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ONDERZOEK NAAR AANDEEL MEDISCH WERK IN MEDISCHE HANDELINGEN 

EERSTE 8 SPECIALISMEN ONTVANGEN STRAKS VRAGENLIJST 

In uw julinummer las u over de studie van een team van ULB-onderzoekers met het oog op de 
aangekondigde hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Het doel van de studie is een raming te 
maken van het medische werk dat nodig is om bepaalde medische handelingen uit te voeren. Daarvoor 
hebben de wetenschappers de medewerking van het VBS en zijn leden gevraagd. 

Ondertussen zijn de vragenlijsten voor de volgende 8 specialismen klaar: abdominale chirurgie, 
gastro-enterologie, gynaecologie, neurologie, oftalmologie, pneumologie, stomatologie en urologie. 
De leden van de desbetreffende beroepsverenigingen zullen in de komende dagen via mail de 
vragenlijsten, vergezeld van de nodige uitleg, toegestuurd krijgen. Als u de vragenlijst wenst te 
ontvangen, maar denkt dat wij niet over uw e-mailadres beschikken (dat kunt u vrij zeker weten als u 
dit tijdschrift niet via e-mail ontvangt), bezorg het ons door te mailen naar info@vbs-gbs.org. 

Het VBS hoopt op een massale deelname van de leden, die op die manier hun invloed kunnen 
uitoefenen op de voorbereiding van de nieuwe ziekenhuisfinanciering. Hoe die nieuwe financiering zal 
functioneren is op dit moment overigens nog geen uitgemaakte zaak. VBS-voorzitter Jean-Luc 
Demeere houdt in onderstaand artikel het KCE-rapport 270A ‘Clusteren van pathologiegroepen 
volgens gelijkenissen tussen ziekenhuisverblijven’ kritisch tegen het licht. 

PATHOLOGIEËN IN CLUSTERS INDELEN: EEN POLITIEKE KEUZE 
 
Het plan voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering van minister De Block van 28 april 20151, 
heeft drie pijlers, nl. een forfaitaire financiering per pathologie, een geografische reorganisatie van 
het ziekenhuisaanbod en een herdefiniëring van de gezondheidszorgberoepen. De forfaitaire 
financiering per pathologie is gebaseerd op drie clusters: de laagvariabele pathologieën, de 
hoogvariabele pathologieën en de mediumvariabele pathologieën. Voor de eerste groep zouden de 
bedragen van de financiering worden gedefinieerd en vastgelegd. Het budget wordt toegekend aan 
het ziekenhuis en aan de artsen. Bij wijze van voorbeeld wordt het systeem van de 
referentiebedragen aangehaald. Dat systeem is samengesteld uit frequente, minder ernstige 
aandoeningen die kunnen worden benaderd via een geharmoniseerde en gestandaardiseerde 
medische praktijk. Het financiële risico wordt gedragen door het ziekenhuis, dat over een vast budget 

                                                 
1 Plan van Aanpak Hervorming ziekenhuisfinanciering. Kamercommissie Volksgezondheid 28.04.2015 
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https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_270A_Clusteren_pathologiegroepen_Rapport.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_270A_Clusteren_pathologiegroepen_Rapport.pdf
http://www.vbs-gbs.org/fileadmin/user_upload/News/2015/nl/Plan_van_Aanpak_Ziekenhuisfinanciering_Commissie_VG_20150428.pdf
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beschikt, en door de artsen, die onderling de honoraria zullen moeten verdelen. Voor de tweede 
groep wordt het risico gedeeld, want naast het budget zou er ook een variabel gedeelte zijn. De derde 
groep is de ‘shopping solution’, waarbij het risico wordt gedragen door de betaler. Maar hoe maak je 
een onderscheid tussen die drie clusters? Dat uitzoeken was het doel van KCE-rapport 270 A. 

Het KCE heeft zich gebaseerd op een goed uitgevoerde en uiterst complete statistische studie. In zijn 
studie onderzoekt het de homogene groepen en de outliers. Het bestudeert ook de verdeling van het 
financiële risico tussen betaler en verstrekker. Het analyseert de duur van de ziekenhuisverblijven. 
Het maakt een onderscheid tussen ziekenhuisverblijven en poliklinische verblijven. Tot slot baseert 
het KCE zich op de ervaringen in het buitenland en hanteert het prioriteiten zoals kwaliteit, efficiëntie 
en toegankelijkheid van de zorg. 

Voor de eerste cluster stelt het Plan van Aanpak van minister De Block voor “een prospectief bepaald 
bedrag per opname toe te passen, ongeacht de zorg die voor elk individueel verblijf wordt verleend” 
(KCE 270A: p. 6). De tweede, mediumvariabele cluster beschikt over een gesloten, nationaal budget. 
De artsen worden, zoals nu het geval is, per act gefinancierd en het financiële risico wordt verdeeld 
tussen de zorgverstrekkers en de overheid, welteverstaan nog steeds binnen een gesloten budget. 
De derde groep is afgestemd op iedere individuele patiënt en dus niet te voorzien. De belangrijke 
boodschap is dat men het heeft over prospectieve forfaits (p. 7). Het is duidelijk dat dit 
betalingssysteem complex van opzet is, waarbij de definitie van de pathologieën en clusters bepaalt 

welke financieringswijze er wordt toegepast en hoe de risico’s worden 
verdeeld tussen enerzijds het ziekenhuis, met de artsen, en anderzijds 
de overheid (FOD en RIZIV). 

