
NIEUWSFLASH 2019 – 01  
VAS, Afd. Oost- en West-Vlaanderen 
 

            
                            

Geachte Dokter, 
 
Gelieve kennis te maken met het kersverse initiatief nieuwsflash n°1.  
 
Wij gaan in op de vraag van sommige leden van de Raad van Bestuur om periodieke info 
rond te sturen aangaande het syndicale gebeuren.  Vandaar het idee om u per 
veertiendaagse nieuwbrief in te lichten.   
 
Wij nodigen u ook graag uit, tot het formuleren van commentaar op de berichtgeving. 
Deze info kunnen wij dan verwerken in volgende nummers.  Met andere woorden deze 
nieuwsflash wordt des te interessanter indien u dit voedt door uw inbreng.  
 

1. Beslissing van de Raad van Bestuur VAS, afdeling Oost- en West-
Vlaanderen dd. 12 februari 2019 tot het instellen van procedure voor de 
Raad van State tegen de Laagvariabele Zorg en de evolutie van het dossier 
LVZ. 
 
De eigenlijke aanzet voor de beslissing werd genomen in december 2018  toen er 2 info 
vergaderingen georganiseerd werden door de Kamer Oost- en West-Vlaanderen over de 
LVZ waarop een honderdtal artsen aanwezig waren. 
Vanuit het artsenkorps bleek veel onwetendheid en ongerustheid over de LVZ. 
 
Nadien bleef de onrust groeien zodanig dat de noodzaak zich voordeed om hierover 
verder een overleg te organiseren met de leden van de Raad van Bestuur van het VAS, afd. 
Oost- en West-Vlaanderen op 31 januari 2019.   
 
Volgende punten werden tijdens de vergadering geformuleerd op de LVZ: 

- Aanzet tot forfaitarisering van de geneeskunde 
- Door de onrealistische primaire verdeling volgt een secundaire verdeling met 

conflicten tussen artsen als gevolg 
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- Prestaties worden vergoed die niet gesteld worden, prestaties die gesteld worden, 
worden niet vergoed worden 

- De mediaan is lukraak gekozen en niet gestoeld op evidence based geneeskunde 
- De kwaliteit van de geneeskunde is niet gebaat bij deze forfaitarisering 
- De patiënt is de dupe van deze vorm van geneeskunde 
- Door het gebrekkig juridisch kader moeten de medische raden overgaan tot 

herverdeling van honoraria waarvoor zij niet bevoegd zijn en zij stellen zich buiten 
de ziekenhuiswetgeving 

 
Naar aanleiding van dit overleg bleek de noodzaak om hierover verder te debatteren 
binnen een officieel samengestelde Raad van Bestuur op 12 februari 2019. Er werd toen 
met unanimiteit van 21 leden beslist om een procedure in te spannen bij de Raad van 
State. 
 
Het verzet tegen de laagvariabele zorg gaat niet enkel uit van het syndicaat.  De 
beroepsverenigingen van het VBS van de anesthesisten, de cardiologen, de pediaters, de 
intensivisten, cardio chirurgen en de vaatchirurgen hebben eveneens een procedure 
ingespannen. 
 
Gezien de overvloed aan problemen met de LVZ heeft er verledenmaandag dd. 11 februari 
2019 een overleg plaatsgevonden op het RIZIV met afgevaardigden van het RIZIV, 
Volksgezondheid, ziekenhuizen en artsensyndicaten omtrent de talrijke problemen. De 
tegenstrijdige berichtgeving hieromtrent blijft groeien. Wij wachten het goede moment af 
om u verder in te lichten over de gecreëerde chaos.  
 

2. Memorandum van de BVAS 
 

Wat verwachten huisartsen en artsen-specialisten van het beleid na de federale en 

regionale verkiezingen? 
 
De  BVAS heeft een Memorandum uitgewerkt voor de politieke partijen.  In dit 
memorandum wordt een overzicht gegeven van de verwachtingen en vragen die leven in 
de beroepsgroep van huisartsen en artsen-specialisten.  
 
U vindt deze tekst terug op de website (www.vaskor.be) 
 

3. Ereloonsupplementen en hervorming van de nomenclatuur 
 
Stand van zaken van de Werkgroep RIZIV over de ereloonsupplementen 
 
Het akkoord artsen-ziekenfondsen van 19 december 2017 dat afgesloten werd voor de 
periode 2018-2019 bevat een aantal cruciale afspraken met betrekking tot de 
ereloonsupplementen. Deze afspraken betreffen volgende domeinen: 
 

- het tot stand brengen van een grotere transparantie voor de patiënten (o.m. via 
een voorafgaandelijke kostenraming bij standaardingrepen, via een meer duidelijk 
inzicht in de bestemmeling en bestemming van de ereloonsupplementen en via de 
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overdracht van gegevens met betrekking tot de ambulante sector aan de 
verzekeringsinstellingen) 

 
- het corrigeren van ereloonsupplementen in bijzondere situaties (o.m. via een 

absolute begrenzing tot 5.000 euro per verblijf) 
 

- het afremmen van het groeiritme van de ereloonsupplementen. 
 
