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

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL HOUDENDE DE ERKENNING VAN EEN DIENST
VOOR MEDISCHE BEELDVORMING WAARIN EEN TRANSVERSALE AXIALE TOMOGRAAF IS
OPGESTELD

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 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere
verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, laatst gewijzigd bij
10 april 2014;

de wet van

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1986 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 44 van de wet
op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 12 augustus 1991 en 27 april 1998;
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, laatst gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016;
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, gewijzigd bij
besluit van de administrateur-generaal van 11 maart 2016;

Overwegende dat de voorziening op 20 december 2016 volgende documenten
heeft overgemaakt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid :
-brandweerverslag van 6 december 2016: gunstig indien voldaan wordt aan de
opmerkingen in het verslag en de bijlage voor wat betreft de vooropgestelde
data;
-attest van de burgemeester van 28 december 2016 dat stelt dat de
voorziening beantwoordt aan de brandveiligheidsvoorschriften;
Overwegende dat de brandveiligheidssituatie in de voorziening mede en in
grote mate door de uitbatende instantie dient bewaakt te worden en dat alle
maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid van de patiënten te
garanderen;
Overwegende dat de voorziening verplicht is om, conform artikel 15, §2, 1°,
b) van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot
vaststelling van de procedures voor de gezondheidsvoorzieningen, te
beschikken over een ondertekend en gedateerd attest, van niet meer dan vijf
jaar oud, waaruit blijkt dat voldaan is aan de brandveiligheidsnormen;

BESLUIT:
Artikel 1. Aan Algemeen Ziekenhuis Lokeren, Autonome
Verzorgingsinstelling, Lepelstraat 2, 9160 Lokeren wordt onder het
erkenningsnummer 265 een erkenning verleend in Algemeen Ziekenhuis Lokeren
AV, Lepelstraat 2 te 9160 Lokeren voor de dienst voor medische beeldvorming
waarin een transversale axiale tomograaf is opgesteld.
Art. 2.

De erkenning wordt verleend vanaf 1 januari 2017.

Brussel, 18 maart 2017,
De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
Bij delegatie het Afdelingshoofd Gespecialiseerde Zorg

Tom De Boeck