De door het KCE gebruikte methode is een statistische methode 
waarbij men, volgens het Pareto-principe, kijkt naar de courante 
aandoeningen die de hoofdmoot van de budgettaire massa uitmaken. 
Het doel van de studie is tot een definitie van de drie clusters te 
komen en de haalbaarheid van het systeem te beoordelen (p. 13). Op 
basis van een analyse van het huidige financieringssysteem heeft het 

KCE de gegevens van het BFM (FOD Volksgezondheid) en AZV2 en ADH3 (RIZIV) ontleed. De analyse is 
gebaseerd op de gekoppelde TCT-gegevens van de ziekenhuisverblijven van 2009 tot 2012. Op basis 
van 322 APR-DRG met de SOI (severity of illness) bestrijkt men 90 % van de ziekenhuisverblijven. De 
duur van de verblijven is becijferd aan de hand van de MZG4, en er wordt rekening gehouden met de 
facturering van de geneesmiddelenforfaits en dagziekenhuisforfaits (p. 14). Al deze gegevens worden 
in rekening gebracht en statistisch geanalyseerd. Het gemiddelde wordt als referentie genomen en 
er wordt naar de typeafwijkingen gekeken, kortom een studie met een echte statistische basis (p. 12-
18). 

Statistiek is een betekenis geven aan cijfers. Na een analyse van de resultaten heeft het KCE het doel 
van een clusteranalyse als volgt gedefinieerd: “objecten zodanig groeperen dat de objecten in 
dezelfde groep (cluster) meer gelijkenis vertonen met elkaar dan met de objecten in een andere 
groep” (p. 16). Op die manier komt het KCE tot drie onderscheiden groepen. Er zit echter een addertje 
onder het gras: de drie groepen overlappen. Ze zijn niet duidelijk afgegrensd. Wat het KCE met zijn 
studie dus aantoont, en ik ga even voorbij aan de details en de verschillen tussen klassieke en 
daghospitalisatie, is dat deze studie het mogelijk maakt een resultaat te verkrijgen dat omschreven 
is in de opdracht van de studie, maar dat dit resultaat zuiver statistisch is en enkel geldig in het kader 
van een studie waarbij men tot drie verschillende clusters moet komen. Bovendien is dit resultaat 
vooral gebaseerd op de waarde van de terugbetaling en de verblijfsduur. Voor daghospitalisatie is de 
                                                 
2 anonieme ziekenhuisverblijven 
3 anonieme daghospitalisaties 
4 minimale ziekenhuisgegevens 
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verblijfsduur gelijk aan 1. De bepalende factor daar is dus de terugbetaling, hoewel de minister het 
in haar nota1 had over de reële kosten. We zitten dus ver van de reële kosten en men baseert zich op 
de huidige gegevens van de financiering, hoewel men weet dat er een structureel tekort is in de 
ziekenhuisfinanciering5. Bovendien hebben de heropnames ook een invloed, vooral dan op de kosten 
voor de terugbetalingen en op de resultaten van de cluster (p. 24). Op pagina 25 van de studie lezen 
we: “De validatie van de clusters bevestigt dit: er is een oplossing met drie clusters die vrij compact 
en geconnecteerd zijn, maar niet goed onderscheiden zijn. Dit betekent dat de indeling in drie 
clusters eerder opgelegd wordt aan de data, dan erin ontdekt wordt”. 

De basis van het huidige systeem zijn de APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups). 
Deze APR-DRG bieden weinig onderlinge variabiliteit tussen de ziekenhuizen. Een indeling maken op 
basis van APR-DRG met SOI 1 en 2 is weinig significant. In dat geval is de belangrijkste factor in termen 
van variabiliteit de verblijfsduur (p. 31). Deze verblijfsduur wordt beïnvloed door het 
ziekenhuisbeleid, het type patiënten met hun ziektebeeld, de kwaliteit van de zorg en het 
heropnamebeleid. Dat leidt ertoe dat “deze APR-DRG-SOI’s worden vastgesteld op basis van 
empirisch bepaalde variabiliteitspatronen” (p. 34). Op basis van die vaststelling heeft het KCE nieuwe 
statistieken gemaakt gebaseerd op 31 APR-DRG van de referentiebedragen. Deze APR-DRG bestrijken 
59,7 % van de ziekenhuisopnames en 58,1 % van het dagziekenhuis. Op die basis kan weinig complexe 
zorg worden geïdentificeerd die in aanmerking komt om te worden 
gestandaardiseerd (p. 35). De vraag over de definiëring van de APR-
DRG blijft echter onbeantwoord. De conclusie van het KCE luidt dat, 
naast de statistische studie van de gegevens, er een college van 
klinische experten nodig is om de gegevens te analyseren. Er moet 
bovendien een analyse van de kosten per patiënt plaatsvinden om de 
betrouwbaarheid van de gegevens en de billijkheid van de 
terugbetalingen op basis van forfaitaire vergoedingen te waarborgen 
(p. 37). 

Tot besluit kunnen we stellen dat de KCE-studie zeer goed is 
uitgevoerd in het kader van de haar toevertrouwde opdracht. Die 
opdracht was tweeledig: de haalbaarheid en de betrouwbaarheid van een forfaitaire vergoeding per 
pathologie onderzoeken. De haalbaarheid wordt als statistisch aanvaardbaar gedefinieerd. We 
kunnen drie verschillende clusters onderscheiden. De statistiek wordt echter aangewend om de 
cijfers een betekenis te geven, en die betekenis is vooraf omschreven, ondanks de bewering van het 
KCE dat de basis empirisch is. De drie clusters zijn niet duidelijk onderling afgegrensd. Wat de 
betrouwbaarheid betreft: niet de reële kosten vormen de basis van de studie, maar wel de huidige 
terugbetaling via voorgedefinieerde APR-DRG die afhangen van de manier van registreren van de 
ziekenhuizen. De studie is dus complex en niet aangepast aan de klinische realiteit. De verblijfsduur 
speelt een belangrijke rol, maar wordt niet geanalyseerd overeenkomstig de klinische realiteit.  

