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Het VBS wenst u een uitstekend 2017! 
 

 

Conceptnota De Block over gezondheidszorgberoepen onder de loep genomen 
 
Op 28 september 2016 werd het nieuwe concept van de gezondheidszorgberoepen door minister 
Maggie De Block en haar kabinetsmedewerkers in grote lijnen uiteengezet in een tot de nok gevuld 
auditorium van de Passage 44, met in het publiek ook verschillende vertegenwoordigers van het VBS. 
Het door de zorgverstrekkers welgekende KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen zal binnenkort dus tot het verleden behoren (zie ook 
www.kb78.be). Dergelijke ingrijpende wijziging van het gezondheidszorgsysteem kan aanvankelijk 
wat angst inboezemen. De geneeskunde heeft de voorbije decennia grote omwentelingen gekend en 
het vroegere paternalistische en strikt hiërarchische gezondheidszorgsysteem heeft zijn limieten 
bereikt. Er moet ingespeeld worden op de gewijzigde noden en verzuchtingen van een 
geconnecteerde maatschappij. De nood aan hervorming is voor iedereen een evidentie geworden. 
Men moet er zich echter voor behoeden om van het ene in het andere uiterste terecht te komen.  

In het kader van een ruime publieke raadpleging werd aan alle geïnteresseerden de mogelijkheid 
geboden om opmerkingen te formuleren. Het VBS wenst van de aangeboden gelegenheid gebruik te 
maken om de bekommernissen omtrent de concepttekst van de bij het Verbond aangesloten 
beroepsverenigingen te ventileren. Het VBS behoudt zich het recht voor om meer in detail 
opmerkingen te formuleren zodra de ontwerpteksten die deze conceptnota concretiseren zullen 
beschikbaar zijn. Het VBS hoopt als volwaardige gesprekspartner betrokken te worden bij de 
uitwerking van de nieuwe concepten. 

Het nieuwe gezondheidszorgsysteem zal steunen op 3 grote pijlers: 

1. De centrale rol van de patiënt als copiloot van zijn eigen gezondheidszorg 

2. …die op multidisciplinaire en geïntegreerde manier georganiseerd wordt 

3. …door bekwame zorgverstrekkers die daartoe de nodige kwaliteitsgaranties moeten bieden. 
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1. De centrale rol van de patiënt als copiloot van zijn eigen gezondheidszorg  

De centrale rol van de patiënt, geïntroduceerd in de wet op de rechten van de patiënt, als copiloot 
van zijn eigen gezondheidszorg is zonder enige twijfel een lovenswaardig principe, dat niet meer weg 
te denken is uit onze moderne samenleving. Het veronderstelt niet alleen rechten in hoofde van de 
patiënt, maar ook verplichtingen in hoofde van diezelfde patiënt. De verplichtingen van de patiënt 
komen in de concepttekst echter nauwelijks aan bod. Dit aspect van de concepttekst verschilt 
nauwelijks van de huidige bestaande regeling. De wet inzake de rechten van de patiënten bevat 
immers quasi geen verplichtingen. Het actief deelnemen aan het uitstippelen van zijn behandelings-
parcours impliceert evenwel dat de patiënt over de nodige kennis beschikt. In de praktijk moet echter 
vastgesteld worden dat de copiloot van de patiënt in vele gevallen Dr. Google is. Zonder gebonden 
te zijn aan enige EBM-regels of budgettaire regels stapt Dr. Google mee in de wensen, verwachtingen 
en soms onredelijke eisen van de patiënt die dit medium raadpleegt. 

In de conceptnota wordt de patiënt echter niet de rol van copiloot toebedeeld, maar van piloot: “de 
patiënt stuurt, zorgverleners zijn copiloten en stippelen mee de koers uit, en de referentiehuisarts 
bewaakt de coherentie en de continuïteit van dit alles”. Het is de piloot (patiënt) die stuurt (beslist). 
Wie draagt de verantwoordelijkheid in geval van een crash? Waarom moeten de zorgverstrekkers 
zich nog druk maken over EBM-regels, guidelines en good practice? De uiteindelijke beslissing ligt in 

handen van de patiënt-piloot die niet gebonden is door deze regels.  

Moet uit het citaat hierboven afgeleid worden dat men evolueert 
naar een verplichte inschrijving bij een referentiehuisarts? Waarom 
kan een arts-specialist niet aangeduid worden als referentiearts?  

Ervan uitgaan dat alle patiënten op een rationele manier hun 
gezondheid zullen kunnen beheren en binnen de perken van een 
goede medische praktijk de correcte beslissingen zullen kunnen 
nemen is een utopische verwachting. Het risico dat de patiënt een 
– medisch gesproken – verkeerde weg wil bewandelen en verkeerde 
beslissingen zal nemen is reëel. Over welke middelen zullen de 
zorgverstrekkers beschikken om in te gaan tegen onverantwoorde 
eisen van de patiënt? Het is te verwachten dat de zorgverstrekkers 

opnieuw zullen geprangd worden tussen enerzijds de eisen van de patiënten die zelf hun “evidence 
based” regels zullen opstellen en anderzijds de evidence based medicine-regels, die door het 
zorgverstrekkers moeten worden nageleefd en niet geïntegreerd zijn in de ongefilterde pseudo-wijze 
raad van Dr. Google.  

