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1. Identificatie van de instelling en van de 
betrokken vestigingsplaats 
Erkenningsnummer van de instelling: 

Naam van de instelling:  ...........................................................................................................................................

Adres van de instelling of de voornaamste vestigingsplaats:  ............................................................................

Postnummer: 

Gemeente:  ................................................................................................................................................................

ProvincIe:  ..................................................................................................................................................................

Telefoon: 

fax: 

E-mail:  ........................................................................................................................................................................

Website:  ....................................................................................................................................................................
Naam, telefoon en e-mail van de contactpersoon voor de vragenlijst

Naam :  .......................................................................................................................................................................

Telefoon: 

E-mail:  ........................................................................................................................................................................
Telefoon en e-mailadres  waar men 24uur op 24 iemand kan contacteren

Telefoon: 

E-mail:  ........................................................................................................................................................................

Naam van de betrokken vestigingsplaats:  ............................................................................................................

Adres van de vestigingsplaats:  ...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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2. Lijst met de medisch-technische en medische 
diensten, functies en zorgprogramma’s, 
verpleegeenheden 

Volledige benaming 
van de dienst, functie, 
programma, eenheid 

Aantal bedden/
plaatsen indien 

een aantal bedden/
plaatsen 

HOOFDZAKELIJK 
aan deze discipline 

wordt gewijd

Heeft u een RIZIV-
overeen-komst?

Is dit een van de 
sterke punten 

van uw instelling?

Bent u van plan 
dit domein in de 
toekomst verder 
te ontwikkelen?

Hospitalisatie-activiteiten 
 – Chirurgie : 

algemene chirurgie    

abdominale chirurgie    

cardiale chirurgie    

obstetrische 
chirurgie 

   

pediatrische 
chirurgie 

   

plastische chirurgie    

vasculaire chirurgie    

 – Behandeling 
van chronische 
nierinsufficiëntie 

   

 – Pediatrische 
chronische 
hemodialyse 

   

 – Hematologie    

 – Interne geneeskunde    

 – Oncologie    

 – Cardiologie    

 – Dermatologie    

 – Endocrinologie    

 – Gastro-enterologie 
(digestieve 
geneeskunde)

   

 – Genetische 
geneeskunde

   

 – Fysieke geneeskunde    

 – Nefrologie    

 – Neurochirurgie    

 – Neurologie    

 – Oftalmologie    

 – NKO    

 – Orthopedie    

 – Pneumologie    

 – Reumatologie    

 – Stomatologie    

 – Traumatologie    

 – Urologie    



3

Volledige benaming 
van de dienst, functie, 
programma, eenheid 

Aantal bedden/
plaatsen indien 

een aantal bedden/
plaatsen 

HOOFDZAKELIJK 
aan deze discipline 

wordt gewijd

Heeft u een RIZIV-
overeen-komst?

Is dit een van de 
sterke punten 

van uw instelling?

Bent u van plan 
dit domein in de 
toekomst verder 
te ontwikkelen?

 – Orgaantransplantatie    

 – Gynaecologie    

 – Materniteit    

 – Pediatrie    

 – Cardio-pulmonaire 
revalidatie (S1)

   

 – Locomotorische 
revalidatie (S2)

   

 – Neurologische 
revalidatie (S3)

   

 – Palliatieve zorg (S4)    

 – Gespecialiseerd voor 
de chronische zorg    
(S5)

   

 – Psycho-geriatrie (S6)    

 – Geriatrie    

 – Senologie    

 – Intensieve zorg 
buiten de intensieve 
zorg (ondermeer 
medium care)

   

 – Diagnose en/of 
behandeling van 
wiegendood van de 
pasgeborene 

   

 – Functionele 
revalidatie

   

 – Voorlopige 
hospitalisatie

   

 – Besmettelijke ziektes    

 – Behandeling van 
zwaar verbranden 

   

 – Slaapeenheid    

 – Expertisecentrum 
voor comapatiënten 

 – Psychiatrie
neuropsychiatrie 
voor observatie 
en behandeling 
(A)

   

kinderneuropsy- 
chiatrie (K) neuro-
psychiatrie voor 
behandeling (T)

   

nachthospitalisa-
tie in de neuro-
psychiatrie voor 
observatie en 
behandeling (A2)
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Volledige benaming 
van de dienst, functie, 
programma, eenheid 

Aantal bedden/
plaatsen indien 

een aantal bedden/
plaatsen 

HOOFDZAKELIJK 
aan deze discipline 

wordt gewijd

Heeft u een RIZIV-
overeen-komst?

