
 

 

 

 

 

Beslissingen Nationale Commissie Artsen - Ziekenfondsen d.d. 09.07.2012 
 
De nationale commissie artsen- ziekenfondsen concretiseerde op 09.07.2012 de principiële 
beslissingen van 25.06.2012 over de besparingen in de artsenhonoraria en over de  aanwending van 
de bespaarde  middelen (herijking). 
 
De regering besliste eind 2011 een besparing op te leggen aan de artsenhonoraria van € 131,912 
miljoen in 2012 en, op jaarbasis, van € 151,906 miljoen in 2013. De medico-mut werd belast een 
alternatief uit te werken voor de door de regering opgelegde besparing, onder de absolute 
voorwaarde dat het bespaarde bedrag identiek moest zijn.  
 
Er werden voor € 64,81 miljoen structurele besparingen goedgekeurd, gespreid over een reeks 
verstrekkingen inzake:  

 cervixkankerscreening 

 medische beeldvorming 

 prostaatkankerscreening 

 slaaponderzoek 

 medisch begeleide voortplanting 

 pijnbehandeling 

 oftalmologie (o.m. cataract)  

 voorbereiding van neurochirurgie 

 laserbehandelingen 

 diagnostisch maag- darm onderzoek 

 raadplegingen op spoedgevallen  
 
Een aantal van die besparingsmaatregelen zullen onmiddellijk effect hebben op 01.08.2012. Met die 
vrijgekomen financiële middelen kunnen een aantal elementen uit het akkoord artsen – 
ziekenfondsen van 21.12.2011 gerealiseerd worden voor een bedrag van € 52,515 miljoen. 
Belangrijkst is dat de index van 1,50 % die op 1 januari werd toegekend aan de honoraria voor de 
huisbezoeken, consultaties, psychotherapieën en toezichthonoraria wordt opgetrokken tot de 
wettelijk voor 2012 voorziene index van 2,99 %. Op 01.08.2012 stijgen die honoraria dus met 1,49 %.  
 
De overige medische honoraria blijven op het niveau van 1 januari 2012 staan. De meesten kregen 
toen een index van 1,0 %. De door de regering geëiste structurele besparing op de medische 
honoraria wordt gerealiseerd door een inlevering van 2/3den van de voorziene index.  
 
De structurele besparingen in de boven opgesomde sectoren leveren € 12,295 miljoen meer op dan 
nodig om het akkoord artsen – ziekenfondsen uit te voeren. Met dit bedrag wordt een herijking 
doorgevoerd in een aantal disciplines: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 kinder- en jeugdpsychiatrie: € 1,48 miljoen, ofwel via opwaardering van bestaande 
verstrekkingen, ofwel via nieuwe verstrekking(en) inzake crisisopvang    

 neurologie en kinderneurologie: € 1,67 miljoen via opwaardering met 9 % van de consultatie 

 reumatologie : € 1,62 miljoen, via opwaardering met 9 % van de consultatie 

 dermatologie: € 2,99 miljoen, de helft via opwaardering van de consultatie en de helft via 
introductie van een nieuwe verstrekking voor het opsporen van melanomen 
(dermatoscopie). 

 (volwassenen) psychiatrie en neuropsychiatrie: € 1,665 miljoen via opwaardering met 2 % 
van de consultaties en de psychotherapieën. 

 algemene inwendige geneeskunde: € 1,41miljoen via opwaardering met 9 % van de 
consultatie 

 kindergeneeskunde: € 1,68 miljoen, voor de helft via een opwaardering van de 
toezichtshonoraria gedurende de eerste drie dagen van een ziekenhuisopname en voor de 
helft via een opwaardering van de kinderartsen werkzaam op neonatale intensieve zorgen 
afdelingen.  

 
Deze bijkomende opwaarderingen zullen in voege gaan op 1 december 2012.  
 
 
 
Dr. Marc Moens, 
Voorzitter.  
 
   
 
   
  
 

 

 