In de concepttekst wordt er uitgegaan van een patiënt die gezond is van geest en die geconfronteerd 
wordt met een ziekte. Wat met patiënten, in het bijzonder jonge en geriatrische patiënten, die de rol 
van (co)piloot niet wensen of niet kunnen opnemen? Wat met de psychiatrische patiënten die een 
niet verwaarloosbaar deel van de patiëntenpopulatie vormen? De grootste moeilijkheid voor deze 
laatste groep van patiënten bestaat er net in om hen te doen inzien en te laten aanvaarden dat ze 
hulp nodig hebben. Welke rol van (co)piloot kan worden toegekend aan een patiënt getroffen door 
dementie?  

De gezondheidszorg moet zo georganiseerd worden dat de autonomie van de patiënt bevestigd 
wordt. De patiënt moet worden aangemoedigd om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier te 
blijven functioneren door ambulante zorg en thuiszorg te stimuleren. Hierbij wordt uit het oog 
verloren dat dit slechts mogelijk is indien in de nodige professionele omkadering wordt voorzien. Men 
mag er niet van uitgaan dat deze omkadering kan gewaarborgd worden door de nauwe familiekring. 
In vele gevallen beschikt deze niet over de nodige vaardigheden of is het organisatorisch en financieel 
niet realiseerbaar. De bevolking wordt immers aangemoedigd om meer en langer te werken. Dit is 
moeilijk verenigbaar met het opnemen van de functie van mantelzorger.  
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De patiënt heeft ten opzichte van beroepsbeoefenaar het recht op een zorgvuldig bijgehouden en 
veilig bewaard elektronisch patiëntendossier. De patiënt zal rechtstreeks via een login rechtstreeks 
inzage krijgen in zijn patiëntendossier en zal het zelf kunnen beheren. 

Het rechtstreeks inzagerecht van een patiënt in zijn patiëntendossier is een eenvoudig en gemakkelijk 
te begrijpen concept. Maar wat wordt bedoeld met “beheren”? Wat als een patiënt belangrijke 
gegevens schrapt of gegevens van een onbetrouwbare bron toevoegt? Wat als ten gevolge daarvan 
een verkeerd behandelingsplan wordt opgesteld? Het beheer van het dossier door de patiënt mag 
niet leiden tot een verzwaring van de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar. Wat met de 
patiënten met een psychiatrisch profiel? De directe toegang tot het patiëntendossier kan een 
averechts effect hebben voor dit type patiënten.  

Ondanks het rechtstreekse inzagerecht blijven de regels m.b.t. de therapeutische exceptie evenwel 
onverkort van toepassing, waardoor de patiënt de desbetreffende gezondheidsgegevens niet 
rechtstreeks zal kunnen zien. Deze dubbelzinnigheid laat een post hoc beoordeling toe en leidt tot 
rechtsonzekerheid voor de zorgverstrekker.  

Omtrent de inhoud van het patiëntdossier stelt de conceptnota dat deze o.m. een chronologisch 
overzicht van de uitgevoerde gezondheidszorg bevat. Dit is te beperkend en dubbelzinnig: de 
holistische en multidisciplinaire aanpak vergt dat alle vooraf bestaande antecedenten en actuele 
behandelingen (medicatielijst!) in het dossier genoteerd staan. Te vaak leidt niet-geregistreerde 
comorbiditeit en medicatiestop of -interactie tot problemen.  

Gezien de rechtstreekse toegang van de patiënt tot zijn dossier wordt aanbevolen om alle subjectieve 
overwegingen achterwege te laten. In het kader van de behandeling en opvolging van de patiënt kan 
het nochtans belangrijk zijn voor de arts om info van derden of persoonlijke impressies te kunnen 
vastleggen die enkel raadpleegbaar zijn door de arts zelf. Moet de klok teruggedraaid worden en 
moet naast het officiële patiëntendossier een parallel (papieren) 
dossier opgemaakt worden door de arts?  

De patiëntenkeuze in de relatie met de zorgverstrekkers wordt 
terecht gerespecteerd. “Een therapeutische relatie met alle 
gezondheidszorgbeoefenaars van een zorginstelling ontstaat enkel 
wanneer de patiënt, na daarover te zijn geïnformeerd, uitdrukkelijk 
hiertoe zijn toestemming geeft”. De vraag kan gesteld worden in 
welke mate de patiënt in dit scenario de omvang van zijn 
toestemming kan inschatten. Bovendien wordt onterecht een 
verantwoordelijkheid gelegd bij zorgverleners die feitelijk met de 
patiënt geen contact, noch een therapeutische relatie hebben.  

 
2. …die op multidisciplinaire en geïntegreerde manier georganiseerd wordt 

In het verlengde van de grotere empowerment van de patiënt als (co)piloot van zijn gezondheidszorg 
kan de patiënt zich in de toekomst rechtstreeks wenden tot de zorgverstrekker voor de handelingen 
die tot de basisbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar behoren, m.a.w. de patiënt dient niet langer 
noodzakelijk verwezen te worden door een arts.  