Is dit een van de 
sterke punten 

van uw instelling?

Bent u van plan 
dit domein in de 
toekomst verder 
te ontwikkelen?

nachthospitalisa-
tie in de kinder-
neuropsychiatrie 
(K2)

   

nachthospitalisa-
tie in de neuro-
psy- 
chiatrie voor be-
handeling (T2) 

   

psychiatrische  
crisiseenheid 
voor volwasse-
nen

   

psychiatrische  
crisiseenheid 
voor kinderen

   

psychiatrische 
spoedgevallen 

   

intensieve be-
handeling van 
psychiatrische 
patiënten 

   

Zorgprogramma
 – Programma 

oncologie
   

 – Zorgprogramma 
voor oncologische 
basiszorg 

   

 – Gespecialiseerd 
oncologisch 
zorgprogramma voor 
borstkanker 

   

 – Zorgprogramma 
voor de geriatrische 
patiënt 

   

 – Zorgprogramma 
A voor de 
reproductieve 
geneeskunde 

   

 – Zorgprogramma 
B voor de 
reproductieve 
geneeskunde 

   

 – Zorgprogramma 
cardiale pathologieën 
A

   

 – Zorgprogramma 
cardiale pathologieën 
B1

   

 – Zorgprogramma 
cardiale pathologieën 
B1 – B2
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Volledige benaming 
van de dienst, functie, 
programma, eenheid 

Aantal bedden/
plaatsen indien 

een aantal bedden/
plaatsen 

HOOFDZAKELIJK 
aan deze discipline 

wordt gewijd

Heeft u een RIZIV-
overeen-komst?

Is dit een van de 
sterke punten 

van uw instelling?

Bent u van plan 
dit domein in de 
toekomst verder 
te ontwikkelen?

 – Zorgprogramma 
cardiale pathologieën 
B1 – B2 – B3

   

 – Zorgprogramma 
cardiale pathologieën 
C

   

 – Zorgprogramma 
E voor de cardiale 
pathologieën

   

 – Zorgprogramma 
P voor de cardiale 
pathologieën

   

 – Zorgprogramma 
T voor de cardiale 
pathologieën

   

 – Pediatrische 
zorgprogramma 

   

Functies
 – N*-functie    

 – NIC-functie    

 – P*-functie    

 – MIC    

 – Functie eerste 
opvang van 
spoedgevallen

   

 – Functie 
gespecialiseerde 
spoedgevallenzorg 

   

 – Functie mobiele 
urgentiegroep

   

 – Functie intensieve 
zorg

   

 – Functie palliatieve 
zorg

   

 – Functie 
ziekenhuisapotheek

   

 – Psychiatrisch mobiel 
team 

   

Dagactiviteiten  
 – Totaal aantal 

plaatsen 
daghospitalisatie

   

 – Functie chirurgische 
daghospitalisatie 

   

 – Functie niet-chirurgische daghospitalisatie
in de medische 
diagnose 

   

in de hematolo-
gie

   

in de oncologie    
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Volledige benaming 
van de dienst, functie, 
programma, eenheid 

Aantal bedden/
plaatsen indien 

een aantal bedden/
plaatsen 

HOOFDZAKELIJK 
aan deze discipline 

wordt gewijd

Heeft u een RIZIV-
overeen-komst?

Is dit een van de 
sterke punten 

van uw instelling?