Niettemin komen er twee conclusies naar voren. De eerste is dat de referentiebedragen als basis 
kunnen dienen voor een forfaitair betalingssysteem. De tweede is dat de studie gebaseerd is op 
empirische gegevens en dat de keuzes politiek van aard zullen zijn. Deze wetenschappelijk 
doortimmerde studie toont m.a.w. aan dat de indeling in drie clusters volstrekt artificieel is. De 
terugbetaling van de pathologieën erop baseren is dus even artificieel en strookt niet met de klinische 
realiteit. Het zou tot onrechtvaardigheden, manipulaties en selectie van patiënten kunnen leiden. 

Statistiek dient om een betekenis te geven aan de cijfers. En die betekenis was vooraf bepaald. 
Wanneer zullen de forfaitaire referentiebedragen er dan toch komen? Aan de minister om dat uit te 
maken. 

                                                 
5 MAHA-studie 2015 
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 PROGRAMME 
 

 

VENUE 

Steigenberger Wiltcher’s Hotel (formerly Conrad) – Avenue Louisalaan 71, Brussels 

 

REGISTRATION INFO 

Please register online at www.bsr2016.be 

Registration fees (incl. lunch) 

      Early fee Late fee (after Oct. 1st) 

BSR member € 80 € 110 

Non-member € 150 € 180 

Radiologist in training € 20 € 30 

On the spot  € 210 

Payment 

Account name: Belgian Society of Radiology – IBAN: BE97 3631 3631 5049 

CME Credits 

  

08:30-09:00 REGISTRATION AND WELCOME COFFEE 

 

09:00-10:30 

CHEST SESSION 1 (Room A) MSK SESSION 1 (Room B) 

Pulmonary Embolism and Chest Pain 

Chest Radiology Section 

Moderator: Walter De Wever (Leuven, BE) 

Lecturers: Martine Rémy-Jardin (Lille, FR), Benoît Ghaye 

(Brussels, BE), Rodrigo Salgado (Antwerp, BE) 

Musculoskeletal Miscalls and Mimics 

Young Radiologist Section 

Moderators: Rita Lopes do Rosário & Veerle De 

Grove (YRS) Lecturers: Reto Sutter (Zurich, CH), Filip 

Vanhoenacker (Antwerp/Ghent, BE), Christian Glaser 

(Munich, DE), Solenne Lanotte & Cedric Bohyn 

(YRS) 

 

10:30-11:00 
The BSR in 2016 – Prof. G. Villeirs 

Keynote Lecture – Min. Maggie DE BLOCK 

 
11:00-11:30 Coffee break 

  

11:30-13:00 

MSK SESSION 2 (Room A) CHEST SESSION 2 (Room B) 

Shoulder instability: how to do and not to do 

Bone & Joints Section 

Moderator: Maryam Shahabpour (Brussels, BE) 

Lecturers: Bruno Vande Berg (Brussels, BE), Patrick 

Omoumi (Lausanne, CH), Reto Sutter (Zurich, CH), 

Nicole Pouliart & Maryam Shahabpour (Brussels, BE) 

Chest imaging: a practical approach 

Young Radiologist Section 

Moderator: Maryam Shahabpour (Brussels, BE) 

Lecturers: Anagha P. Parkar (Bergen, NO), Kris Van 

De Moortele (Bruges, BE), Bart Ilsen (Brussels, BE), 

Laurent Van Camp & Ward Vander Mijnsbrugge 

(YRS) 

 
13:00-14:00 Lunch 

  

 IMAGE INTERPRETATION SESSION 

14:00-15:30 

Clash of the Titans 

Moderators: Laurens Topff & Naïm Jerjir (YRS) 

MSK expert panel: Bruno Vande Berg (Brussels, BE), Filip Vanhoenacker (Antwerp/Ghent, BE), Christian Glaser 

(Munich, DE) 

Chest expert panel: Johny Verschakelen (Leuven, BE), Johan de Mey (Brussels, BE), Anagha P. Parkar (Bergen, 

NO) 

 
15:30 Closing by President 

BSR ANNUAL MEETING 2016 

MUSCULOSKELETAL & CHEST RADIOLOGY 

19 NOVEMBER 2016 - BRUSSELS 

http://www.bsr2016.be/
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Pragmatisme  

Dr. Marc Moens, secretaris-generaal VBS – artikel verschenen in de elektronische editie van De 
Artsenkrant van 08.09.2016 

In 1996 creëerde de politiek de academisering van de eerste twee jaren van de medisch-
specialistische opleiding in ruil voor de invoering van de numerus clausus. De universiteiten kregen 
zo de sleutel in handen van de toegangspoort tot de specialistische geneeskunde. De 
beroepsverenigingen waren bijzonder ontstemd, want ze werden quasi buitenspel gezet en de 
kandidaat-specialisten en -huisartsen werden gereduceerd tot studentjes. De in 1996 opgerichte 
planningscommissie medisch aanbod gaf zijn eerste adviezen op 22 oktober 1996 en op 7 januari 
1997. Het eerste koninklijk besluit – van 29.08.1997 – met het globaal aantal toegelaten artsen 
verscheen op 05.09.1999: 700 voor het jaar 2004, 650 voor het jaar 2005, 600 voor het jaar 2006. De 
verdeling over Vlaamse en Franse Gemeenschap werd zonder meer op 60-40 vastgelegd, grosso 
modo de verhouding in de bevolking. Vandaag bedraagt het aantal toegelaten artsen 1.230 en zal het 
eenmalig stijgen tot 2.460 in 2018 wegens de ‘dubbele cohorte’: studenten die zeven jaar dienden te 
studeren worden gediplomeerd, samen met hen die het curriculum van zes jaar zullen hebben 
gevolgd.  