Het is een politieke beslissing om aan de patiënt voor bepaalde handelingen een rechtstreekse 
toegang te verschaffen tot een niet-arts. De niet-arts moet in deze omstandigheden de volledige 
verantwoordelijkheid dragen van zijn behandeling. Het moet wettelijk verankerd worden dat, bij 
bevoegdheidsoverschrijding door de niet-arts of wanneer deze bij twijfel de patiënt niet tijdig 
doorverwijst, de arts niet medeverantwoordelijk kan worden gesteld voor de schade of voor het 
verlies van een kans. De schade of het verlies van een kans moeten in concreto beoordeeld worden 
in hoofde van de niet-arts. De rechtstreekse toegang van de patiënt impliceert een toenemende 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de zorgverstrekker-niet-arts. Vooraleer dit ten volle 
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kan gerealiseerd worden zal voor sommige zorgberoepen een aanpassing van het studiecurriculum 
nodig zijn, omdat anders het risico op medicolegale verwikkelingen te groot is.  

Dit impliceert dat de zorgverstrekkers-niet-artsen tot wie de patiënten zich rechtstreeks kunnen 
wenden eveneens moeten zorgen voor een voldoende dekking van hun beroepsaansprakelijkheid. 
Bij dezen kan ook de vraag gesteld worden of, naar analogie met het Fonds voor Medische 
Ongevallen, een gelijkaardig fonds moet opgericht worden voor deze categorie van zorgverstrekkers.  

Het volstaat niet dat de niet-arts tot wie de patiënt zich rechtstreeks wendt een behandelingsverslag 
in het patiëntendossier uploadt om zijn verantwoordelijkheid af te wentelen op de arts. De 
empowerment van de patiënt en zijn pilootfunctie in zijn eigen zorg brengen ook voor de patiënt een 
zekere verantwoordelijkheid mee.  

De zorgbeoefenaar-niet-arts die rechtstreeks door een patiënt wordt geraadpleegd dient in het 
elektronisch patiëntendossier de nodige verslagen te uploaden. Deze verplichting vereist dat de niet-
arts een samenwerkingsverband heeft met de instelling (ziekenhuis of privépraktijk) van de 
behandelende arts van de patiënt. Het veronderstelt ook dat de niet-arts hieromtrent correct wordt 
ingelicht door de patiënt. Multipele samenwerkingsverbanden moeten mogelijk zijn en aanbevolen 
worden. Zolang er geen performant ICT-systeem operationeel is, zal deze verplichting een lege doos 
blijven. 

De niet-arts tot wie de patiënt zich rechtstreeks richt, krijgt de mogelijkheid om onderzoeken aan te 
vragen of door te sturen naar een andere zorgverstrekker onder de supervisie van een arts om te 
vermijden dat onnodige onderzoeken of behandelingen worden gestart. Dit veronderstelt dat de 
niet-arts in een eerste stap het voorschrift van het onderzoek uploadt in het patiëntendossier. 
Aangezien hij verondersteld wordt voldoende competent te zijn om een onderzoek voor te schrijven, 

moet hij ook competent worden geacht om na te gaan of een 
bepaald onderzoek reeds werd uitgevoerd, om dubbel gebruik te 
vermijden. Aan de arts die de patiënt niet noodzakelijk in 
behandeling heeft, wordt in se gevraagd om de 
verantwoordelijkheid te nemen voor een behandeling of een 
onderzoek zonder dat er hierbij noodzakelijkerwijze een contact is 
geweest tussen patiënt en de verantwoordelijke arts. Een dergelijke 
organisatie van de gezondheidszorg kan alleen leiden tot slechte 
geneeskunde. Bovendien, hoe kan men dit verzoenen met het 
principe dat in geval van twijfel de niet-arts de patiënt moet 
doorverwijzen naar een arts?  

De rechtstreekse toegang tot een niet-arts staat diametraal 
tegenover het principe dat het stellen van een diagnose en het 
opmaken van een behandelingsplan een prerogatief blijven van de 
arts. Tenzij een enig patiëntendossier wordt samengesteld is het 

voor de arts onmogelijk om in concreto na te gaan welke onderzoeken reeds uitgevoerd werden en 
welke behandelingsplannen reeds opgemaakt werden. De rechtstreekse toegang tot de niet-arts-
zorgverstrekker, die mogelijk uit besparingsoverwegingen zal worden ingevoerd, heeft ook een 
keerzijde. De verantwoordelijkheid en de mogelijkerwijze financiële gevolgen van deze politieke 
beslissing mogen en kunnen niet afgewenteld worden op de arts. 

Er dient opgemerkt dat multidisciplinariteit onduidelijk omschreven is. In de concepttekst duiken de 
termen multidisciplinair en interdisciplinair naast elkaar op. Bovendien brengen de multidisciplinaire 
groepen de beslissings- en overlegmomenten vaak verder af van de patiënt. Vooropgezette staande 
orders domineren het beleid, en medewerkers stimuleren/controleren elkaar precies op dat vlak, 
veeleer dan telkens weer met de patiënt af te toetsen. Daarnaast valt op dat denken in het algemeen, 
en in een multidisciplinair kader in het bijzonder tot op heden zeer schaars vergoed wordt. De 
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holistische aanpak en patiëntgerichtheid zijn minstens even belangrijk. Een holistische aanpak kan 
ook betekenen dat het multidisciplinaire denken toch in één arts is verenigd. 

De beschrijving van het concept en de medicolegale gevolgen van het groepsvoorschrift zijn nog te 
vaag om er met kennis van zaken beschouwingen over te kunnen formuleren. Er wordt evenwel 
vermeld dat de leiding van de uitvoering van het plan niet noodzakelijk toekomt aan een arts. De 
individuele autonomie van de verschillende tussenkomende actoren moet gerespecteerd worden. 
Indien de arts echter de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt, moet de centrale rol bij hem 
blijven liggen. 