Bent u van plan 
dit domein in de 
toekomst verder 
te ontwikkelen?

in de pediatrie    

in de geriatrie 
gemengd

   

 – Functionele revali-
datie

   

 – Daghospitalisatie in 
de dienst neuropsy-
chiatrie voor obser-
vatie en behandeling 

   

 – Daghospitalisatie in 
de kinderneuropsy-
chiatrie 

   

 – Daghospitalisatie in 
de neuropsychiatrie 
voor behandeling

   

 – Ambulante dialyse    

 – Collectieve autodia-
lyse 

   

 – Pijnkliniek    

Heeft u op de vestigingplaats een activiteit
 – Medische beeldvorming 

 – Laboratorium, klinische biologie 

 – Bloedbank 

 – Weefselbank 

 – Anatomopathologie 

 – Nucleaire geneeskunde 

 – Operatiekwartier 

 – Sterilisatie 

 – Ontwaakzaal 

 – Arbeidskamer 

 – Bevallingsafdeling 

 – Radiotherapie 
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3.  Human resources
Aantal vacante betrekkingen  voor het verpleegkundige personeel op  

Vacante 
betrekkingen op 

31/03

Vacante 
betrekkingen op  

30/06

Vacante 
betrekkingen op  

30/09

Vacante 
betrekkingen op 

31/12
In aantal In V.T.E. In aantal In V.T.E. In aantal In V.T.E. In 

aantal
In V.T.E.

Verpleeg-
kundigen A1 + 
Master/licentie

 ,  ,  ,  ,

Verpleeg-
kundigen A1 

 ,  ,  ,  ,

Verpleeg-
kundigen A2

 ,  ,  ,  ,

Aantal vacante betrekkingen per specialiteit voor de artsen  

Aantal vacante 
betrekkingen 31/12

Lijst met specialiteiten 

Wachtdienst (inclusief de assistenten) 

Discipline aanwezigheid 
24u/24

oproepbaar
24u/24

Geneesheer-specialist in de spoedgevallengeneeskunde  

inwendige geneeskunde  

chirurgie  

neurochirurgie  

plastische chirurgie  

orthopedische chirurgie  

anesthesiologie en reanimatie  

radiodiagnose  

pediatrie  

gyneacologie-verloskunde  

otorhinolaryngologie  

oftalmologie  

psychiatrie  

pédo-psychiatrie  

neurologie  

geriatrie  

urologie  

stomatologie  

Gdermato-venerologie  

pneumologie  

gastro-enterologie  

klinische biologie  
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4. Uitrusting/infrastructuur
Aantal
Totaal operatiezalen 

waarvan operatiezalen in de bevallingsafdeling 

waarvan operatiezalen die specifiek uitgerust zijn voor cardiale chirurgie met 
extracorporale circulatie



waarvan operatiezalen die exclusief voorbehouden zijn voor de dagchirurgie 

waarvan hybride zalen 

waarvan operatiezalen die speciaal uitgerust zijn voor neurochirurgische ingrepen 

waarvan operatiezalen specifiek voor septische ingrepen 

waarvan zalen die uitgerust zijn voor de interventionele neuroradiologie 

waarvan zalen die uitgerust zijn voor stereotactische neurochirurgische ingrepen 

Bedden in de ontwaakzaal van het operatiekwartier 

Bevallingsafdeling (of bevallingsen arbeidskamer) 

Arbeidskamers die enkel gebruikt worden voor bevallingen 

Isolatiekamers voor opgewonden patiënten 

waaronder isolatiekamers voor opgewonden patiënten in de spoedgevallendienst 

Isolatiekamers voor besmettelijke patiënten 

Catheterisatiezalen die uitgerust zijn met monoplanair systeem 

Catheterisatiezalen die uitgerust zijn met biplanair systeem 

Interventievoertuigen die eigendom van het ziekenhuis zijn 

Interventievoertuigen die aangepast zijn aan de kinderen 

Beschikt de vestigingsplaats

Over specifieke lokalen voor de pediatrie in de spoedgevallendienst? 

Over een mobiele uitrusting voor de dringende interne reanimaties? 

Bevindt de eenheid « niet-intensieve neonatale zorg » (N*) zich in of naast de kraamkliniek? 

Zijn alle operatiezalen samengebracht op dezelfde plaats? 