Aan Vlaamse kant werd in 1997 consequent het toelatingsexamen ingevoerd, aan Franstalige kant 
startte een nu al bijna twee decennia durende politieke en academische oplichterij waarbij 
honderden studenten geneeskunde samen met hun betalende ouders als kanonnenvlees worden 
gebruikt. Eerst werd een numerus fixus na drie kandidatuurjaren 
ingevoerd. De overtallige studenten vonden met actieve politieke 
steun de weg naar de Raad van State. Met succes: ze mochten verder 
studeren. Er ontstonden Franse termen die in geen woordenboek 
terug te vinden zijn: ‘reçus-collés’ voor de heropgeviste studenten en 
‘lissage’, wat inhoudt dat het aantal artsen dat boven het quotum 
afstudeert moet worden afgehouden van het toegelaten quotum van 
de daaropvolgende jaren. Maar het overtal werd zo groot, dat de 
Franstalige universiteiten beter een paar jaar hun faculteiten konden 
sluiten. Een patstelling en een confrontatie met de huidige minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, die moedig het wettelijke federale quotum 
van 605 Franstalige studenten blijft handhaven. 

Om haar enigszins tegemoet te komen, voerde de Franse Gemeenschap met een besluit van 17 juli 
2015 een wedstrijd in op het einde van het eerste academiejaar geneeskunde: slechts de best 
geplaatsten verdeeld over de vijf Franstalige faculteiten (Brussel (2), Luik, Namen en Bergen) mogen 
doorstromen en arts worden. Voor wie geslaagd was, maar toch niet bij de 605 besten eindigde, 
creëerde de verantwoordelijke minister, Jean-Claude Marcourt, opnieuw ‘des reçus-collés’. Eind juni 
2016 waren er 255 gedesillusioneerde jonge mensen die – althans theoretisch – niet verder 
geneeskunde mogen studeren. Een doortrapte zet zo blijkt nu: de Franse Gemeenschap was 
‘vergeten’ dit besluit ter advies voor te leggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State, zodat 
zijn afdeling bestuursrechtspraak zonder veel moeite de studenten die een klacht indienden de 
toelating kon verlenen om toch verder te studeren.  

Bovendien trekt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de koninklijke besluiten in 
twijfel waar haar collega’s van de afdeling wetgeving in 2008 en 2015 geen graten in zagen. Het lijkt 
op een samenzwering met als uiteindelijk doel de numerus clausus na 19 jaar gewoon af te schaffen. 
Heeft ook de Planningscommissie überhaupt nog zin als naast het Belgische gehakketak honderden 
EU-artsen zich zomaar in België kunnen vestigen of komen specialiseren? Ondertussen hebben 
honderden Vlaamse jonge mensen hun dromen zien vervliegen, omdat ze niet slaagden in hun 
toelatingsexamen.  
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Het VBS en de BVAS hebben altijd unaniem de pragmatische Vlaamse aanpak verdedigd, de 
schandelijke manier van handelen van de Franstalige Gemeenschap scherp veroordeeld en geëist dat 
buitenlandse artsen op dezelfde manier als de Belgische worden behandeld.  

Mijn persoonlijk advies aan minister Maggie De Block: kom de Franstaligen tegemoet door het advies 
van de planningscommissie van 26.04.2016 uit te voeren (56,5 % Vlaamse en 43,5 % Franstalige 
artsen op het verhoogde quotum van 1.320), maar geef de Vlamingen genoegdoening door het been 
stijf houden qua toekenning van het aantal Franstalige RIZIV-nummers en de afspraken inzake de 
lissage. 

 

 

OfficeMax: ceci n’est pas une  facture! 

 

 

Consensusvergadering: ‘Het rationeel gebruik van de GLP-1 receptoragonisten bij 
type 2-diabetes’ – 17.11.2016 

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert op 
donderdag 17 november 2016 een consensusvergadering rond het thema ‘Het rationeel gebruik van 
de GLP-1 receptoragonisten bij type 2-diabetes’ in het Auditorium Lippens van de Koninklijke 
Bibliotheek, Keizerslaan 2, 1000 Brussel. Inschrijven kan voor 1 november 2016 via e-mail 
consensus@riziv.fgov.be of per brief: RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging - Directie 
farmaceutisch Beleid t.a.v. Dhr. Herman Beyers, Tervurenlaan 211 te 1150 Brussel. 

Het programma vindt u op www.riziv.fgov.be > Agenda. Deelname is gratis. Accreditering (rubriek 
“ethiek en economie”) is aangevraagd. 

