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1. Inleiding 
 
- Hervorming accreditering 
 
Overeenkomstig het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2021, werden de Voorzitters van de 
Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) en de Accrediteringsstuurgroep verzocht in samenspraak 
met alle betrokken stakeholders, tegen 30 juni 2021 een hervormingsplan aan de NCAZ voor te leggen. 
 
De Accrediteringsstuurgroep heeft vanaf januari 2021 beraadslaagd in meerdere (werk)vergaderingen 
van de Accrediteringsstuurgroep.  
 
Ze heeft hierbij o.a. kennis genomen van eerdere documenten van de NCAZ inzake deze herziening, meer 
in het bijzonder nota NCAZ 2016/59.   
 
Op basis hiervan werd een nota uitgeschreven. 
Op dit document kunnen nog bemerkingen geformuleerd worden tot 5 mei 2021 waarna het zal 
voorgelegd worden aan de NCAZ. 
 

U kan de documenten raadplegen ✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html 
 
- Omzendbrief dd. 30.03.2021 van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu i.v.m. uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het 
kader van de COVID-19 epidemie 
 
Vanuit het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd op  
30 maart 2021 een omzendbrief gestuurd aan de ziekenhuizen inzake de tegemoetkomingen in het 
kader van de COVID-19-pandemie en betrekking hebbende op de gegevensinzameling van 2020  
(sem 1 en 2), het overzicht van de afrekeningen 2020 en het bepalen van een nieuwe datum voor het 
overmaken van de afdrachtenpercentage (wijziging aan de omzendbrief van 9 maart 2021).  
 
Sommige parameters van de gegevensinzameling van het eerste semester worden verfijnd en via een 
Excel worden de gegevens verwacht van het tweede semester 2020. 
 
Verder wordt er gespecifieerd hoe de afrekeningen voor 2020 zich in de tijd spreiden en wordt er 
gewezen op de discrepantie inzake het jaarlijkse afdrachtenpercentage met hetgeen als statistische 
gegevensinzameling is terug te vinden FINHOSTA.  
 

In de omzendbrief van 9 maart 2021 is het volgende opgenomen: 
Conform het Koninklijk Besluit van 30 oktober 2020 werd aan het ziekenhuis gevraagd een uitgewerkt en gedocumenteerd voorstel van 
dit percentage te formuleren, in overeenstemming tussen de beheerder en de Medische Raad. We stellen vast dat het overgemaakte 
percentage vaak significatief afwijkt van hetgeen we kunnen afleiden op basis van de informatie uit de statistische gegevensinzameling 
FINHOSTA voor het jaar 2018. Dit verschil is ongetwijfeld te verklaren door de grote verscheidenheid aan financiële regelingen, aan 
statuten van de zorgverleners,… en door de verwerking ervan in de ziekenhuisboekhouding. Conform het Koninklijk Besluit van 30 
oktober 2020 vragen wij aan elk ziekenhuis (beheerder en voorzitter van de Medische Raad) om toe te lichten op basis van welke 
gedetailleerde en gedocumenteerde gegevens het ziekenhuis het meegedeelde afdrachtenpercentage heeft berekend. Deze gegevens en 
toelichting moet gedocumenteerd en gedetailleerd worden op basis van boekhoudkundige elementen, zowel opbrengsten als kosten 
evenals andere toelichtingen die verifieerbaar zijn in officiële bronnen. Het geheel van deze toelichting, gebaseerd op de boekhouding, 
moet gevalideerd worden door de bedrijfsrevisor die er dit dan ook de juistheid van bevestigt. Mocht deze procedure een 
afdrachtenpercentage opleveren dat verschilt van wat eerder gecommuniceerd werd, dan vervangt het door de bedrijfsrevisor 
gevalideerde percentage het eerder gecommuniceerde afdrachtenpercentage voor de afrekening. Gelieve een beknopte toelichting van 
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uw berekening met de verwijzing naar de boekhoudkundige informatie, ondertekend voor akkoord door de beheerder van het ziekenhuis, 
door de voorzitter van de medische raad en door uw bedrijfsrevisor namens uw ziekenhuis te sturen naar Fin.Fed.Covid@health.fgov.be 
ten laatste op 12 april 202 

 
In de omzendbrief van 30 maart 2021 wordt er uitstel van overdracht van gegevens toegestaan. Er 
moet nog een nieuwe datum worden meegedeeld die zal worden bepaald in overleg met de 
ziekenhuisfederaties en de bedrijfsrevisoren. 
 