Indien neen, plaats van deze zalen: lijst met eenheden

Specifieke apparatuur  

Soort toestel Specifieke kenmerken Aantal
Toestel voor algemene röntgendiagnose Analoge ontvanger (film-scherm) 

Digitale ontvangers 

waaronder met fosforplaatjes 

waaronder “directe of indirecte flat panel 
detector”



Mobiel radiografietoestel 

Echografen 

Angiograaf monoplanair 

biplanair 

Mammografietoestellen 

Computer tomografen (CT) Transversale axiale 
tomograaf 

totaal 

waaronder sequentiële CT-scan 

waaronder spiraal CT–scan single slice 

waaronder spiraal CT–scan multislice 

Aantal op radiologie 

Aantal op spoedopname 
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Soort toestel Specifieke kenmerken Aantal
Aantal op operatiekwartier 

Aantal op radiotherapie 

Conebeam CT (CBCT) Totaal 

Tomograaf met nucleaire magnetische 
resonantie 

< 1 tesla 

≥ 1 en < 2 tesla 

≥ 2 en < 3 tesla 

≥ 3 tesla 

waaronder mobiele toestellen 

Toestel voor osteodensitometrie Totaal 

Tandheelkundige diagnose met film in de mond 

panoramische tandheelkundige tomografie 

tandheelkundige teleradiografie 

volumetrische tomografie met conische 
stralenbundel



Dentale Conebeam CT 

Gammacamera met 1 kop totaal 

waaronder vast 

met enkel scannen 

met zowel scannen als tomografie 

Gammacamera met 2 koppen totaal 

waaronder vast 

met enkel scannen 

met zowel scannen als tomografie 

Gammacamera met 3 koppen totaal 

waaronder vast 

met enkel scannen 

met zowel scannen als tomografie 

Gammacamera met meer dan 3 koppen totaal 

waaronder vast 

waaronder vast 

met enkel scannen 

met zowel scannen als tomografie 

Klassieke Pet-scan 

Pet –CT scanner 

PET-MRI scanner 

Kunstmatig beademingstoestel totaal 

waaronder op invasieve wijze 

waaronder op niet-invasieve wijze 

Lithotriptor 

Simulators totaal 

waaronder op invasieve wijze 

waaronder uitgerust met een CT-scan (cone 
beam)



waaronder PET-CT simulator 

Lineaire versneller totaal 

waaronder uitgerust met EPID (electronic 
portal imaging device)



waaronder uitgerust met cone beam CT 
imaging
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Soort toestel Specifieke kenmerken Aantal
waaronder uitgerust met multi-leaf collimator 

waaronder uitgerust met gating 

Kobalt-toestel 

Toestel voor rotatietherapie totaal 

waaronder lineaire versneller (RapidArc®, 
VMAT®,…)



waaronder TomoTherapy® 

Toestel voor contacten oppervlaktetherapie 

Toestel voor stereotactische radiotherapie totaal 

waaronder GammaKnife® 

waaronder CyberKnife® 

Ander (versneller, gelieve toe te lichten) 

Toestel voor intraoperatieve radiotherapie 

Planningsapparatuur totaal 

waaronder voor 2D 

waaronder voor 3D 

waaronder voor IMRT/IMAT 

waaronder voor rotatietherapie (IMAT) 

die diagnosebeelden voor fusie kan 
importeren



Dosimeters totaal 

waaronder eenvoudig systeem 

waaronder geïntegreerd in een 3D fantoom 

Brachytherapie-apparatuur met afterloading totaal 

waaronder HDR 

waaronder LDR 

waaronder PDR 

Elektrodiagnosetoestel elektroencefalogrammen (E.E.G.) 

elektromyografen (E.M.G.) 

geëvoceerde potentialen 

Radiologie

Datum voor de ingebruikname  van het oudste toestel voor conventionele radiografie   

Over welk toestel gaat het (commerciële naam van het merk en toesteltype):  ...................................................................
Datum voor de ingebruikname van het oudste toestel voor mammografie 

Over welk toestel gaat het (commerciële naam van het merk en toesteltype):  ...................................................................
Datum voor de ingebruikname van het CT-toestel 

Over welk toestel gaat het (commerciële naam van het merk en toesteltype):  ...................................................................
Datum voor de ingebruikname van het oudste MRI toestel (commerciële naam van 
het merk en toesteltype)



Datum voor de ingebruikname van het oudste echografie toestel (commerciële naam 
van het merk en toesteltype)



Wat is het controleorgaan op het vlak van radiobescherming:  ................................................................................................
Wat is de datum van de laatste controle : 

Hoeveel keren per jaar wordt er een controle verricht?  ............................................................................................................
Worden de toestellen gecontroleerd door een radiofysicus? 