  

Op het VBS-secretariaat ontvingen we nevenstaande 
factuur van de firma OfficeMax voor de aankoop van 
software voor het flinke bedrag van € 1.280. 
Vreemd, omdat we geen software besteld hadden en 
OfficeMax ons volslagen onbekend was. Het blijkt hier om 
een van de vele pogingen tot oplichting te gaan waar 
zelfstandigen mee te maken krijgen. In de kleinst 
mogelijke lettertjes, in het midden van het blad, staat dat 
het document een aanbod is en dat de ontvanger 
geenszins verplicht is tot betaling over te gaan. Anders 
gezegd: ceci n’est pas une facture, maar alles is wel in het 
werk gesteld om het zo te doen lijken. 
Oplettendheid blijft dus geboden als u dergelijke brieven 
ontvangt. Wees ook op uw hoede met schijnbaar 
onschuldige formulieren, waarin wordt gevraagd om uw 
gegevens te controleren en het formulier ondertekend 
terug te sturen. Vaak gaat het hier om gecamoufleerde 
bestelformulieren. Een overzicht van malafide 
reclameronselaars vindt u op de website van de FOD 
Economie en Middenstand.    
 

mailto:consensus@riziv.fgov.be
http://www.riziv.fgov.be/nl/agenda/Paginas/default.aspx#.V9JntpiLSUl
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/arnaques/Bedrog_beroepsgidsen_reclame-inlassingen_domeinnamen/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/arnaques/Bedrog_beroepsgidsen_reclame-inlassingen_domeinnamen/
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De verzekering ‘Individuele Ongevallen’ voor VBS-leden: 
uitgebreide waarborgen, messcherp tarief 

 
Ieder van ons, jong of oud, is op elk moment een potentieel slachtoffer van een ongeval.  Is een 
ongeval immers per definitie niet een onvoorzienbare en plotse gebeurtenis? 

Maar terwijl wij in het kader van ons beroep, beter dan wie ook, de schade van een ongeval kunnen 
vaststellen en de daaruit resulterende invaliditeit meten, nemen vele artsen niet de juiste 
beslissingen om de financiële gevolgen op te vangen van een ongeval dat ze zelf kunnen oplopen. 

Precies daarom heeft het VBS al in 1975 de verzekeringsmogelijkheden voor zijn leden willen 
optimaliseren door, samen met zijn verzekeringsmakelaar, een 
formule uit te werken waarin voor de artsen-specialisten 
waarborgen op maat werden ontwikkeld tegen een tarief buiten 
alle concurrentie in vergelijking met polissen die men 
persoonlijk zou kunnen afsluiten. 

Meer specifiek gaat het om een verzekering die de financiële gevolgen van elk soort ongeval 
verzekert, zoals verkeersongevallen, sportongevallen, huishoudelijke ongevallen, kortom alle 
ongevallen, of ze u nu overkomen in uw privé- of uw beroepsleven, en dit 24/24u, 365/365 dagen. 

De verzekeraars komen tussen bij overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid en/of 
medische kosten. 

In het geval dat een derde aansprakelijk zou zijn voor het ongeval, kan men dankzij het luik 
‘Rechtsbijstand’ bovendien de gerechtelijke acties financieren die nodig zijn om een 
schadevergoeding te krijgen, die dan bovenop de in de polis toegekende verzekerde kapitalen komt. 

Het is belangrijk om te weten dat de vergoedingen bij een ongeval vrijgesteld zijn van elke vorm van 
belasting, maar dat de jaarlijkse verzekeringspremies fiscaal niet aftrekbaar zijn.  

Hieronder vindt de specifieke krachtlijnen van deze verzekeringsformule: 

 een tarief dat ongeveer 25 % lager ligt dan wat u elders op de markt vindt;  

 het begrip ‘ongeval’ is gedefinieerd op basis van de geldende rechtspraak ‘arbeidsongevallen’ 
in de privésector; 

 iedere blijvende invaliditeit van 67 % of meer wordt beschouwd als een volledige invaliditeit; 

 er wordt een VBS-barema gehanteerd dat veel gunstiger is dan dat van de Officiële Belgische 
Schaal der Invaliditeiten (O.B.S.I.); 

 in geval van arbeidsongeschiktheid wordt een forfaitaire dagvergoeding betaald na het 
verstrijken van de wachttijd; 

 toepassing van het principe ‘alles wat niet uitgesloten is, is gedekt’; 

 alle sporten die u als amateur beoefent, zijn gedekt; 

 ook uw partner en kind(eren) kunnen verzekerd worden tegen een voordelig tarief. 

De verzekering ‘Individuele Ongevallen’ van het VBS is een ideale aanvulling (voornamelijk in geval 
van blijvende invaliditeit) op de verzekering ‘Gewaarborgd Inkomen’ van het VBS en vice versa. Op 
eenvoudig verzoek sturen wij u een vergelijkingstabel met de sterke punten van de 2 benaderingen. 



8 
 

Gelet op de bescheiden prijs is de verzekering ‘Individuele Ongevallen’ zeer interessant om de 
arbeidsgeschiktheid van onze jonge confraters te beschermen die, gelet op hun leeftijd, vatbaarder 
zijn voor de gevolgen van een ongeval dan van een ziekte. 

De aandacht voor een mogelijke ‘ziekte’ zal uiteraard eveneens, na een aantal jaren, in aanmerking 
moeten genomen worden, in een financieel meer comfortabele context. We komen hierop terug in 
een volgend bulletin. 

