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1. Inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch 
voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten 

De ministerraad van 1 maart 2019 heeft op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De 
Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de inwerkingtreding van de verplichting 
voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten. 

Dit ontwerp voert de wet van 30 oktober 2018 uit, die verschillende bepalingen over gezondheid 
omvat. Deze wet verplicht het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante 
patiënten en legt de datum van inwerkingtreding van deze verplichting vast op 1 januari 2020. Op 
dezelfde datum treedt het verplicht gebruik van de SAM-gegeven (Authentieke Bron 
Geneesmiddelen) in het kader van het elektronisch voorschrijven in werking. Dit garandeert 
een optimale interoperabiliteit tussen de softwarepakketten van voorschrijvers en apothekers. 
Het ontwerp voorziet ook uitzonderingen op het verplicht elektronisch voorschrijven, bijvoorbeeld bij 
huisbezoeken, en in geval van overmacht. 

U kan het ontwerpKB raadplegen op ✍ www.vaskor.be/nieuwsflash 

De uitzondering die voorzien werd op het elektronisch voorschrijven voor 62-jarige artsen, werd 
gezien het tijdsverloop, gebracht op 64 jaar op 1 januari 2020. 

2. Verwijzing naar een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie 

 
Patiënten die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een 
behandeling met hadrontherapie en daarvoor een tegemoetkoming krijgen. Deze behandeling 
gebeurt in een gespecialiseerd centrum voor hadrontherapie.  
 
Voor de verdere uitleg verwijzen wij naar de website van het RIZIV via onderstaande link: 
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen/ziekenhuizen/zorg/Paginas/hadro
ntherapie.aspx 
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3. Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de 
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders 
 
Dit ontwerp (Vlaams Parlement 18785 (2018-2019 Nr. 1) werd op dinsdag 12 maart 2019 in de 
Commissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin besproken. 
 
Het zal nadien gestemd worden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. 
 
Naast een aantal werkingsregels voor de zorgaanbieders in de eerste lijn mbt de praktijkvoering en 
rond de persoon met een zorg- en ondersteuningsaanvraag worden de grote lijnen uitgezet voor alle 
grote projecten om de eerste lijn te hervormen: 
 

- De installatie van de zorgraden in de eerstelijnszones 
- De regionale zorgzones en de regionale zorgplatformen 
- De mogelijkheid tot oprichting van partnerorganisaties.  Het VIVEL (Vlaams Instituut voor de 

Eerste lijn) stelt hiervoor zijn kandidatuur 
- De instrumenten voor een patiëntgerichte benadering zoals een zorg en ondersteuningsplan, 

zorgcoördinatie en casemanagement 
 
Ondertussen werd er een besluit ivm de erkenning van de Zorgraden uitgewerkt en aan de Vlaamse 
Regering voorgelegd. 
 
Daarnaast werd er een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering uitgewerkt houdende de regels voor 
de erkenning en subsidiëring van een partnerorganisatie als Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn 
(VIVEL). 
  
Zowel binnen het ontwerpdecreet als in het ontwerpbesluit stelt de Raad van State dat het niet 
volledig uit te sluiten is dat de gesubsidieerde activiteiten die door het VIVEL worden verricht, 
economische activiteiten uitmaken die ook door andere dienstverleners kunnen worden verricht. De 
Raad stelt dat best contact kan opgenomen worden met de Europese Commissie om na te gaan of 
aanmelding al dan niet vereist.  
Telkenmale wordt er evenwel niet op ingegaan omdat de Vlaamse overheid van oordeel is om diverse 
redenen dat de diensten die het VIVEL  opneemt, niet van economisch belang zijn.  
 

Niettemin stelt de Raad van State hierover uitdrukkelijk:  
 
In dit verband dient te worden herinnerd aan de draconische sanctie die dreigt bij een onterechte 
niet-aanmelding. Niet aangemelde staatssteun is per se onwettig (zelfs indien ze verenigbaar met het 
recht van de Europese Unie zou kunnen worden verklaard indien ze correct werd aangemeld), 3 en 
die onwettigheid moet door elke rechter, desnoods ambtshalve, worden opgeworpen, 4 zonder dat 
de begunstigden van de steun zich op een gewekt vertrouwen kunnen beroepen om de terugbetaling 
van de steun (met interest) die in dat geval is vereist, te verhinderen. 5 De nationale rechter is 
bevoegd om vast te stellen of een maatregel als nieuwe staatssteun moet worden aangemerkt en of, 
indien dat het geval is, die maatregel bij de Commissie moest worden aangemeld alvorens tot 
uitvoering te worden gebracht. 
 