Bestaat er een technisch handboek voor de meest frequente onderzoeken medische 
beeldvorming?
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Nucleaire geneeskunde 

Datum voor de ingebruikname van het oudste medische beeldvormingstoestel van 
de dienst ‘nucleaire geneeskunde” die gebruikt maakt van ioniserende stralen    



Datum voor de ingebruikname van het oudste toestel voor planaire scintigrafie 

Over welk toestel gaat het (commerciële naam van het merk en toesteltype):  .........................................................
Datum voor de ingebruikname van het oudste SPECT-toestel 

Over welk toestel gaat het (commerciële naam van het merk en toesteltype):  .........................................................
Datum voor de ingebruikname van het oudste SPECT-CT 

Over welk toestel gaat het (commerciële naam van het merk en toesteltype):  .........................................................
Datum voor de ingebruikname van het oudste PET-CT toestel 

Over welk toestel gaat het (commerciële naam van het merk en toesteltype):  ...................................................................
Wat is het controleorgaan op het vlak van radiobescherming:  ........................................................................................
Wat is de datum van de laatste controle : 

Hoeveel keren wordt er een controle verricht? ........................................................................................................................
Worden de toestellen gecontroleerd door een radiofysicus? ............................................................................................
Indien ja, hoeveel keer:  .....................................................................................................................................................................
Bestaat er een technisch handboek voor de meest frequente onderzoeken medische 
beeldvorming?



5. Samenwerkingsakkoord(en) 
Samenwerking tussen ziekenhuizen 
Heeft u een samenwerkingsakkoord met andere instellingen op het vlak van 

Met welke 
instellingen 
(erkennings-

nummer)

begindatum Einddatum           
(indien voorzien)

Erkend ?

De uitvoering van 
onderzoeken medische 
beeldvorming 

   

soort onderzoek:  ....................................................................................................................................................................
De ziekenhuisapotheek    

De klinische biologie    

Chronische nierinsufficiëntie    

De doorverwijzing van 
spoedgevallen 

   

De medische wachtdienst op 
de spoedgevallendienst

   

De NIC-dienst    

De P*-functie    

De N*-functie    

De kraamkliniek    

Het pediatrische 
zorgprogramma

   

Het programma oncologie    

Het gespecialiseerde 
programma oncologische 
basiszorg 

   

Het gespecialiseerde 
oncologische zorgprogramma 
voor borstkanker 
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De  neurochirurgie    

Het zorgprogramma voor de 
geriatrische patiënt

   

De radiotherapiedienst    

Het zorgprogramma A voor de 
reproductieve geneeskunde  

   

Het zorgprogramma B voor de 
reproductieve geneeskunde  

   

Het zorgprogramma cardiale 
pathologieën B

   

Het zorgprogramma E voor 
cardiale pathologieën

   

6. Activiteiten 
Spoedgevallen 

Aantal patiënten op de spoedgevallendienst die naar een ander ziekenhuis 
getransfereerd zijn omwille van medische redenen



Aantal patiënten op de spoedgevallendienst die naar een ander ziekenhuis 
getransfereerd zijn bij gebrek aan plaats



Aantal patiënten met psychiatrische problemen die in uw instelling noch adequaat 
kunnen worden behandeld  (door een gebrek aan plaats of expertise), noch kunnen 
worden doorverwezen naar een andere instelling (bij gebrek aan plaats)



Borstvoeding

Pasgeborenen Levend geboren, 
minder dan 37 
weken (bij het 
ontslag uit het 
ziekenhuis”)

Levend geboren, 37 
weken of meer (bij 
het ontslag uit het 

ziekenhuis”)

Aantal pasgeborenen gevoed met uitsluitend moedermelk  

Aantal pasgeborenen dat geen moedermelk krijgt om 
medische redenen

 

Aantal volledig gevoed met bereidingen voor baby’s  

Aantal gevoed met moedermelk en met zuigelingenvoeding 
op medische indicatie

 

Aantal gevoed met moedermelk en met zuigelingenvoeding 
zonder medische indicatie

 

Aantal gevoed met moedermelk en zuigelingenvoeding 
(onbekend of het al dan niet op medische indicatie is)

 

 
Prise en charge des enfants (de 0 à 16 ans) 

Verricht u bij elk onderzoek een strikte controle van de doses die worden toegediend 
bij CT-scanonderzoeken bij kinderen?



