
 
 

  

 

PERSBERICHT 

Budget 2019: BVAS legt accent op ‘intellectuele’ prestaties 

 

Brussel, 13-11-2018 

 

De artsenhonoraria hebben in 2019 recht op een indexering met 1,45 %. In de 

medicomut legde de BVAS gisteravond een voorstel op tafel om selectief vooral de 

‘intellectuele’ prestaties, zoals raadplegingen, huisbezoeken en toezicht te indexeren 

zodat zij meer dan 1,45% index verkrijgen. Ook sommige forfaitaire honoraria krijgen 

dezelfde index. 

 

De nationale commissie artsen-ziekenfondsen (medicomut) boog zich gisteravond over 

het artsenbudget voor 2019. De index van 1,45 % komt overeen met een bedrag van 

131,9 miljoen euro. BVAS stelt voor hiervan de neurologen 0,6 miljoen euro toe te 

kennen voor een nieuwe prestatie: de begeleiding van CVA-patiënten bij een 

interventionele radiologische behandeling. Daarnaast wordt 1,6 miljoen euro 

uitgetrokken voor de psychiaters en anesthesisten voor een opwaardering van de 

elektroshocktherapie. 

 

Om de indexmassa van 129,7 miljoen euro die overblijft te verdelen, legde BVAS een 

voorstel op tafel dat helemaal in lijn is met haar doelstelling om de gewone consultaties 

op te waarderen tot 30 euro met een evenredige stijging voor de andere consultaties. 

Die eis bleek bij gebrek aan financiële middelen niet realiseerbaar in het 

Verzekeringscomité. BVAS blijft echter inzetten op de intellectuele prestaties en stelt 

voor om de indexmassa van 129,7 miljoen euro te verdelen over de raadplegingen, 

huisbezoeken en toezicht. Ook de forfaitaire honoraria klinische biologie per opname, de 

forfaitaire honoraria per opname, de consultance honoraria medische beeldvorming en 

de verstrekkingen pathologische anatomie worden in het BVAS- voorstel geïndexeerd. 

 

De speciale technische geneeskundige verstrekkingen worden niet geïndexeerd. BVAS 

kiest ervoor om die medisch-technische verstrekkingen ditmaal niet aan de index aan te 

passen omdat de ziekenhuizen daarop belangrijke afhoudingen doen. 

 

Het precies percentage van de index door het niet-lineair toepassen ervan zal tegen de 

volgende vergadering van de medicomut van 3 december berekend worden. 

 



 

Door herschikkingen in de bestaande budgetten 2018 kwam voor nieuwe initiatieven in 

2019 een budget van 3,912 miljoen euro beschikbaar. Dat budget gaat naar de 

complexe kankerzorg (0,725 miljoen euro); de verlenging van het GMD zonder contact 

met de huisarts (2,537 miljoen euro) en aanpassingen van de overeenkomst met de 

plastisch chirurgen voor borstreconstructie 0,650 miljoen euro). 

 

Het berekende voorstel wordt ter beslissing voorgelegd aan de medicomut van 3 

december eerstkomend. 

 

Dr. Marc Moens 

Voorzitter BVAS 
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