 
3. …door bekwame zorgverstrekkers die daartoe de nodige kwaliteitsgaranties moeten bieden 

In de toekomst zullen duidelijke beroeps- en competentieprofielen opgesteld worden per 
beroepsgroep, die moeten leiden tot een dynamische kijk op de uitoefening van het beroep. Dit moet 
het ook mogelijk maken om binnen eenzelfde gezondheidszorgberoep tot een functiedifferentiatie 
te komen. Het zal niet meer volstaan dat de zorgverstrekker beschikt over het juiste diploma. Hij zal 
ook moeten kunnen aantonen dat hij bekwaam is om zijn beroep uit te oefenen. Het huidige visum 
wordt omgevormd tot een ‘licence to practice’. Er zal ook een controlemechanisme worden 
gecreëerd om na te gaan of de zorgverleners competent genoeg blijven om een kwaliteitsvolle 
zorgverlening te garanderen. 

De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van een bij voorkeur elektronisch portfolio rust op 
iedere zorgverstrekker. De organisatie van het portfolio kan toevertrouwd worden aan de instelling 
of het samenwerkingsverband waar hij actief is. In welke mate verschilt het portfolio van het 
individuele dossier dat de hoofdgeneesheer1 in ieder 
ziekenhuis verplicht aanlegt voor iedere arts actief in zijn 
ziekenhuis? 

Naast elementen die volgens de conceptnota reeds minimaal 
in het portfolio moeten worden opgenomen moet het 
portfolio voor niet-Belgische artsen ook de 
taalbekwamingsattesten van minstens een van de nationale 
talen bevatten. 

Het is onduidelijk welk elektronisch platform gebruikt zal 
worden voor het beheer van dit portfolio en welke 
instanties/organen al dan niet zullen gemachtigd worden om 
de gegevens in te kijken. In welke mate zullen het portfolio of 
sommige onderdelen ervan al dan niet openbaar raadpleegbaar zijn? Het is onduidelijk welke 
verschillende platforms aan elkaar zullen gekoppeld worden. 

Hoe aantonen dat de arts zijn kennis op peil houdt? Hierbij lijkt een koppeling van het RIZIV- 
accrediteringsdossier van de arts met het portfolio een logische stap om administratieve overlast te 
vermijden. Tot op heden echter hebben de artsen steeds de vrije keuze gehad om al dan niet in het 
RIZIV-accrediteringssysteem te stappen. Dit accrediteringssysteem beoogt een kwaliteitslabel te zijn 
waar een zekere extra financiële vergoeding tegenover staat, voornamelijk voor de intellectuele 
prestaties. De gemiddelde accrediteringsgraad onder de artsen-specialisten bedraagt ± 65 %. Het is 
echter niet omdat een arts niet in het accrediteringssysteem is gestapt, dat dit betekent dat hij zijn 
kennis niet op peil houdt.  

Opdat een gezondheidszorgbeoefenaar een kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan de patiënt kan 
verstrekken, moet hij over een aantal bekwaamheden beschikken. Hierbij wordt verwezen naar het 

                                                 
1 Art. 6 van het KB van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals 

gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S.25.12.1987). 
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Canadese CanMEDS-systeem. Niet alle bekwaamheden en vaardigheden zijn gemakkelijk meetbaar 
en controleerbaar. Een belangrijk deel van deze bekwaamheden zijn subjectief en sterk afhankelijk 
van de persoonlijkheid van iedere zorgvestrekker.  

De controle over het portfolio zal toevertrouwd worden aan een Toezichtkamer van de Raad voor 
kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg en de gezondheidsinspecteurs van de FOD 
Volksgezondheid. Op basis van het gelijkheidsprincipe lijkt het logisch dat de gezondheidsinspecteurs 
eveneens in een portfolio het bewijs van hun bekwaamheid aantonen.  

Bovendien worden alle zorgverstrekkers mederegulator van de kwaliteit van de zorg. Dit impliceert 
dat iedere zorgverstrekker medeverantwoordelijk en mogelijk medeaansprakelijk wordt wanneer 
een zorgverstrekker buiten zijn bevoegdheids- of competentiedomein treedt. Dit is totaal 
onaanvaardbaar.  

De adviesraad van de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg heeft 
bovendien de bevoegdheid om in overleg met de Raad voor gezondheidsberoepen per 
gezondheidszorgberoep bijkomende specifieke kwaliteitsnormen op te stellen. Het is hierbij van 
primordiaal belang dat de zorgverstrekkers op het terrein reële inspraak hebben bij het opstellen van 
deze normen. 

In de conceptnota ontbreekt iedere verwijzing naar de rechten van verdediging. Gezien de 
belangrijke gevolgen van het intrekken van het visum en/of licence to practice is het onontbeerlijk 
dat aan de zorgverstrekker de nodige garanties geboden worden dat hij minstens zal worden gehoord 
en dat hij zich desgevallend kan laten bijstaan door een raadsman. Er moet eveneens een 
beroepsprocedure uitgewerkt worden. 