U kan de omzendbrieven raadplegen ✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html 
 
- PowerPoint Meester Callens over de verdeling van de COVID-19 gelden in de ziekenhuizen volgens 
het KB 30 oktober 2020 - enkele gezondheidsrechtelijke bedenkingen 
 
Op de vergadering van het bestuursorgaan van het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen van  
29 april 2021 heeft Meester Callens onderstaande PowerPoint gepresenteerd. 
 

U kan deze raadplegen ✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html 
 
- Zorgstrategische planning opnieuw uitgesteld  
 
De inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 betreffende de 
zorgstrategische planning wordt met negen maanden uitgesteld. De verantwoording voor het uitstel 
ligt bij de COVID-19-pandemie. Hierdoor hebben ook de ziekenhuizen onvoldoende tijd gehad om een 
zorgstrategisch plan op te maken voor hun samenwerkingsinitiatieven.  
Bij besluit van 4 december 2020 werd de inwerkingtreding van januari 2021 uitgesteld naar  
1 juli 2021. 
Huidig ontwerpbesluit stelt de planning uit naar 1 april 2022.  
 
U kan het besluit en de nota van de Vlaamse Regering raadplegen 

✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html       
  
- Wetsontwerp houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere 
dringende maatregelen in het domein van de gezondheidszorg (DOC 55 1929/001) 
 
Het voorliggend wetsontwerp bevat een aantal maatregelen om het hoofd te bieden aan de huidige 
gezondheidscrisis. 
Het ontwerp bevat drie belangrijke onderdelen die voortbouwen op eerder genomen maatregelen. 
 
Vooreerst is er een luik dat tot doel heeft een continuïteit in de bevoorrading aan geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen voor ons gezondheidszorgsysteem mogelijk te maken. 
 
Het tweede luik voorziet in de mogelijkheid om aan de ziekenhuizen een derde voorschot uit te 
betalen dat hen moet toelaten hun kosten ingevolge de COVID-19-pandemie te kunnen dekken. 
 
Het derde luik biedt een juridisch kader om nieuwe mogelijkheden inzake testing te kunnen uitvoeren 
en een aantal nieuwe technische prestaties te vergoeden. 
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Ten slotte worden met het ontwerp een aantal punctuele aangelegenheden geregeld, zoals het 
definiëren van de rol van Sciensano tijdens een gezondheidscrisis, het gebruik van informatie- en 
technologiemiddelen in de gezondheidszorg, het valideren van stages van kandidaat-geneesheren-
specialisten en huisartsen tijdens de crisis en flankerende maatregelen voor besparingen op het 
gebruik van de zgn. combigeneesmiddelen. 
 

U kan dit wetsontwerp raadplegen ✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html       
 
- Correspondentie m.b.t. de recente maatregelen inzake de intensifiëring van de K-diensten inclusief 
een projectoproep inzake liaisonteams 
 
Ter informatie vindt u een nota van de DGGS – Psychosociale Gezondheidszorg m.b.t. de maatregelen 
ter versterking van de ambulant GGZ in de eerste lijn. 
  
Verder vindt u een persbericht van 15 april 2021 – “Vandenbroucke maakt meer dan 20 miljoen voor 
kinder- en jeugdpsychiatrie vrij”. 
 
Correspondentie vanuit de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu m.b.t. 
de recente maatregelen inzake de intensifiëring van de K-diensten inclusief een projectoproep 
liaisonteams.  
 

U kan de documenten raadplegen ✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html       
 
- Brief aan de stagemeesters dd. 27.04.2021 van VASO i.v.m. uniform opleidingscontract 
  
De discussies over het sociaal statuut en de vergoeding van de ASO’s blijven verder aanzwengelen.  
Van alle kanten worden persmededelingen gedaan en worden deadlines naar voor geschoven. 
 
Het is moeilijk voorspelbaar waar de discussies zullen landen. De ASO’s hebben terechte vragen naar 
billijke vergoeding wat betreft het basisloon, wachtvergoedingen en werkuren. Iedereen, Minister 
Vandenbroucke incluis, vindt dat het statuut moet verbeterd worden.  Ook de sociale bescherming is 
nodig. Kan er dan ook iemand duidelijk stellen waar de gelden moeten gevonden worden voor de 
opwaardering.  
In het verleden werd het specifiek statuut van de ASO uitgewerkt aangezien een bediendenstatuut te 
duur was. 
Zolang deze vraag naar financiering niet wordt beantwoord blijft het dossier aanslepen.  
Naargelang het statuut van de ASO meer en meer dit van de werknemer benadert schuilt hierin het 
mogelijke gevaar dat zij afglijden naar het statuut van werknemer.  
 
