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Monsieur Fernand Etgen 
Präsident vun der Chamber 

Lëtzebuerg, den 19. Mee 2022 

Här Präsident, 

sou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës parlamentaresch Fro un 
d’Madamm Ministesch fir Santé  an un den Här Minister fir Sozial Sécherheet weiderzeleeden. 

Den 18. Mee ass vun der Madamm Ministesch fir Santé an vun Här Minister fir Sozial Sécherheet d’éischt 
an der Santé-Kommissioun an dono op enger Pressekonferenz annoncéiert ginn, datt de Centre 
Hospitalier du Nord (CHdN) eng Demande agereecht huet, fir een IRM-Zentrum an der Klinik zu Wooltz 
kënnen ze bedreiwen.   

- Ënnert wie engem gesetzlechen Kader kéint sech dësen ITM zu Wooltz afügen?
- A wei engem Stadium sinn des Gespréicher tëschen der Regierung an dem ChdN? Ass och

d’Gemeng Woltz an des Iwwerleeungen mat abezu ginn?
- Op wei engem Site kéint den IRM installéiert ginn?
- Gëtt et schonns eng Zäitschinn fir dëse Projet?

Mat déiwem Respekt, 

Carlo Weber 
Deputéiert 
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, 19.05.2022



 

 

Gemeinsam Äntwert vun der Madamm Gesondheetsministesch an vum Här Minister fir sozial 
Sécherheet op d'parlamentaresch Fro n° 6221 vum 19. Mee 2022 vum honorabelen Deputéierten 
Här Carlo Weber.  

 

Den CHdN huet den 29. Abrëll 2022 en Bréif un d’Gesondheetsministesch an un de Minister fir sozial 
Sécherheet adresséiert an deem en eng Demande de principe gestallt huet fir d’Installatioun vun engem 
zousätzlechen IRM-Gerät zu Woltz, deen an direkter Proximitéit zum Spidol soll stoe kommen. 

Vu datt dësen Projet eréischt 2024 operationell soll sinn, hunn déi béid Ministeren den CHdN an hirer 
Äntwert vum 31. Mee 2022 dorop verwisen datt en definitiven Accord am Aklang stoen muss mat der zu 
deem Moment bestoender Legislatioun. 

Souwuel ënnert dem aktuelle Gesetzestext wéi och ënnert der aktueller Form vum Gesetzesprojet n° 
8009, kéint elo schonn en zousätzleche Site vum CHdN mat engem IRM funktionéieren, dëst well den 
CHdN aktuell just 2 Siten huet (Ettelbréck a Woltz). Déi aktuell Legislatioun erlaabt am ganzen 3 Siten pro 
Spidol. De Gesetzesprojet gesäit zousätzlech Siten vir, fir der ambulanter Versuergung Rechnung ze droen, 
déi och méi no un de Patiente soll sinn, fir déi Servicer déi op déi Siten kommen. 

Deemno steet enger Verdéiwung vum Projet vum CHdN legal näischt am Wee. Allerdéngs kann 
d’Ëmsetzung vum Projet just ageleet ginn, wann e formellen Dossier de demande vum CHdN eragereecht 
gëtt, deen dann an d’Prozedur muss goen, déi am Gesetz virgesinn ass, an déi deementspriechend formell 
Autorisatioun dann och virleit. Op dës Modalitéiten ass den CHdN och higewise ginn. 

 

 

 

Lëtzebuerg, den 21. Juni 2022 

 

 

D'Gesondheetsministesch 

(s.) Paulette Lenert 
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