Beschikt u over specifieke protocollen 
 CT scan Radiografie
voor baby’s  

voor kinderen  

voor adolescenten  
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Psychiatrie    

Aantal voor de 
volwassenen

voor de kinderen

Dagen in de isolatiekamer  

Totale isolatie-episodes van minder dan één dag (24u)  

Totale isolatie-episodes van meer dan één dag  

Patiënten die een elektroshock hebben gekregen  

Episodes toegediende elektroshocks  
    
In het kader van de bescherming van de geestelijk zieken
Aantal gevallen die naar een ander ziekenhuis zijn doorverwezen 

Aantal maatregelen die door uw ziekenhuis opgestart zijn 

Totaal aantal maatregelen: Aantal gevallen via 
noodmaatregel

Aantal gevallen via 
normale maatregel

Aantal 
maatregelen die 
voor het einde 
van de looptijd 
opgeheven zijn 

Aantal in observatie   

Aantal in verder verblijf    

Aantal in postcure   

Wachtlijst 

Wat is de gemiddelde duur (in dagen) tussen de hospitalisatieaanvraag en de niet-dringende psychiatrische 
hospitalisatie

voor de kinderen 

voor de volwassenen 

Wat is de gemiddelde termijn voor ambulante patiënten om een afspraak voor een 
NMR te krijgen (in dagen)? 



Aantal patiënten die in het ziekenhuis moeten blijven bij gebrek aan plaats in het 
rusthuis/het rust-en verzorgingstehuis/de serviceflat 



Aantal patiënten die in het ziekenhuis moeten blijven bij gebrek aan plaats in het 
psychiatrisch verzorgingstehuis/initiatief voor beschut wonen



Toelichtende nota betreffende de statitische 
enquête

Alle inlichtingen die worden gevraagd in de vragenlijst betreffende het voorgaande jaar en meer in het 
bijzonder de situatie op 31/12 voor de nauwkeurige informatie en dit per vestigingsplaats.
Vervolgens zullen de gegevens enkel moeten worden geüpdatet

◊ Kind : elke persoon van 0 tot minder dan 16 jaar.
◊ Gezondheidspersoneel : elke persoon die de patiënt verzorgt.  Het gaat zowel om verpleegkundigen,  

verpleegkundige assistenten, zorgkundigen, kinesitherapeuten als paramedisch personeel, met 
uitzondering van artsen.

◊ Pasgeborene: volledige afdrijving (uit het lichaam van de moeder), los van de zwangerschapsleeftijd, van 
een conceptieproduct die na deze afscheiding ademt of elk ander teken van leven vertoont.
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Einde nota’s
1. Erkenningsnummer van de instelling: Dit is het nummer dat als dusdanig vermeld wordt in de ministeriële 

brief op grond waarvan de bevoegde Minister aan de directie van de instelling de erkenning van de 
instelling meedeelt.

2. Aantal vacante betrekkingen waarvoor er intern en/of extern een aankondiging is gedaan.
3. In het operatiekwartier, met uitzondering van de zalen die exclusief voorbehouden zijn voor de 

dagchirurgie 
4. Een hybride zaal is een interventiezaal waarbij de kenmerken van een klassieke operatiezaal voor cardiale 

chirurgie in verband worden gebracht met de kenmerken van een zaal voor interventionele cardiologie.
5. Geïntegreerd in de apparaten van radiotherapie om de toegediende dosis aan de patiënt te controleren
6. Leeftijd van het toestel
7. Toelating vallende onder de wet van de bescherming van de mentaal zieke persoon (26 juni 1990) rubriek 

Observatie. De patiënten nog toegelaten volgens de wetgeving van collocatie van kracht van vóór 1990 
vallen hier ook onder.

8. Toelating vallende onder de wet van de bescherming van de mentaal zieke persoon (26 juni 1990), rubriek 
Onderhoud.
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