Zie onder persberichten 5.1. BVAS steunt de artsen-specialisten in opleiding in hun strijd voor een 
beter sociaal statuut – 23.04.2021. 
 
U kan de brief aan de stagemeesters raadplegen  

✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html       
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2. Actieplan ‘Wegwerken van de ongelijkheden in de financiële toegang tot 
gezondheidszorg 
 
Op de RIZIV website vinden we het volgende terug: 
“In het kader van het actieplan ‘Wegwerken van de ongelijkheden in de financiële toegang tot 
gezondheidszorg’ dat het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) voorbereidt in opdracht van het 
RIZIV, nodigen we u vriendelijk uit om deel te nemen aan een online bevraging die peilt naar de 
mening van experts en belanghebbenden over een reeks beleidsvoorstellen. Uw mening is belangrijk 
om de voorstellen in het actieplan te onderbouwen. 
  
Online bevraging: https://epsrsurvey.limequery.com/538311?lang=nl  
Voor verdere toelichting over dit initiatief verwijzen we naar het stappenplan 
(www.ose.be/files/apasurveydoc/apa-roadmap-200421-nl.pdf).  Het definitieve actieplan zal aan de 
bevoegde minister(s) worden overhandigd en gepubliceerd op de website van het OSE en het RIZIV.    
  
We hebben de voorstellen zo bondig mogelijk geformuleerd. Technische specificaties voor de 
uitvoering ervan zullen in een latere fase worden uitgewerkt. Een PDF versie van de vragenlijst ( 
www.ose.be/files/apasurveydoc/apa-questionnaire-200421-nl.pdf ) laat u toe, indien u dat wenst, uw 
antwoorden voor te bereiden.  
  
De uitnodiging voor deelname is persoonlijk gericht, aan een expert of  vertegenwoordiger van een 
belanghebbende organisatie. Als leidinggevende in een organisatie kan u, indien u dat wenst, 
uw  uitnodiging voor deelname doorgeven aan iemand anders binnen uw  organisatie.  We dringen er 
wel op aan dat voor elke uitnodiging slechts één persoon deelneemt aan de bevraging. 
Uw deelname aan de bevraging is anoniem.  Het zal niet mogelijk zijn om u of uw organisatie in 
verband te brengen met bepaalde antwoorden. Het is evenwel mogelijk dat we sommige van uw 
antwoorden anoniem willen citeren in het verslag over de bevraging. Bovendien zullen we in een 
apart formulier uw toestemming vragen om uw naam en de naam van uw organisatie te vermelden in 
de colofon van het verslag. Deze gegevens worden apart verwerkt: ze kunnen niet gekoppeld worden 
aan de inhoud van uw antwoorden op de vragenlijst.  
  
We vragen uw mening over de voorstellen in gesloten vragen. U zal tevens (facultatief) de 
mogelijkheid hebben om uw mening over de besproken thema’s toe te lichten in open 
tekstvakken. Het invullen van de gesloten vragen over alle thema’s duurt ongeveer 40 minuten. 

De bevraging loopt tot maandag 3 mei, 12 uur”. 
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3. Wetgeving 
 

Federaal 
 

3.1. Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten 
van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie (KB 08.04.2021 – BS 
19.04.2021)(in werking 19.04.2021, treedt buiten werking op 30 juni 2021) 
 
Teneinde de regelmatige bevoorrading van geneesmiddelen te voorzien werd het besluit van  
24 maart 2020 getroffen. Dit besluit treedt buiten werking op 31 maart 2021. 
Door huidig besluit wordt het voorgaande besluit hernomen en wordt in afwachting van een crisiswet 
enkel de hoogstnoodzakelijke bepalingen hernomen. 
Dit besluit treedt buiten werking op 30 juni 2021. 
 

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

4. Oproep tot kandidaten om lid te worden van de Commissie van geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik, ingesteld bij het FAGG (BS 20.04.2021) 
 
De wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en het koninklijk besluit van 14 december 2006 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 25 november 2015, richtten een Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
op. 
De Commissie fungeert als een wetenschappelijk centraal adviesorgaan dat het 
beslissingsvormingsproces bij het FAGG ondersteunt door het verlenen van advies met betrekking tot 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, met inbegrip van de motivering van de beslissingen 
op basis van wetenschappelijke en regulatoire gronden, waarbij de geldende regelgeving, wetgeving 
en termijnen met betrekking tot de geagendeerde dossiers gerespecteerd worden. 
 