De beoordeling van de bekwaamheid van een zorgverstrekker om nog verder zijn praktijk te 
beoefenen heeft een ruim actieveld. Het betreft immers niet alleen zijn fysieke en mentale 
bekwaamheid om zijn beroep uit te oefenen. Welk orgaan wordt belast met het beoordelen of de 
zorgverstrekker nog voldoende kwaliteitsvolle zorg verstrekt? Aan wie wordt deze evaluatie 
toevertrouwd? Een ambtenaar-gezondheidsinspecteur? Wordt deze in zijn beoordeling bijgestaan 
door vertegenwoordigers van dezelfde beroepsgroep als diegenen van wie de competentie wordt 
onderzocht? Is hier een taak weggelegd voor de erkenningscommissies/beroepsverenigingen van de 
betreffende disciplines?  

Het portfolio zal bovendien gebruikt worden voor het uitvoeren van een aantal controleopdrachten, 
onder meer om na te gaan of de arts zijn competenties al dan niet overschrijdt en of hij tijdig zijn 
patiënten doorverwijst. Hieruit kan men enkel besluiten dat een link zal gelegd worden naar het 
profiel van de zorgverstrekker binnen het RIZIV, maar ook mogelijk naar het individuele 
patiëntendossier.  

 
Besluit: 

Het VBS biedt zijn diensten en de knowhow van de bij het Verbond aangesloten leden aan om mee 
te werken aan de uitwerking van deze ingrijpende en structurele hervormingen, die de 
geneeskundige praktijk voor de komende generaties zullen beïnvloeden en bepalen. Een aantal 
voorstellen en gebreken – zoals het recht op verdediging bij sanctie – moeten zeker bijgeschaafd 
worden.  

 

Namens het bestuurscomité, 
 

Dr. Jean -Luc DEMEERE 
Voorzitter 
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 eGezondheid: zegen of vloek? 

04.02.2017 
 

8.30-8.45 Onthaal  

8.45-8.55 Inleiding Dr. J.-L. DEMEERE, 

Voorzitter VBS 

8.55-9.25 eHealth in Belgie: van zorgverstrekker tot patiënt Dr. T. FIERS 

UZ Gent 

9.25-9.50 Juridische aspecten van eHealth Mr. S. CALLENS 

Advocaat 

9.50-10.15 IT-communicatietechnologie in de eGezondheidszorg: evolutie vanuit 
deontologisch en ethisch oogpunt 

Dr. J. COLIN 

Orde der Artsen 

10.15-10.35 Koffiepauze  

10.35-11.00 Belang van de eGezondheid in België: stand van zaken en perspectieven 
voor het artsenkorps 

Dhr. T. DUVILLIER, 

eHealth-platform 

11.00-11.20 Hoe zich te wapenen tegen de risico’s ten gevolge van de digitalisering?  
Het actuele aanbod van de verzekeringssector 

Dhr. A. VAN VARENBERG, 
Concordia 

11.20-11.45 Het huidige medische beleid Dr. M. MOENS, 
VBS en BVAS 

11.45-12.15 Vragen en discussie  
 

Plaats  Inlichtingen en inschrijvingen 
Koninklijke Bibliotheek van België  Secretariaat VBS 
Auditorium Lippens  Loubna Hami 
Kunstberg  Kroonlaan 20 – 1050 Brussel 
Keizerslaan 4  Tel.: 02/649.21.47 Fax: 02/649.26.90  
1000 Brussel  e-mail: loubna@gbs-vbs.org 
  

SIMULTAANVERTALING   

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER – KLIK HIER OM ONLINE IN TE SCHRIJVEN 

RIZIV-nr.:  ..................................................................       Adres:  ................................................................................  

Naam:  ......................................................................       Postcode:  ...........................................................................  

Voornaam:  ...............................................................       Gemeente:  .........................................................................  

Specialisme:  .............................................................       E-mail:  ...............................................................................  
 

 Ik zal deelnemen aan het symposium van 04.02.2017 en stort het bedrag van: 
  
     Voor 16.01.2017  Vanaf 16.01.2017 
Leden VBS                 € 55 € 70 
Niet-leden                 € 90 € 105 
Kandidaat-specialisten                € 10 € 10 
 
       Ter plaatse 130 € 

op rekening IBAN: BE53 0682 0957 1153 (BIC: GKCCBEBB) van het VBS 
met vermelding van de naam van de deelnemer, RIZIV-nummer en  

"Symposium: 04.02.2017” 
Datum / Handtekening:  
  

mailto:loubna@gbs-vbs.org
http://vbs-gbs.us8.list-manage.com/subscribe?u=7bb4f37726a89c259ce9a395c&id=1a677a373c
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Hervormingen De Block: bittere noodzaak of politieke strategie? 

Dr. Marc Joris, penningmeester Beroepsvereniging der Belgische Chirurgen 

Op het vlak van volksgezondheid wordt op verschillende fronten de medewerking van artsen en 
ziekenhuizen gevraagd. De meest in het oog springende thema’s zijn de hervorming van de 
ziekenhuisfinanciering en de reorganisatie van de medische gegevens. 

