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Brussel, 16 december 2014. 

 

 

De Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen (NCGZ) is gisterenavond, maandag 

15 december2014, samengekomen met het oog op het sluiten van een akkoord. 

In deze crisisperiode wordt een bijzonder grote inspanning gevraagd vanwege de artsen. 

Natuurlijk ondergaan zij een indexsprong, net als iedereen, maar er worden hen bijkomende 

besparingen gevraagd. Nergens is er enige ruimte voor de financiering van nieuwe technieken 

die dankzij de vooruitgang mogelijk werden. Het gevolg is dat de patiënten ervan verstoken 

zullen blijven. De patiënten zullen evenmin van de kwaliteitsgarantie kunnen genieten die 

nochtans voorzien was voor de mammografie. 

De BVAS is steeds voorstander geweest van het sluiten van een akkoord, zelfs binnen het 

moeilijk financieel kader, maar wel op voorwaarde dat de zaken niet nog ingewikkelder worden 

gemaakt door extra verplichtingen voor de artsen. De verplichte regeling derde betalende 

(RDB) is er een van, want ze brengt bijkomende administratieve lasten en kosten mee. 

Bovendien zorgt de RDB er voor dat de patiënt minder verantwoord zal omspringen met zijn 

vraag om zorg zodat de consumptie zal toenemen. De regering heeft trouwens de besparing 

becijferd die 6 maanden uitstel van de verplichting tot RDB zou meebrengen: € 38,5 miljoen. 

De beslissing om die verplichting in te voeren komt van de (vorige) regering en maakt dan ook 

geen deel uit van de te onderhandelen onderwerpen. Ze maakt de zaken alleen maar complexer. 

Het is in deze moeilijke context dat de ziekenfondsen maatregelen wilden opleggen waarbij de 

vrijheid tot toetreding tot het akkoord, een fundamenteel principe van het systeem, op de heling 

wordt gezet. Deze eis, waar de ziekenfondsen niet wensten op terug te komen, liet ons niet toe 

gisterenavond een akkoord te ondertekenen. De BVAS betreurt dit, des te meer daar ze zich 

niet wil voegen bij de sociale onruststokers die als enig doel hebben de regering te doen vallen. 

De Heer DE COCK heeft met veel moed volgende maandag een nieuwe vergadering 

samengeroepen om de besprekingen weer aan te knopen. 

De BVAS zal aanwezig zijn maar laat alvast weten dat de eis van de ziekenfondsen voor haar 

onaanvaardbaar is. 

 

Dr. Marc Moens      Dr. Roland Lemye 

Ondervoorzitter BVAS     Voorzitter BVAS 
 
 
Voor bijkomende informatie betreffende dit persbericht verzoeken wij U contact op te nemen 
met het secretariaat van de BVAS op het nummer 02/644.12.88 of via info@absym-bvas.be 
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