kwaliteit van de medische activiteit,  
wordt vastgesteld op 12. 
 
De afdeling “medische beeldvorming” van voornoemd college is samengesteld uit 8 leden.  
 
De afdeling “nucleaire geneeskunde” is samengesteld uit 4 leden. 
 
 
Art. 2.  
Het ministerieel besluit van 16 april 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College 
van geneesheren voor de dienst voor medische beeldvorming waarin een magnetische 
resonantie-tomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld,  
wordt opgeheven. 
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30 JUNI 2004. - Ministerieel besluit houdende benoeming  

van de leden van het College van geneesheren  
voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde  

 
 
 
BS 14/09/2004 
 
 
 
Artikel 1.  
Worden benoemd tot leden van de afdeling “medische beeldvorming”  
van het College van geneesheren voor “diagnostiek met medische beeldvorming en  
nucleaire geneeskunde”: 

Dr. Geysens, Philippe, 3052 Blanden; 

Dr. Gildemyn, G., 9830 Sint-Martens-Latem; 

Dr. Joris, Jean-Paul, 5310 Noville-sur-Méhaigne; 

Dr. Maldague, Baudouin, 1301 Bierges; 

Dr. Peetroons, Philippe, 1410 Waterloo; 

Dr. Smeets, Peter, 9840 De Pinte; 

Dr. Struyven, Julien, 1180 Brussel; 

Dr. Verschakelen, Johny, 3130 Begijnendijk. 

 
Worden benoemd tot leden van de afdeling “nucleaire geneeskunde”  
van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en  
nucleaire geneskunde : 

Dr. Kiebooms, Luc, 3600 Genk. 

Dr. Léonard, Jean-Paul, 1030 Brussel; 

Dr. Mortelmans, Luc, 2018 Antwerpen; 

Dr. Pauwels, Stanislas, 1785 Merchtem; 

 
Art. 2.  
Het ministerieel belsuit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden  
van het College van geneesheren voor de dienst voor medische beeldvorming waarin een 
magnetische resonantie-tomograaf met ingebouwd elektronisch telsysteem wordt opgesteld,  
wordt opgeheven. 
 