Met betrekking tot de hervorming van de financiering: 
Het meest opvallende project, want er zijn er verschillende, is het voornemen van de overheid om 
de financiering van de ziekenhuisverblijven te forfaitariseren door gebruik te maken van de 
pathologiegroepen van de MZG (Minimale Ziekenhuisgegevens), die zijn ingedeeld op basis van de 
APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups). Die werkwijze wordt al 30 jaar toegepast in 
de Verenigde Staten en de perverse effecten zijn ons welbekend. Twee ervan zijn het georganiseerd 
verdraaien van data en de onderconsumptie van medische prestaties. Momenteel wordt de MZG-
registratie enkel voor de berekening van de dagprijs gehanteerd, maar de ziekenhuizen hebben zich 
al georganiseerd, door personeel aan te werven dat zich specifiek moet bezighouden met het 
selecteren van de meest geschikte diagnoses om de beste terugbetaling te verkrijgen. Wat de zorg 
voor de patiënten betreft, zet de forfaitarisering de ziekenhuizen ertoe aan om te besparen op de 
behandelingen, ten nadele van de zorgkwaliteit.  

Het is verbijsterend hoe men erop vooruit wil gaan door een dikke 30 jaar terug in de tijd te keren! 

En daar houdt het niet op, want zodra de forfaitarisering wordt ingevoerd, zal het heel moeilijk 
worden om alle verstrekkingen te blijven registreren, wat erop neerkomt dat de beschrijving van de 
toegediende zorg definitief verloren gaat. In de praktijk willen de voorstanders van de hervorming de 
registratie van de prestaties behouden eens de forfaits worden ingevoerd, om de negatieve 
neveneffecten van niet-registratie te vermijden. 

Dat betekent dat de aangehaalde “administratieve vereenvoudiging” een valstrik is! 

Wat het betrekken van de praktijkbeoefenaars bij de hervorming betreft, kan de hypocrisie 
nauwelijks groter zijn. De grote lijnen van het project werden gezamenlijk vastgelegd door het kabinet 

van de minister, de FOD Volksgezondheid, het KCE (Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) en het RIZIV, zonder echt 
overleg met de beroepsverenigingen en universiteiten. Twee 
specifieke studies werden toevertrouwd aan onafhankelijke 
onderzoeksteams van enerzijds de KU Leuven, en anderzijds de 
École de Santé Publique van de ULB, om specifieke gegevens te 
verzamelen over de strategie van de forfaitarisering. Tegelijkertijd 
werden er in aller haast vergaderingen van groepen van experten 
bijeengeroepen, paritair samengesteld uit de universitaire en de 

beroepsvleugel, om de APR-DRG’s, die al in 3 verschillende ‘clusters’ waren ingedeeld, namelijk de 
‘laagvariabele’, de ‘mediumvariabele’ en de ‘hoogvariabele’ zorg, ‘klinisch’ te valideren. De experten 
werd gevraagd om zich uitsluitend over de ‘laagvariabele zorg’, die circa 25 % van de 
ziekenhuisfinanciering vertegenwoordigt, uit te spreken. Voor de overige 75 % van de financiering, 
zo wordt toegegeven, bestaat er nog geen precieze methodologie. De ‘verclustering’ van de 
financiering heeft geen enkele wetenschappelijke basis, want in het concept van een op basis van 
historische bedragen empirisch vastgesteld forfait spelen de details geen rol. De voor de statistieken 
zo belangrijke aantallen ziekenhuisverblijven overschaduwen al de rest. Het is wel duidelijk dat men 
de indruk wil geven dat de mensen uit de beroepspraktijk hebben meegewerkt aan de hervorming 
van de financiering, hoewel men nooit hun mening heeft gevraagd over het volledige proces. 
Overigens zal de aanpak via forfaits tot tal van conflictsituaties leiden in de ziekenhuizen, aangezien 
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de financiële enveloppe wordt gedeeld tussen de beheerder en de diverse specialismen en 
beroepsgroepen. 

Deze situatie is te erg voor woorden! 

Hou, naast de conflicten over de gedeelde budgetten, ook rekening met de noodzaak om de controle 
van de MKG-registratie te verzwaren en een gedetailleerde registratie van de prestaties te behouden, 
en je hebt een realistisch beeld van de stress die in de ziekenhuisinstellingen zal worden opgewekt. 

Er konden nochtans andere manieren gevonden worden om het financiële luik te beheren zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg, die van hoog niveau is in ons land. Zo is er de hervorming 
van de nomenclatuur, die praktischer en explicieter zou mogen zijn. Er bestaat nu al 15 jaar een 
commissie bij het RIZIV in dat verband, die echter nooit de werkzaamheden heeft aangevat. Er is de 
mogelijkheid om een equivalent van de gerechtvaardigde verblijven te maken, namelijk de 
gerechtvaardigde verstrekkingen, op EBM-basis. Er was ook de mogelijkheid om desnoods negatieve 
‘inhaalbewegingen’ te maken op de enveloppe van de verstrekkingen, zoals men dat doet voor de 
financiering van de verblijven, maar raken aan de fundamenten van onze ziekenhuisorganisatie door 
de clinici met de vinger na te wijzen, is totaal ongepast. 

 
Met betrekking tot de reorganisatie van de medische gegevens: 
Hier is het hek helemaal van de dam! 

Onder het voorwendsel dat men de patiënt in staat wil stellen om vanaf zijn gsm of tablet zijn medisch 
dossier online te raadplegen (zie www.kb78.be), heeft de overheid er een pletwals op uitgestuurd, 
die als missie heeft alle regels die verband houden met het respecteren van de privacy en met de 
subtiliteit van het colloque singulier tussen het voltallige zorgteam en de patiënt te vermorzelen.  

