
 
 

  

 

 

PERSBERICHT: 

Medicomut keurt BVAS-voorstel index goed 

 

 

Brussel, 4 december 2018. 

 

De nationale commissie artsen-ziekenfondsen bereikte gisteravond een akkoord over de verdeling van 

de indexmassa. BVAS is verheugd dat het haar voorstel om vooral de intellectuele prestaties te 

indexeren kon doordrukken. De honoraria voor een raadpleging, huisbezoek en GMD stijgen op 1 

januari 2019 met 3,33%. 

 

Voor 2019 is een budget van 131,9 miljoen euro beschikbaar om de artsenhonoraria te indexeren. Het 

gaat om een indexering van 1,45% op een totaalbudget van afgerond 8,4 miljard euro. Op vraag van de 

BVAS wordt de indexering niet lineair doorgevoerd, ten voordele van de intellectuele prestaties: 

  

• de huisartsenconsultatie stijgt van 25,43 euro vandaag naar 26,28 euro op 1 januari 2019, een 

verschil van 0,85 euro. 

• het gewone huisbezoek stijgt op 1 januari van 37,61 euro naar 38,86 euro wat neerkomt op 

een verhoging met 1,25 euro. 

• voor het gewone GMD mogen huisartsen vanaf januari 31 euro aanrekenen, dat is 1 euro 

meer dan vandaag. 

• het GMD voor chronische patiënten stijgt op 1 januari van 55 euro naar 56,83 euro, een 

verschil van 1,83 euro. 

 

De remgelden op de consultaties blijven ongewijzigd. De GMD ’s kennen geen remgeld. Het remgeld 

op het gewone huisbezoek stijgt van 13,16 euro nu naar 13,60 euro op 01.01.2019 of + 0,44 euro. Voor 

de indexering van de intellectuele prestaties wordt 98 miljoen euro uitgetrokken of 76 % van de totale 

indexmassa.  

 

Ook de consultaties voor de specialisten stijgen met 3,33%. Hetzelfde geldt voor andere intellectuele 

prestaties als toezichtshonoraria en de genetic counseling. 

 

Voor sommige forfaitaire honoraria, die per KB zijn geregeld, wordt een normale index van 1,45% 



 

voorzien. Dat is zo voor een deel van de forfaitaire honoraria klinische biologie. De klinische biologie 

bekomt 16,655 miljoen euro op een totale honorariummassa van 1.370,126 miljoen euro of 1,216 % 

index. 

 

Medische beeldvorming krijgt een deel van de index hoewel de forfaitaire honoraria niet per KB worden 

geregeld. Medische beeldvorming krijgt 8,336 miljoen euro op 1.313,31 miljoen euro of een index van 

0,635 %. 

 

Op expliciete vraag van de BVAS krijgen de patholoog- anatomen - die normaliter onder de technische 

prestaties worden gerekend - ook de indexering van 3,33 % voor een bedrag van 5,965 miljoen euro op 

een totaal budget van 179,333 miljoen euro. 

 

Dat intellectuele prestaties meer geïndexeerd worden dan technische komt volledig tegemoet aan de 

verwachtingen van de BVAS. Het is een eerste etappe in de realisatie van de opwaardering naar 30 

euro voor de huisartsenraadpleging die de BVAS in september jl. aankondigde in het 

Verzekeringscomité maar die niet werd aanvaard. 

 

 

Dr. Marc Moens 

Voorzitter BVAS 
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