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NIEUWSFLASH VAS, afd. Oost- en West-Vlaanderen - 2021-01 
 

Periode 19 december 2020  – 8 januari 2021 
 

INHOUDSTAFEL 
 

1. Inleiding 
- Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 
- COVID-19: tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal voor 
zorgverleners aangepast aan de specificiteit van elk beroep - incorrecte berekening van 
het aantal contacten voor de tegemoetkoming van beschermingsmateriaal 
- Globaal medische dossier: 20 euro extra voor de huisartsen 

2. Het EMD en het gebruik van het GMD – het medisch voorschrift 
3. Marevan terug beschikbaar 
4. Coördinerende en raadgevende artsen (CRA) 
5. Wetgeving 

 

1. Inleiding 
 

Het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen wenst al zijn leden een voorspoedig jaar 2021. De 
COVID-19 context blijft aanhouden waarbinnen gezocht wordt naar oplossingen om de 
maatschappij zo goed als mogelijk leefbaar te houden op alle gebieden: economisch, medisch 
en juridisch. 
 

De COVID-19-besluiten vermenigvuldigen op allerlei gebieden naar hulp voor zelfstandigen, 
tussenkomsten ziekenhuizen in allerlei kosten, tussenkomsten extra-murale artsen.  Wat 
betreft de tussenkomsten voor de artsen via de overbruggingskredieten of gelijke welke 
“kredieten” kunnen we stellen dat deze politiek mank loopt om reden dat het juridisch 
arsenaal totaal niet geschikt is voor de situatie van de artsen. De BVAS heeft dit al 
verscheidene keren aangekaart maar er wordt geen gehoor gegeven.  Ondertussen worden de 
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kredieten gretig verder verstrekt met zelf dubbele bedragen voor bepaalde situaties die zich 
voordien, maar zeker niet ten aanzien van de artsen. 
 

Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 
 

U kan het akkoord raadplegen ✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html 
 

In het BVAS persbericht dat u werd toegestuurd 17 december 2020 werd een resumé gegeven 
van de belangrijkste punten van het akkoord en op 22 december 2020 werd u meegedeeld op 
welke wijze u kan conventioneren (geheel of gedeeltelijk) of deconventioneren. 
 

In afwachting van deze publicatie en vanaf 1 januari wordt er in de GVU wetgeving vastgelegd 
hoe u uw honoraria verder kan aanrekenen:  
“Artikel 50 § GVU wet: 
Wanneer een nieuw akkoord wordt afgesloten of een nieuw in artikel 51, § 1, zesde lid, 2°, 
bedoeld document bestaat, en dit akkoord of document de periode dekt die onmiddellijk volgt 
op een akkoord of document dat is verstreken, behouden de arts en tandheelkundigen voor 
wat hun toetreding of weigering tot toetreding betreft, de situatie waarin zij zich bevonden op 
de laatste dag van dat akkoord of document dat is verstreken, ofwel tot de dag waarop zij 
kennis geven van hun weigering tot toetreding tot het nieuwe akkoord of document, ofwel tot 
de dag waarop zij worden geacht te zijn toegetreden tot het nieuwe akkoord of document”. 
 

Eenvoudig vertaald betekent dit dat u op dezelfde wijze verder blijft werken zoals onder het 
oude akkoord tot de dag waarop het nieuwe akkoord wordt gepubliceerd. Ofwel geeft u dan 
kennis van uw gehele of gedeeltelijke weigering van het akkoord en bent u een gedeeltelijk -of 
niet verbonden arts voor de rest van het lopende jaar 2021. Indien u op dat moment geen 
weigering betekent past u de tarieven toe van een verbonden arts voor de lopende periode 
2021.  Een akkoord wordt meestal in de maand februari van het volgend jaar gepubliceerd in 
het BS. 
 

Vooraleer het akkoord in werking treedt mag niet meer dan 40% van de artsen zijn weigering 
betekenen, en niet meer dan 50% van de algemeen geneeskundigen en niet meer dan 50% 
van de geneesheren-specialisten mogen het akkoord  weigeren. 
 

Van zodra het akkoord wordt gepubliceerd berichten wij u hierover. 
 