In het uitgesproken streven om de patiënt centraal te stellen, lijkt men er meer een nummer, ik zou 
zelfs zeggen een ‘versleuteld nummer’, van te maken. 

Sinds jaren ontwikkelen ziekenhuisbeheerders progressief en op vrijwillige basis 
‘gezondheidsnetwerken’ (zie bijvoorbeeld 
https://www.reseausantewallon.be) tussen de ziekenhuizen, 
waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld ten bate van de 
patiënt. Deze toepassing is geleidelijk aan ook ingeburgerd onder de 
huisartsen, van wie de meesten tegenwoordig ‘geconnecteerd’ zijn. 

Het idee van de minister is dat de patiënt zich kan connecteren, niet 
via de bestaande netwerken, maar via een door eHealth beheerd 
portaal (zie www.ehealth.fgov.be); een organisatie die aanvankelijk 
was opgezet om technische basisdiensten te leveren. Het ehealth-
platform, dat op dit ogenblik geen medische gegevens kan opslaan, 
wil voortaan een verplichte passage worden voor de patiënt die zich 
connecteert. Dit portaal zou zich zo in een positie plaatsen waarin 
het kan tussenkomen om advies te geven aan de patiënt, zonder bemoeienis van de arts. Het eHealth-
platform zal technisch in staat zijn om de gegevens naar andere servers af te leiden, na de patiënt te 
hebben overtuigd op de juiste knop te drukken, uiteraard in diens eigen belang. Om dat resultaat te 
bereiken, moeten alle protocolakkoorden die de laatste 15 jaar via onderhandelingen tussen de 
diverse stakeholders werden bereikt naar de prullenmand worden verwezen. 

Overigens is de overheid bezig met het samenbrengen van gevoelige gegevens op het platform 
healthdata.be, voor onderzoeksdoeleinden. We vinden er o.m. gegevens over HIV-status, over 
toxicomanie, over gedragingen die seksueel overdraagbare ziekten hebben veroorzaakt enz. Om de 
mensen te doen geloven dat de medische data beschermd zullen zijn, heeft de overheid een 
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procedure opgezet om de dossiers te ‘pseudonimiseren’ door gebruikmaking van een 
encryptiesleutel. In het huidige ontwerp is er geen onafhankelijke derde instantie voorzien die de 
correlatie beheert tussen de encryptiesleutel en de identiteit van de patiënt, zodat er geen enkele 
waarborg is dat de privacy zal worden gerespecteerd. 

De beproefde strategie die nu wordt toegepast om de instemming van de gezondheidsprofessionals 
te krijgen, ziet er als volgt uit: je organiseert met een zeer strakke planning beslissingsvergaderingen 
in het midden van de dag in Brussel, waar je, zonder echte tegenstand, je plannen voorlegt. Dat is vrij 
surrealistisch in het tijdperk van de telematica, waarin vergaderingen via teleconferentie kunnen 
worden gehouden, zonder dat de deelnemers een hele dag verliezen in verkeersopstoppingen! 

Dergelijke monopoliestrategie is zeer gevaarlijk, want ze negeert volkomen de initiatieven van de 
mensen op het terrein om de geneeskunde aan het bed van de patiënt te doen evolueren. 

Wat er aan het gebeuren is met de dossiers van de huisartsen is zeer verontrustend, want de 
wetgeving gaat in de richting van een verplicht gebruik van een digitaal dossier, op straffe van het 
niet meer krijgen van terugbetaling voor prestaties, terwijl het bedrijf Corilus stelselmatig de licenties 
van alle informatica-applicaties binnenhaalt en momenteel 66 % van de markt in handen heeft. 
Daarnaast heeft de overheid al aangegeven dat ze erop rekent de medische gegevens bij de huisarts 
te kunnen halen, rechtstreeks via de applicatie en via een door de leverancier op te zetten ‘cloud’. 

Leve de onafhankelijkheid! 

Tot zover een overzicht van het beleid dat zich momenteel ontvouwt en waarin het concept ‘vrij 
beroep’ een bittere smaak krijgt. Het herinnert ons eraan dat voor sommige van onze leiders het 
‘staatsbelang’ boven elk ander belang verheven is! 
 
Marc Joris 

 
 

 

Consensusvergadering “Rationeel gebruik geneesmiddelen bij COPD en 

astma volwassenen” – samenstelling van de jury 

De artsenorganisaties werd gevraagd zes artsen (drie specialisten en drie huisartsen) af te vaardigen 
om te zetelen in de jury voor de consensusvergadering “Het rationeel gebruik van geneesmiddelen 
in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene”, die op donderdag 11 mei 2017 
plaatsvindt in het Auditorium Lippens (Koninklijke Bibliotheek) te Brussel. 
Wenst u uw kandidatuur te stellen of wenst u eerst meer informatie? Neem dan zo vlug mogelijk 
contact op met het VBS (Kroonlaan 20, 1050 Brussel – info@vbs-gbs.org). 