Teneinde deze elementen te concretiseren werd een overleg opgestart tussen 
vertegenwoordigers van de artsen, de ziekenhuizen, de ziekenfondsen. Tevens werden de 
private ziekteverzekeraars betrokken. 
 
Bij de besprekingen werd belangrijke input verstrekt door het IMA. Hierbij werd de 
evolutie van de aangerekende ereloonsupplementen bij hospitalisatie en daghospitalisatie 
in kaart gebracht. 
 
De werkgroep vergaderde op 28 maart, 16 mei, 19 juni en 4 juli 2018. De werkgroep kwam 
opnieuw bijeen op 12 februari 2019, onder het co-voorzitterschap van de administrateur-
generaal van het RIZIV en de directeur-generaal Gezondheidszorg van de FOD VVVL. 
Bovendien vonden ondertussen een aantal sub-werkgroepen plaats inzake de 
optimalisering van de gegevensstromen en –analyse inzake de supplementen, het 
corrigeren van ereloonsupplementen in bijzondere situaties en het onderzoek naar de 
effecten van de eventuele instelling van een plafond 5.000 euro per verblijf, het voorzien 
van een voorafgaandelijke kostenraming bij ziekenhuisverblijf en een verduidelijking van 
de patiëntenfactuur, de voorwaarden voor het realiseren van een stabiel 
financieringstraject voor de ziekenhuizen en de mogelijke impact van maatregelen inzake 
ereloonsupplementen binnen de ziekenhuiscontext op de transfert van bepaalde 
medische activiteiten naar extramurale settings.  
 
Op basis van al deze werkzaamheden worden een reeks voorstellen geformuleerd 
waarover nog verdere beslissingen moeten genomen worden. 
 
Verder bleek er nog werk nodig inzake de transparantie over en inzicht in de vaststelling 
en toepassing van de honorariumsupplementen en is er een noodzaak  aan een stabiel 
budgettair meerjarenkader voor de ziekenhuissector. 
 
Er werd ook beslist een taskforce onder voorzitterschap van de administrateur-generaal 
van het RIZIV en de directeur-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid op 
te zetten. Deze taskforce bevat vertegenwoordigers van de artsen, ziekenhuizen, 
ziekenfondsen en private verzekeraars. Waar nodig worden beroepsgroepen uit de 
ambulante sector of experten betrokken.  
 
Deze taskforce wordt met volgende opdrachten belast: 

- Het voorbereiden van het meerjarenkader  
- Het concretiseren van de verschillende voorstellen vervat in het eindrapport  
- Het periodiek rapporteren over de uitvoering van de maatregelen aan de Federale 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Algemene Raad van het RIZIV, 



de Nationale Commissie Artsen - Ziekenfondsen en de Federale raad voor 
ziekenhuisvoorzieningen. Dit rapport bevat een opvolging van de uitvoering van de 
maatregelen die werden genomen op dit domein alsook van de evoluties op het 
terrein 

 
Wij houden u vanzelfsprekend verder op de hoogte van de verdere evolutie van de voorstellen. 

 
Hervorming van de nomenclatuur 
 
Prof. P. Leclercq et Prof. M. Pirson hebben een studie opgemaakt “Réforme structurelle de 
la nomenclature des soins de santé INAMI: 
- Proposition d'un cadre général 
- Proposition d'une première phase (structuration des libellés des actes techniques 
médicaux et chirurgicaux) 
 
U kan deze studie terugvinden op onze website ( www.vaskor.be, nieuwsflash) 
 

4. Netwerken 
 
Op 14 februari 2019 werd het wetsontwerp over de netwerken goedgekeurd in de 
plenaire vergadering van de kamer van volksvertegenwoordigers. 

 
Op de 123 stemmen waren er 71 voor, 0 nee stemmen en 52 onthoudingen (NVA stemde 
voor). 
 
Deze wet treedt bijgevolg in voege op 1 januari 2020 en voorafgaandelijk zullen nog tal 
van uitvoeringsbesluiten moeten genomen worden. 
 

5. Vacature AZ West: radioloog 
 
Hier vindt u meer info https://azwest.hr-
technologies.com/content/jobpage.asp?a=DETAIL&jdkid=132&l=DUTCH 
 

    
 
Auteur: M. Bogaert 
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Indien u geen correspondentie meer wilt ontvangen van het Vlaams Artsensyndicaat, Afd. Oost- en 
West-Vlaanderen, klik hier 
De inhoud van dit bericht en de bijlage(n) bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie, die enkel bestemd is voor de persoon of personen 
hierboven vermeld.  
Mocht u van dit bericht en de bijlagen bij vergissing kennis krijgen, bedanken wij u om ons hiervan te verwittigen via info@vaskor.be en om 
het bericht en de bijlagen te verwijderen van uw computer zonder deze te openen.  
Het lezen, afdrukken, publiceren of verspreiden van dit bericht, indien niet voor u bestemd, is immers strafbaar conform artikel 124 e.v. van 
de Wet op de Elektronische Communicatie 
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