COVID-19:  
- Tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal voor zorgverleners aangepast 
aan de specificiteit van elk beroep – incorrecte berekening van het aantal contacten voor de 
tegemoetkoming van beschermingsmateriaal 
 

Wij verwijzen naar het schrijven gericht aan de leden aangaande de tegemoetkoming in de 
kosten voor het beschermingsmateriaal dd. 22 oktober 2020. 
 

http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html
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Ondertussen werd deze maatregel, die van toepassing is vanaf 4 mei 2020, verlengd tot 30 
juni 2021 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad). 
 

Eind verledenjaar kregen we onderstaand RIZIV bericht dat er ten onrechte bedragen werden 
uitgekeerd:  
“Boekhoudkundige vergissing: 16.000 artsen ontvingen foutieve tegemoetkoming 
Het Riziv heeft naar aanleiding van de klachten die zij heeft ontvangen nagegaan wat verkeerd 
is gelopen met de betalingen verricht door het CIN. Op basis van die analyse blijkt dat bij het 
aantal contacten ten onrechte rekening is gehouden met enkele door het ziekenhuis 
gefactureerde contacten van artsen-specialisten. 16.000 specialisten hebben dus van de 
verzekeraars (in het Intermutualistisch College) een totaalbedrag (+/- 2.000 specialisten) of 
gedeeltelijk onverschuldigd bedrag (+/- 14.000 specialisten) ontvangen.  
We schatten dat 7,6 miljoen euro te veel werd betaald, terwijl het totaalbedrag voor 
alle zorgverleners 145 miljoen euro bedraagt. 
 

De betrokken zorgverleners hoeven geen actie te ondernemen. 
Deze ten onrechte betaalde bedragen worden volledig teruggevorderd of worden 
gecompenseerd met andere tussenkomsten voor beschermingsmateriaal. Het 
verzekeringscomité stelt in januari de concrete vergoedingsvoorwaarden vast. 
 

U ontving ten onrechte een bepaald bedrag? Stort het nog niet terug, u wordt persoonlijk 
gecontacteerd.”. 
 

Momenteel is het syndicaat nog niet op de hoogte op welke wijze dit probleem zal opgelost 
worden maar wij houden u verder op de hoogte.  
 
- Globaal medisch dossier: 20 euro extra voor de huisartsen 
 

Het bedrag voor het beheer van het Globaal medisch dossier verhoogt eenmalig met 20 EUR 
in 2020. Dit is bedoeld om de tijdelijke toename van de administratieve activiteiten in verband 
met de COVID-19-crisis te compenseren. 
 

In de nieuwsflash 2020-20 werd onder punt 1 in de Inleiding melding gemaakt van deze 
tegemoetkoming. 
 

De BVAS had laten weten dat zij niet akkoord gingen met de referentieperiode die was 
opgenomen in de beslissing van de Ministerraad. Er werd ingegaan op deze overweging en de 
periode werd gewijzigd waarbij ook rekening gehouden werd met de periode 2020. 

Wat houdt de maatregel concreet in? 

Huisartsen zullen in januari 2021 eenmalig 20 EUR ontvangen voor elk GMD betaald tussen 1 
januari 2019 en 30 september 2020 (datum van verstrekking). Dit bedrag wordt zonder 
aanvullende voorwaarden toegekend aan de beherend arts. Wanneer voor dezelfde patiënt 
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een GMD werd betaald in 2019 (datum van verstrekking) en in 2020 (datum van verstrekking), 
dan zal alleen het in 2020 betaalde GMD in aanmerking komen. 

Medische huizen zullen 20 EUR extra krijgen per patiënt geregistreerd op 30 september 2020. 

Hoe gebeurt de betaling? 

Het Nationaal Intermutualistisch College zal in de loop van januari 2021 een gecentraliseerde 
betaling verrichten op het bankrekeningnummer dat is opgegeven in de MyRIZIV-applicatie. 

2. Het EMD en het gebruik van het GMD – het medisch voorschrift 
 

Naar aanleiding van enkele concrete vragen van leden over het gebruik van het EMD en het 
elektronisch voorschrift geven wij een korte wetgevende toelichting. 
 

Vanaf 1 januari 2021 zal elke huisarts een erkend elektronisch medisch dossier moeten 
gebruiken voor het beheer van het GMD en ingeschreven zijn voor de MyCareNet-dienst 
‘Beheer van het GMD’ (eGMD). 
 

