VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL HOUDENDE DE ERKENNING VAN EEN DIENST
MEDISCHE BEELDVORMING MET MAGNETISCHE RESONANTIE TOMOGRAAF

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID,

Gelet op artikel 128 van de gecoördineerde Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988,
16 juli 1993 en 6 januari 2014, inzonderheid artikel 5;
Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, gewijzigd bij het
decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 maart 2009, de wetten van 10
december 2009, 23 december 2009, 19 mei 2010 en 27 december 2012 en bij
het koninklijk besluit van 19 juni 2009;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling
van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie
tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot
vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 13 maart 2015 en 27
februari 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot
regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de
departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot
delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid;

Overwegende dat op 24 juli 2015 een principieel akkoord werd verleend voor
de oprichting van een dienst medische beeldvorming waarin een magnetische
resonantie tomograaf wordt opgesteld, uitgebaat in associatie tussen het
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart te Leuven en het Algemeen Ziekenhuis Diest
te Diest en waarbij het toestel opgesteld wordt in het Regionaal Ziekenhuis
Heilig Hart te Leuven;
Overwegende dat de voorzieningen op 23 mei 2016 hebben meegedeeld dat de
magnetische resonantie tomograaf in gebruik werd genomen op 22 mei 2016;
Overwegende dat bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 25 juni
2015 een erkenning voor onbepaalde duur werd verleend vanaf 7 september
2014 van de associatie afgesloten tussen het Algemeen Ziekenhuis Diest te
Diest en het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart te Leuven met betrekking tot
de gezamenlijke exploitatie van een dienst medische beeldvorming waarin een
magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld en waarbij het toestel
werd opgesteld in het Algemeen Ziekenhuis Diest te Diest;
Overwegende dat het dossier werd onderzocht en gemotiveerd door het
Agentschap Zorg en Gezondheid;

BESLUIT:
Artikel 1. Aan Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, V.Z.W., Naamsestraat 105,
3000 Leuven en Vereniging Diestse Ziekenhuizen, V.Z.W., Statiestraat 65,
3290 Diest wordt onder het erkenningsnummer 108 een erkenning verleend in
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, Naamsestraat 105 te 3000 Leuven voor de
dienst medische beeldvorming met magnetische resonantie tomograaf.
Art. 2.

De erkenning wordt verleend vanaf 22 mei 2016.

Brussel, 25 juni 2016,
De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
Bij delegatie het waarnemend Afdelingshoofd Gespecialiseerde Zorg
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