Hierna vind u de formules die u worden aangeboden: 

Tarieven 
   Prijs in EURO  Taksen : 9,25 % (niet inbegrepen)  

Formule VBS  
leden 

Overlijden 
Blijvende 

invaliditeit 
vrijstelling 10% 

Tijdelijke 
Ongeschiktheid 

Medische kosten Rechtsbijstand 
A 

Jaarpremie 

B 
Jaarpremie  
prog. 2/3 

C 
Jaarpremie 
prog. 3/5 

I 24.789,35 49.578,70 
12,39 / dag  
wachttijd  
21 dagen 

2479,00  
(4.958,00 in het 

buitenland) 
37.184,00 95 104,8 111,35 

II 37.184,02 74.368,05 
18,59 / dag  

idem 
idem idem 127,67 142,31 152,13 

III 49.578,70 99.157,40 
24,79 / dag  

idem 
idem idem 160,26 179,85 192,91 

IV 74.368,05 148.736,11 
49,58 / dag  

idem 
idem idem 241,82 271,2   

Wat betekenen de premies A, B en C? 

Elke formule kan onderschreven worden volgens een verschillende vergoedingsprocedure bij ‘Blijvende Invaliditeit’. Wat 
zijn de verschillende procedures? 
 

Premie A 
De Maatschappij vergoedt de verzekerde in directe verhouding tot de graad van invaliditeit. 
Voorbeeld: Verzekerd kapitaal: € 25.000 
 1% blijvende invaliditeit stemt overeen met 250 € 
 Bijgevolg ontvangt de verzekerde in geval van een invaliditeit van 100 % een bedrag van € 25.000. 
 

Premie B 
De vergoeding wordt verhoogd volgens de multiplicator 2/3. De graad van blijvende invaliditeit geeft recht op een 
vergoeding die verdubbeld wordt voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad tussen 25 % en 50 %, en verdrievoudigd 
voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad boven 50 %. 
Voorbeeld: Verzekerd kapitaal: € 25.000 
 1% blijvende invaliditeit stemt overeen met: - tussen 1 en 25 %:     € 250 
                                                                                       - tussen 26 en 50 %:   € 500 
                                                                                        - tussen 51 en 100 %: € 750 
Bijgevolg geeft een invaliditeit van 100 % recht op een vergoeding van € 56.250. 
 

Premie C 
De vergoeding wordt verhoogd volgens de multiplicator 3/5. De graad van blijvende invaliditeit geeft recht op een 
vergoeding die verdrievoudigd wordt voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad tussen 25 % en 50%, en vervijfvoudigd 
voor het gedeelte van de invaliditeitsgraad boven 50 %.  
Voorbeeld: Verzekerd kapitaal: € 25.000 
 1 % blijvende invaliditeit stemt overeen met: - tussen 1 en  25 %:     € 250 
  - tussen 26 en 50 %:    € 750 
  - tussen 51 en 100 %:  € 1.250 
Bijgevolg geeft een invaliditeit van 100 % recht op een vergoeding van € 87.500. 
 

Klik hier voor het aansluitingsformulier Individuele Ongevallen van het VBS 

http://www.vbs-gbs.org/fileadmin/user_upload/Concordia/Aansluitingsformulier_Individuele_Ongevallen_van_het_VBS.pdf
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NOMENCLATUURWIJZIGINGEN 
 

ART. 18, § 2, B, e), (NUCLEAIRE GENEESKUNDE IN VITRO) en 24, § 1, (KLINISCHE 
BIOLOGIE) (in voege 01.09.2016)  

19 JUNI 2016 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het 
koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur (BS van 13.07.2016) 
Artikel 1. In artikel 18, § 2, B, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling 
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2010, in de rubriek 
4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING, onder de hoofding 1/Bloed, wordt de volgende verstrekking na 
de verstrekking 436096-436100 ingevoegd : 
"436376 - 436380 
Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) . . . . . B 400 
(Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105)". 
Art. 2. In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 
2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
1° in de rubriek 4/CHEMIE : THERAPEUTISCHE MONITORING, onder de hoofding 1/Bloed, wordt de volgende 
verstrekking na de verstrekking 548450-548461 ingevoegd: 
"548575 - 548586 
Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) . . . . . B 400 
(Maximum 1) (Cumulregel 37, 322) (Diagnoseregel 105)"; 
2° in de rubriek "Cumulregels" wordt de cumulregel "37" vervangen als volgt : 
"37 
De verstrekkingen 434630 - 434641, 436111 - 436122, 546195 - 546206, 548472 - 548483, 436376 - 436380 
en 548575 - 548586 mogen onderling niet worden gecumuleerd."; 
3° wordt de rubriek "Diagnoseregels" aangevuld luidende : 
"105 
De verstrekkingen 436376 - 436380 en 548575 - 548586 mogen enkel worden aangerekend aan de ZIV in het 
kader van de follow-up van een testis tumor.". 
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad. 
 

ART. 24, § 1, (KLINISCHE BIOLOGIE) (in voege 01.09.2016) 

19 JUNI 2016 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur (BS van 13.07.2016) 
Artikel 1. In artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van 
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, in de rubriek 
"Diagnoseregels" wordt de diagnoseregel "8" aangevuld met de woorden : 
"of bij een patiënt onder behandeling wegens paraproteïnemie". 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad. 
 