In 2016 is de verplichting tot het elektronisch medisch dossier ingeschreven in de wet van 18 
december 2016 (BS 27 december 2016). Door de BVAS-VAS is er nog een ultieme uitzondering 
afgedwongen voor de huisartsen die vóór 2017 werden erkend en dit tot 1 januari 2021. 
 

In toepassing van besluit van 5 mei 2019 (BS 27.05.2020) betreffende het verplicht gebruik 
van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten werden er 
een paar uitzonderingen voorzien waarbij er gebruik kan gemaakt worden van papieren 
voorschriften: 
 

“Art. 3. In afwijking van het eerste en het tweede artikel kan een voorschrift op papier 
gebruikt worden: 
1° als het opgesteld wordt buiten het kabinet van de voorschrijver; 
2° of in het geval van overmacht die het gebruik van het elektronisch voorschrift onmogelijk 
maakt. 
 

Art. 4. De verplichting bedoeld in het eerste en het tweede artikel geldt niet voor de 
voorschrijvers die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op de datum van 1 januari 2020”. 
 

3. Marevan terug beschikbaar 
 

In de vorige nieuwsflash 2020-22 werd er in de rubriek persberichten ingegaan op het tekort 
aan Marevan en Marcoumar. Het FAGG deed op 20 november 2020 een terugroeping van het 
geneesmiddel Marevan 5 mg (Therabel), verpakkingsgrootte van 60 tabletten, tot op het 
niveau van de apotheken.  
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Op 18 december 2020 verspreidde het FAGG een persbericht waarbij de beschikbaarheid 
opnieuw werd gegarandeerd. U kan het persbericht raadplegen  
https://www.fagg.be/nl/news/marevan_warfarine_verpakking_van_60_tabletten_mag_opnie
uw_in_de_handel_worden_gebracht 
 

4. Coördinerende en Raadgevende artsen (CRA) 
 

Naar aanleiding van een besluit van de Vlaamse Regering waarbij de CRA extra financiering 
werd toegekend door ook voor woongelegenheden zonder bijkomende erkenning een 
vergoeding voor CRA’s te voorzien heeft het VAS een schrijven gericht aan de Vlaamse 
Minister Beke dd. 4 januari 2020. Enerzijds een bedanking voor de extra financiering maar 
anderzijds toch een aantal fundamentele bemerkingen naar werktijdbelasting en mogelijke 
herziening van het statuut. 
 

Met een mail van 8 januari 2020 vanuit het kabinet werd er bevestigd dat de aanwezigheid 
van de CRA in de gebouwen van het WZC voor de toekomst niet meer zal gevraagd worden en 
wat het betreft het statuut van de CRA wil men zeker tot een gedragen visie komen dat eerst 
zal uitgewerkt worden binnen het kabinet en zal opgenomen worden met alle betrokken 
partijen teneinde tot een gedragen visie te komen. 
 

U kan de brief naar de Minister en het antwoord van het kabinet terugvinden l 

✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html 
 

5. Wetgeving 
 

Federaal 
 

5.1. Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 2021, van het globaal 
budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen (KB 
30.12.2020 – BS 07.01.2021)(in werking 09.01.2021). 
 

Het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van ziekenhuizen, 
wordt, voor het jaar 2021, vastgesteld op 9.483.240.295 euro. 
 

5.2. Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien 
in artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere 
regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan 
de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19-epidemie, voor wat betreft de 
algemene ziekenhuizen (MB 21.12.2020 – BS 30.12.2020)(in werking 31.12.2020) 
 

Via dit besluit wordt er nu een bedrag vermeldt voor: 
- Het COVID-19 klaar maken van het ziekenhuis; 
 

Er wordt 2524,07 euro voorzien per COVID-19 bed. 
 

https://www.fagg.be/nl/news/marevan_warfarine_verpakking_van_60_tabletten_mag_opnieuw_in_de_handel_worden_gebracht
https://www.fagg.be/nl/news/marevan_warfarine_verpakking_van_60_tabletten_mag_opnieuw_in_de_handel_worden_gebracht
http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html
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Deze forfaitere tegemoetkoming wordt slechts éénmaal toegekend. 
 

