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Een provinciale raad komt tot de vaststelling dat er een sterke spreiding bestaat van
de activiteiten van de op zijn Lijst ingeschreven neurochirurgen. De meeste collega's
worden niet meer in staat gesteld behoorlijk ervaring op te doen en maken gewag van
een gebrek aan centrale regelgeving omtrent de organisatie van de neurochirurgische
diensten.
De betrokken raad vraagt of niet moet worden overwogen dergelijke situatie aan de
bevoegde ministers voor te leggen.

Antwoord van de Nationale Raad aan de betrokken
provinciale raad betreffende de toestand in die provincie :
Uit een geactualiseerd overzicht blijkt dat er in minstens 13 ziekenhuizen
neurochirurgische ingrepen plaatsvinden die worden verricht door minstens 21
neurochirurgen. De overgrote meerderheid van de neurochirurgen werkt in twee
ziekenhuizen (campussen).
De provinciale raad is bevoegd na te gaan of de neurochirurgische activiteit binnen uw
provincie strookt met een kwalitatief hoogstaande zorg en of in het vlak van de
continuïteit van de zorg sluitende waarborgen aanwezig zijn. De bevoegdheid van de
provinciale raden inzake onder meer spreiding van de medische activiteiten ter
preventie van medische fouten werd bij arresten van het Hof van Cassatie herhaaldelijk
erkend.
Wanneer de provinciale raad mocht vaststellen dat patiënten het slachtoffer zijn van
een gebrekkige kwaliteit of continuïteit van de zorg die het gevolg is van een
overdreven spreiding van de neurochirurgische activiteit zou de Nationale Raad dit
graag vernemen. Aandringen op een preventief optreden van de overheid lijkt
momenteel niet opportuun daar de fusies van de ziekenhuizen nog in volle realisatie
zijn. Daarnaast plant de overheid op dit ogenblik een wetgevend initiatief om tot een
kadaster te komen waaruit de exacte spreiding van de medische activiteit (ook over de
provinciegrenzen heen) zou moeten blijken.