ART. 24, § 1, (KLINISCHE BIOLOGIE) (in voege 01.09.2016) 

19 JUNI 2016 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur (BS van 13.07.2016) 
Artikel 1. In artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van 
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
1° in de rubriek 6/ INFECTIEUZE SEROLOGIE: 
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a) onder de hoofding 1/Bloed, wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 552215-552226 ingevoegd 
: 
"552031 - 552042 
Opsporen van Aspergillus antigenen . . . . . B 700 
(Maximum 1) (Diagnoseregel 102)"; 
b) onder de hoofding 9/Diversen, worden de volgende verstrekkingen na de verstrekking 552252 - 552263 
ingevoegd : 
"552053 - 552064 
Opsporen van Aspergillus antigenen in broncho-alveolair lavagevocht (BAL) . . . . . B 700 
(Maximum 1) (Diagnoseregel 103) 
- 552086 
Opsporen van Legionellae antigenen in urine . . . . . B 800 
(Maximum 1) (Diagnoseregel 104)"; 
2° de rubriek "Diagnoseregels" wordt aangevuld als volgt : 
"102 
De verstrekking 552031-552042 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd 
voor een patiënt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria 
van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", maximum 3 maal per week, op voorschrift van een geneesheer-specialist. 
103 
De verstrekking 552053 - 552064 mag enkel worden aangerekend aan de ZIV indien deze wordt uitgevoerd 
voor een patiënt met een "gast" factor ("host factor") als gedefinieerd in de internationale consensus criteria 
van de "EORTC-IFICG/NIAID-MSG", op voorschrift van een geneesheer-specialist. 
104 
De verstrekking 552086 mag enkel worden aangerekend voor gehospitaliseerde patiënten die ouder zijn dan 
18 jaar, maximum 1 maal per ziekenhuisverblijf, op voorschrift van een geneesheer-specialist.". 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad. 
 

ART. 24, § 1, (KLINISCHE BIOLOGIE) (in voege 01.09.2016) 

17 JUNI 2016 - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur (BS van 13.07.2016) 
Artikel 1. In artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van 
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 
1° in de rubriek 5/MICROBIOLOGIE, wordt de volgende verstrekking vóór de verstrekking 549850-549861 
ingevoegd : 
"549916-549920 
Escherichia coli O157, kweek en identificatie inclusief agglutinatie met een specifiek antiserum . . . . . B 250 
(Maximum 1) (Diagnoseregel 99)"; 
2° in de rubriek "Diagnoseregels" wordt de volgende regel toegevoegd : 
"99. 
De verstrekking 549916 - 549920 wordt alleen aan de ZIV aangerekend in het geval van bloederige diarree of 
hemolytisch-uremisch syndroom.". 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad. 
 

 

INTERPRETATIEREGELS 

BS 05.08.2016: 
LIJST VAN VERSTREKKINGEN VAN VERGOEDBARE IMPLANTATEN EN INVASIEVE MEDISCHE HULPMIDDELEN 
INTERPRETATIEREGEL 19 
VRAAG 
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Wat dient er verstaan onder de huidige types hartstimulatoren horend bij verstrekkingen 172395 - 172406, 
172410 - 172421, 172432 - 172443, 172454 - 172465, 158594 - 158605, 158616 - 158620, 158631 - 158642, 
170612 - 170623? 
ANTWOORD 
Een hartstimulator bestaat in essentie uit een batterij, micro-elektronica met software en een connectorbox, 
en maakt contact met de binnenzijde van de hartspier aan de hand van één of meerdere elektroden. Deze 
elektroden worden bevestigd aan de hartstimulator tijdens de implantatie. De hartstimulator wordt in een 
subcutane pocket ingeplant en één of meerdere elektroden worden in het hart vastgehecht. 
De interpretatieregel 19 heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2015. 

BS 13.07.2016: 
Artikel 14, k) (ORTHOPEDIE) 
INTERPRETATIEREGEL 22 
VRAAG 
Valt de vernieuwing van een gipsverband in het kader van de behandeling van een klompvoet met de Ponseti-
methode onder de algemene bepaling die stelt dat de vernieuwing van een gipsverband in de loop van de 
behandeling van een fractuur of luxatie enkel twee keer mag worden aangerekend in de termijn van 6 weken, 
vanaf de datum van de initiële behandeling, volgens de omschrijvingen die voorkomen onder de titel 
"Gipstoestellen" ? 
ANTWOORD 
Die algemene bepaling heeft alleen betrekking op de fracturen en luxaties van traumatologische oorsprong. 
De beperking tot maximaal twee aanrekeningen heeft dus geen betrekking op de vernieuwing van een 
gipsverband in het kader van de behandeling van een klompvoet met de methode van Ponseti. 
De hiervoren vermelde <interpretatieregel> heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014. 

 

 

Algemeen Management voor Artsen-Specialisten - EHSAL Management School 
 
EHSAL Management School (EMS) organiseert in samenwerking met het VBS 
het opleidingsprogramma Algemeen Management voor Artsen-Specialisten. 
De opleiding ‘Deskundig participeren in het ziekenhuisbeleid’ maakt artsen-
specialisten in korte tijd vertrouwd met strategische, juridische en financiële 
kennis om mee te kunnen participeren in het beleid. De opleiding omvat 7 
dagsessies, gegroepeerd in 3 modules:  

Module 1: Juridische context (2 sessies) 

Sessie 1 – vrijdag 28-10-2016 
9u-12u45: Besluitvorming rondom het medisch beleid en het statuut van de ziekenhuisgeneesheer (Filip 
Dewallens) // 13u45-15u45: Het medisch dossier, de privacy en het beroepsgeheim (An Vijverman) // 16u-
17u30: Organisatie van de gezondheidszorg in België (Griet Ceuterick) 

Sessie 2 – vrijdag 25-11-2016 
9u-11u30: Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen (Filip Dewallens) // 11u45–12u45: Associaties, 
maatschappen en andere samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuisgeneesheren (Raf Van Goethem) // 
13u45-17u30: Medische aansprakelijkheid (Thierry Vansweevelt) 

Module 2: Algemeen beleid (2 sessies) 

