OPROEP AAN ALLE GYNAECOLOGEN
MEDISCHE VERKIEZINGEN
Beste collega,
Na de federale, Europese en regionale verkiezingen van 25 mei laatstleden, zijn de medische
verkiezingen aan de beurt tot 23 juni. De uitslag van deze medische verkiezingen zal bepalend zijn
om jullie belangen, de werking van jullie diensten en jullie inkomen als gynaecoloog te kunnen
verdedigen in de komende “medische” legislatuur.
Tijdens de voorbije legislatuur heeft de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) gevochten
voor een herwaardering van de gynaecologie, ondanks de budgettaire beperkingen.
Met haar vertegenwoordigers in de Technisch Geneeskundige Raad (TGR) heeft de BVAS een
herziening van de echografienomenclatuur kunnen bekomen, waaronder:
- Een verdubbeling van het aantal echografieën bij zwangerschappen van tweelingen;
- Een herwaardering van T2;
- De monitoring van T3 die de mutualiteiten wilden afschaffen;
- De creatie van een supplementaire code van een pathologie-echo bij het begin van de
zwangerschap.
De TGR heeft eveneens een verjongingskuur van de nomenclatuur voor infertiliteitsbehandelingen
goedgekeurd.
Deze wijzigingen komen binnenkort op de agenda van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen
om later dit jaar in voege te treden.
Over andere projecten zoals de herziening van de hysteroscopienomenclatuur en de verdubbeling
van de consultatie wordt momenteel gediscussieerd.
Enkel de BVAS, door de Commissie van de Gynaecologie en in samenspraak met de Vlaamse
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) en met de Groupement des Gynécologues
Obstétriciens de Langue Française de Belgique (GGOLFB), kan dit tot een goed einde brengen.
Daarom moet u voor de BVAS uw stem uitbrengen! Deze stem is niet alleen voor de BVAS nodig,
maar ook voor uzelf! Voor de rubriek medische verkiezingen van de BVAS, surf naar:
http://www.absym-bvas.be/medische-verkiezingen.
1000 REDENEN OM BVAS TE STEMMEN - STEM 1!
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