Naargelang de uitvoering van het decreet kan er verder gedetailleerd ingegaan worden op deze 
teksten. 
 

U kan dit document raadplegen op✍ www.vaskor.be/nieuwsflash 

http://www.vaskor.be/nieuwsflash


 

4. Studies en Groenboeken over de gezondheidszorg 
 
Veelvuldige studies belichten de evolutie van de gezondheidszorg.  Naargelang de invalshoek van de 
auteurs van de studies worden andere accenten gelegd. 
 
Als voorbeeld kunnen we u twee onderstaande studies weergeven: 
 
A. Helping people live the healthiest lives possible 
 
Twaalf “experten” hebben uit eigen initiatief voor het beleid negen aanbevelingen op een rijtje 
gezet:  
 
1. Eén visionair streefdoel als GPS 
2. Eén betrouwbaar dashboard met targets 
3. Eén toekomstgericht betalingsmodel 
4. Een consistent pact van sociale bescherming, investeringen en budget 
5. Een gezamenlijke beweging van kwaliteit en veiligheid 
6. Volledig geïntegreerde zorg op maat van burger en populatie 
7. Burgerparticipatie en stimuleren en responsabiliseren om onder- en overgebruik van zorg te 
reduceren 
8. State of the art digitalisering als hefboom 
9. Geïntegreerde werking van overheden en administraties 
 
U vindt de studie en het persbericht van de BVAS “Geen ‘New Deal’ nodig in de gezondheidszorg” op 

✍ www.vaskor.be/nieuwsflash 
 
B. The future of hospitals 

  
De opzet van de studie is na te gaan hoe de gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar kan 
blijven,  kwaliteitsvol en toegankelijk zijn via het  inzetten van schaarse middelen.  
Dit onderzoek, in opdracht van de Vlaamse overheid, uitgevoerd door het LIGB en Vlerick Business 
School, buigt zich over het ziekenhuis van de toekomst en de toekomst van het ziekenhuis binnen een 
groter zorgsysteem en zal bestaan uit twee grote luiken.  
Het eerste luik omvat een literatuurstudie met een objectieve weergave van de uitdagingen in het 
zorglandschap en trends die nationaal en internationaal worden beschreven als mogelijke 
antwoorden op deze uitdagingen.  
In het tweede luik van deze studie wordt, door middel van een grootschalige bevraging bij de Vlaamse 
bevolking, op zoek gegaan naar de meest gedragen visie op de invulling van het ziekenhuis van de 
toekomst binnen het Vlaamse landschap als antwoord op de beschreven uitdagingen. Welke zijn de 
voornaamste speerpunten waarop moet worden ingezet? De literatuurstudie die hieraan vooraf ging, 
ontvouwt een spectrum van mogelijke scenario’s waar de visie en expertise van verschillende 
stakeholders (patiënten, gezonde bevolking, gezondheidsmedewerkers) via een bevraging aan kan 
worden getoetst om zo de meest gedragen visie in kaart te brengen.  
 
Deze onderzoeksresultaten, die worden gepubliceerd in een Groenboek, dienen ondersteuning te 
bieden voor beleidskeuzes wat betreft de invulling van het ziekenhuis van de toekomst binnen de  
Vlaamse context. 
 

U kan de studie raadplegen op✍ www.vaskor.be/nieuwsflash 
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5.  Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128,130,135 en 138 
van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de gemeenschappen genoemd, 
betreffende de gegevensuitwisseling en het flankerend beleid in het kader van de 
financiering van de stages voor artsen-specialisten in opleiding ( BS 04-03-2019) 
 
Teneinde een transparant model en uniform model voor de financiering van de pedagogische 
componenten van de professionele stages voor “artsen-specialisten in opleiding” in te voeren werd 
bovenstaand protocolakkoord afgesloten. 
 
De federale overheid heeft het voorstel gedaan om een model in te voeren dat persoonsvolgend is 
onder de vorm van een toelage of voucher waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteitscriteria 
voor de stagmeesters en stagediensten. Hierbij wordt er in een overgangsperiode ingevoerd teneinde 
voldoende tijd te geven het nodige te doen en gemaakte afspraken na te komen. 
 
Zo worden afspraken gemaakt voor de gegevensuitwisseling en de financiering (eenzelfde 
informaticatoepassing voor het beheren van de processen van de respectievelijke bevoegdheden 
inzake het beleid inzake de gezondheidszorgberoepen) en wordt er voorzien in een overgangsperiode 
2019-2021.  
 

U kan dit protocolakkoord raadplegen op✍ www.vaskor.be/nieuwsflash 
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