De Commissie verleent onder meer advies: 
- inzake vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
alsook wijzigingen van reeds verleende vergunningen; 
- inzake het verlenen van ziekenhuisvrijstellingen voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie; 
- met betrekking tot experimenten op de menselijke persoon; 
- inzake het ter beschikking stellen van geneesmiddelen voor gebruik in schrijnende gevallen en 
medische noodprogramma’s; 
- inzake het schorsen of intrekken van marktvergunningen met betrekking tot geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik; 
- inzake het verbod op aflevering van geneesmiddelen voor menselijk gebruik; 
- inzake algemene wetenschappelijke thema’s met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik. 
 
Overeenkomstig art. 124, § 1, en 125 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 is de Commissie 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik samengesteld uit 8 effectieve leden en  
8 plaatsvervangende leden. De leden dienen over expertise te beschikken in één of meerdere 
van de volgende domeinen: 
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- Algemene gezondheidszorg; 
- Huisartsgeneeskunde; 
- Pediatrie; 
- Farmacologie; 
- Geavanceerde therapieën; 
- Ziekenhuisfarmacie; 
- Interne geneeskunde; 
- Genomics/gepersonaliseerde geneesmiddelen; 
- Infectiologie. 
 
Het mandaat van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik duurt zes 
jaar en is tweemaal hernieuwbaar. 
 
De Commissie zetelt wekelijks op vrijdagvoormiddag. 
 
Het Huishoudelijk Reglement van de Commissie kan geraadpleegd worden op de website van het 
FAGG: https://www.faggfmps.be/nl/Commissies/commission pour les medicaments a usage 
humain cmh. 
 
Met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Commissie voor geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik wordt bij deze een oproep tot kandidaten gedaan om de mandaten van de 
effectieve en plaatsvervangende leden voor de bovengenoemde expertises in te vullen. Uit de 
8 effectieve leden zullen de Voorzitter en Ondervoorzitter benoemd worden. De leden van deze 
Commissie moeten de algemene regels betreffende het melden van mogelijke belangenconflicten en 
de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid dienen.  
De sollicitatiebrief van de kandidaten moet: 
a) de vacature waarvoor de kandidaat solliciteert, vermelden. In het bijzonder moet worden 
aangegeven voor welk mandaat (effectief of plaatsvervangend) en expertise de persoon zich 
kandidaat stelt; 
b) vergezeld gaan van een curriculum vitae en openbare belangen- en vertrouwelijkheidsverklaring 
(DOI). 
 
De kandidaturen voor een functie binnen de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
moeten ten laatste tegen 15 juni 2021 per e-mail worden gericht aan het secretariaat van de 
Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik: COMMHUM@fagg-afmps.be. 
 
De template voor de DOI kan opgevraagd worden bij het secretariaat van diezelfde Commissie. 
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5. Persberichten 
 
5.1. BVAS steunt de artsen-specialisten in opleiding in hun strijd voor een beter 
sociaal statuut – 23.04.2021 
 
Het voorstel van centraal opleidingscontract voor de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) dat de 
ziekenhuisfederaties deze week verdedigen, kan op bitter weinig begrip rekenen van de twee 
verenigingen van kandidaat-specialisten, VASO en CIMACS. BVAS steunt de jonge collega’s. Het 
voorstel van de ziekenhuisfederaties is onaanvaardbaar en zelfs op het randje van de provocatie. 
 

5.2. BVAS distantieert zich van VBS-standpunt over GMD – 23.04.2021 
 
BVAS reageert geschokt op het voorstel tot hertekening van de eerstelijnszorg van het Verbond van 
Belgische Specialisten (VBS). Een GMD openen en beheren is een aangelegenheid die strikt 
voorbehouden moet blijven aan huisartsen en niet aan artsen-specialisten toevertrouwd kan worden. 
BVAS neemt afstand van elke poging tot polarisering tussen huisartsen en artsen-specialisten. We 
nodigen het VBS uit tot een constructieve dialoog. 
 

U kan de persberichten raadplegen ✍ http://www.vaskor.be/leden/nieuwsflash2021.html 
 
 
Auteur: M. Bogaert 
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