- Voor de zorg aan COVID-patiënten; 
 

1° 233,54 euro per verpleegdag van de patiënt op een niet-intensieve bed;  
2° 210,60 euro per verpleegdag van de patiënt in een bed op intensieve zorgen zonder 
ademhalingsondersteuning;  
3° 208,92 euro per verpleegdag van de patiënt in een bed op intensieve zorgen met 
ademhalingsondersteuning;  
4° 599,98 euro per verpleegdag van de patiënt in een bed op intensieve zorgen met 
extracorporale membraanoxygenatie (ECMO);  
5° 41,88 euro per passage van een COVID-19 of een COVID-19- suspect-patiënt op de 
spoeddiensten.  
 

Voor de toepassing van 1 ° tot 4 ° hierboven, is de patiënt zowel de vermoedelijke als 
bevestigde COVID-19 patiënt voor de maanden maart en april 2020 en de bevestigende 
COVID-19 patiënt vanaf de maand mei 2020. De gegevens met betrekking tot de 
verpleegdagen van de patiënten in bedden op intensieve zorgen en in niet-intensieve bedden 
zijn afkomstig van Sciensano.  
 

Voor de toepassing van 5 ° hierboven is het aantal passages op de spoeddiensten van COVID-
19-suspect patiënten het geregistreerde aantal per ziekenhuis in antwoord op een bevraging 
door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
 

- Voor de zorg aan niet COVID-patiënten; 
 

Dit bedrag wordt vastgesteld op 206,34 euro per VTE en per volledige kalendermaand waarbij 
aanvullende beschermingsmaatregelen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie 
van toepassing zijn. 
 

5.3. Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, §2 van de wet van 6 november 2020 
om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige 
activiteiten worden uitgeoefende door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn (KB 
13.12.2020 – BS 30.12.2020)(in werking 30.12.2020 – uitwerking 01.04.2021) 
 

In de nieuwsflash 2020-20 hadden wij toelichting gegeven bij de wet van 6 november 2020. 
Door deze wet werd het mogelijk om verpleegkundige handelingen door niet-bevoegde 
personen te laten uitvoeren mits het naleven van een aantal voorwaarden door 
laatstgenoemden. 
 

Vanuit verpleegkundige hoek  kwam er reactie ten aanzien van deze wet. 
Vandaar dat een besluit genomen werd waarbij een lijst van activiteiten werd vastgelegd die 
uitgesloten zijn van de verpleegkundige activiteiten die tijdelijk mogen worden uitgeoefend 
door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn.  
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Voor enkele B2 handelingen is er een uitzondering gemaakt waarbij deze B2 handelingen wel 
mogen uitgevoerd worden door niet-bevoegden (mits naleving van de 7 
toepassingsvoorwaarden). Wat betreft de verstrekkingen waarvoor geen voorschrift van de 
arts nodig is (B1 handelingen), heeft het koninklijk besluit ook een lijst opgesteld met 
verstrekkingen die uitgesloten zijn. 
 

Minister Vandenbroucke heeft een omzendbrief opgemaakt ter verduidelijking van de 
toepassing van de wet en zijn uitvoeringsbesluit. 

U kan dit raadplegen ✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html 
 
5.4. Koninklijk besluit betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met 
betrekking tot vaccinatie tegen COVID-19 (KB 24.12.2020 – BS 24.12.2020)(in werking 
24.12.2020) 
 

Via dit besluit wordt de oprichting van een vaccinatiegegevensbank geregeld. 
De persoon die de vaccinatie uitvoert moet een aantal gegevens registreren zoals opgenomen 
in het besluit. 
De verwerking van de gegevens kan enkel binnen bepaalde doelstellingen te gebeuren. 
 

De gegevens die worden geregistreerd worden bewaard tot minstens 2 jaar na het overlijden 
van de persoon waaraan het vaccin wordt toegediend. 
 

Daarnaast is er ook een regeling uitgewerkt inzake de overdracht van de gegevens aan 
instanties met een opdracht van algemeen belang. Er wordt ook bepaald hoe de 
verwerkingsverantwoordelijken optreden. 
 

Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op de dag waarop een Samenwerkingsakkoord 
tussen de Federale Staat en de gefedereerde autoriteiten houdende registratie en verwerking 
van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 in werking treedt. 
 

U kan bovenstaande besluiten raadplegen  

✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html 
 
 
Auteur: M. Bogaert 
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