Sessie 3 – vrijdag 16-12-2016 
9u-12u45: Quality assurance in health care (Jean-Luc Demeere) // 13u45-17u30: Kwaliteitsbeleid: wettelijke 
systemen, operationele en klinische performantie (Jean-Luc Demeere) 
Sessie 4 – vrijdag 20-01-2017 
9u-12u45: Strategische planning in het ziekenhuis: strategie -concepten, theoretische aanpak en 
praktijkvoorbeeld (Noël Van Robaeys) // 13u45-15u45: Balanced Scorecard: “Meten: om te weten of om te 
meten?” (Vincent Molly) // 16u-17u30: Balanced Scorecard: Case (Nathalie Demeere) 
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Module 3: Financiële informatie en beleid (3 sessies) 

Sessie 5 – vrijdag 24-02-2017 
9u-12u45: Inleiding: definiëren van basisbegrippen inzake ziekenhuisboekhouding (Christine Van Liedekerke) 
// 13u45-17u30: Analytische boekhouding (Erik De Smidt) // De financiële relatie tussen beheerder en 
geneesheren 
Sessie 6 – vrijdag 24-03-2017 
9u-10u30: Organisatie van de gezondheidszorg (Dirk Himpe) // 10u45-12u45: Nomenclatuurgebonden 
financiering - Budget Financiële Middelen en medisch beleid (Constantinus Politis) // 13u45-17u30: Budget 
Financiële Middelen en medisch beleid - Lekken in de ziekenhuisfinanciering: budgetparameters versus 
kostenparameters (Constantinus Politis) 
Sessie 7 – vrijdag 28-04-2017 
9u-12u45: Opstellen ziekenhuisbegroting en analyse van investeringsprojecten (Joseph-Michel Boes) 
13u45-14u45: vervolg: Analyse van investeringsprojecten (Joseph-Michel Boes) // 14u45-17u30: 
Investeringsfinanciering in het ziekenhuis 

Accreditering is aangevraagd in de rubriek Ethiek & Economie. VBS-leden genieten een verlaagde 
inschrijvingsprijs alsook artsen-specialisten die inschrijven binnen de eerste 5 jaar na hun erkenning.  

Locatie: Odisee/KU Leuven Campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel. Alle nuttige info op 
www.emsbrussel.be > Opleidingen professionals > Gezondheidsmanagement. 
 

 

AANKONDIGINGEN – OOK RAADPLEEGBAAR OP WWW.VBS-GBS.ORG 
 

16121 BRUSSEL - IZZ zoeken een gen. diensthoofd GERIATRIE (M/V). Info: Dr H. Deladrière, Med. Dir., hdeladriere@his-izz.be, 
02/7398771. Kandidatuur voor 31.10.16 met motivatiebrief, cv en dienstproject: Catherine Goldberg, Alg. Dir., Baron Lambertstraat 
38 – 1040 Brussel of sdm@hizs-izz.be 
16119 BRUSSEL - Het U.V.Brugmann zoekt: 
- een geneesheer adjunct kliniekhoofd UROLOOG (M/V) – 11/11. Minstens 5 j. ervaring als uroloog in het ziekenhuismilieu. Kandidatuur 
met ref. A30-16 vóór 30.09.16 
- een specialist INTERNE GENEESKUNDE-INFECTIEZIEKTEN (M/V) 11/11. Kandidatuur met ref. A33-16 vóór 31.10.16 
- een gen. spec. KLINISCHE BIOLOGIE (microbiologie) 11/11. Kandidatuur met ref. A36-16 vóór 11.09.16 
- een gen. spec. GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE 11/11. Kandidatuur met ref. A/31-16 vóór 30.09.16 
naar gestionmedecins@chu-brugmann.be t.a.v. Dr Florence Hut, Alg.med. Dir.(of UVC-Brugmann, A. Van Gehuchtenplein, 4 te 1020 
Brussel). Info: http://www.uvcbrugmann.be. 
16117 BRUSSEL - Het J. Bordet Instituut zoekt een geneesh. adjunct kliniekchef GASTRO-ENTEROLOOG. Voltijds mandaat. Kandidatuur 
met CV en lijst gedetailleerde publicaties vóór 30.09.16: Dienst Human Ressources UVC Brussel – Beheer v/ de geneesheren – A. Van 
Gehuchtenplein 4 – 1020 Brussel – tel. 02/4779003. 
16115  LIMBURG - Heusden – Zolder: het St-Franciskus Ziekenhuis heeft een vacature voor een voltijds CARDIOLOOG. Meer info via 
www.sfz.be, Dr. Dirk Mertens, diensthoofd Heusden-Zolder - dirk.mertens@sfz.be 011/715805 en/of Prof. Dr. Paul Dendale, 
Diensthoofd Hasselt  - paul.dendale@jessazh.be  011/30.78.42. Kandidaturen samen met een uitgebreid cv: Philip Rijkers, med. 
directeur, St-Franciskus Zh - P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder philip.rijkers@sfz.be 
16114 ANTWERPEN - RADIOLOOG gevraagd in privé radiologiepraktijk in Antwerpen. Graag met bekwaamheid in echografie en 
mammografie. Kandidatuur met cv: Dr. E. Borms, Jan Van Rijswijcklaan 129, 2018 Antwerpen. E-mail: dr.e.borms@scarlet.be 
16107 BRUSSEL - Het UMC St-Pieter zoekt een diensthoofd voor de NEUROLOGIE (M/V). Info: Dr Isabelle Loeb 02/535 44 00. 
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