 
 

 

Oproep tot kandidaten IFEB 

Professor Francis HELLER was jarenlang vertegenwoordiger van het VBS in het IFEB (Instituut voor 
Farmaco-Epidemiologie in België), een vzw gezamenlijk beheerd door vertegenwoordigers van artsen 
en apothekers, die zich tot doel stelt om bij te dragen tot de epidemiologische interpretatie van 
gegevens over geneesmiddelen. Prof. Heller wenst nu de fakkel door te geven aan een jongere 
collega. Het VBS-bestuurscomité dankt Prof. HELLER voor zijn inzet gedurende al die jaren. 
Geïnteresseerden om hem op te volgen, kunnen hun kandidatuur mailen naar info@vbs-gbs.org 
  

mailto:info@vbs-gbs.org
mailto:info@vbs-gbs.org
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Studiedag van de BSAR – ‘Anaesthesia: a new profession? 

Are we trained for the future tasks?' – 28.01.2017 
 

1ste deel 
moderators: S. Carlier, L. Van Obbergh 

 
08.30-08.45 Onthaal 
08.45-09.00  Anaesthesia: a new profession? Are we trained for the future tasks? Dr. J.-L. Demeere 
09.00-09.20 Een visie op de toekomst van de anesthesie Prof. M. Van de Velde 
09.20-09.40 Les titres professionnels des médecins Dr. P. Waterbley 
09.40-10.00  De criteria voor de opleiding anesthesie Dr. D. Himpe 

10.00-10.15 Discussie 
10.15-10.30 Pauze 
 

2de deel 
 moderators: E. Deflandre, P. Wouters 

 
10.30-10.45  La place de l’anesthésie en soins intensifs  Prof. P. Coriat 
10.45-11.00  De enquête over de anesthesie en intensieve zorgen Dr. E. Slock - Dr. J.P. Mulier 
11.00-11.20 The tasks and role of an anaesthetist in medical emergencies in the  Dr. J.-C. Schewe 
 hospital  
11.20-11.40  De visie van de UEMS Dr. R. Heylen  
11.40-12.00  Anesthésiste-intensiviste, un nouveau titre professionnel Dr. J.-L. Demeere  
12.00-12.30 Ronde tafel over de titel anesthesist-intensivist 
12.30 Algemene vergadering 

LUNCH 
 

3de deel 
moderators: J. Jaucot, E. Slock 

 
14.00-14.30  Qualité en anesthésie Prof. L. Van Obbergh 
14.30-15.00  The Blackbox Prof. G.J. Scheffer 
15.00-15.30  De gerechtelijke gevolgen van kwaliteit en blackbox Mr. F. Dewallens 
15.30-16.00 Task force de la ministre De Block et financement par la qualité Dr. P. Devos 
16.00-16.30  Le financement de l’anesthésie et les forfaits Dr. G. Bejjani 
16.30-17.00 Debat 
 
 
Plaats 
Diamant Brussels Conference & Business Centre 
August Reyerslaan 80 
1030 Brussel 

Organisatie 

Dr. Jean-Luc Demeere - BSAR-APSAR 

Kroonlaan 20 

tel.: 02/6492147 - fax: 02/6492690 
@ loubna@vbs-gbs.org 

 

Accreditering in Ethiek en Economie aangevraagd - ONLINE INSCHRIJVEN: KLIK HIER 

 
 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

(terug te sturen naar: VBS,  Symp. BSAR,  Kroonlaan 20, 1050 Brussel – fax 02/649 26 90 – loubna@gbs-vbs.org) 

 

Naam:  ............................................................  ...................................................................................  

Straat:  ...........................................................       Nr:  .......................................................................  

Postcode:  .......................................................       Plaats:  ..................................................................  

RIZIV-nr.:        ................................................       E-mail:  .................................................................  

Lid B.S.A.R.:  ja  nee 

Arts in opleiding:  ja  nee 

 

 Ik neem deel aan het symposium van 28.01.2017 en stort het bedrag van: 

 

     Voor 14.01.2017  Vanaf 14.01.2017 
Leden BSAR                 € 90  € 130 
Niet-leden                 € 120  € 160 
Kandidaat-specialisten                € 15*  € 15* 

* Omvat lidmaatschap BSAR 2017 

Ter plaatse:  € 180 (B.S.A.R.)           € 210 (niet-lid) 

 
op rekeningnummer BE88 4373 1509 5141 van de B.S.A.R.  

met vermelding van mijn NAAM, VOORNAAM en RIZIV-nummer 

  

mailto:loubna@vbs-gbs.org
http://vbs-gbs.us8.list-manage.com/subscribe?u=7bb4f37726a89c259ce9a395c&id=848e279c26
mailto:loubna@gbs-vbs.org
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Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten 

in INTENSIEVE ZORGEN - Algemene vergadering en symposium 16.02.2017 
 

 

19.30 u M. Vander Laenen Voorzitter BBIZ Inleiding 

19.40 u  D. Neuberg Penningmeester Algemene vergadering – financieel overzicht 

20.00 u  C. Lemmens 
Antwerp Health Law and Ethics Chair 
Advocaat Dewallens & partners 

Informed consent op intensieve zorgen en bij 
wilsonbekwaamheid 

20.30 u L. Cardon Fonds voor Medische Ongevallen Aan wat moet het informed consent beantwoorden? 

21.00 u L. Wostyn Nationale Raad Orde der Artsen Deontologische aspecten rond het informed consent 

21.30 u  Vragen en discussie 

22.00 u  J. Verbeke Beroepsvereniging IZ Recente informatie voor de intensivist 

22.15 u Receptie 

andere locatie!: Gosset Hotel, A. Gossetlaan 52, 1702 Groot-Bijgaarden 

Inschrijving gratis - Accreditering is aangevraagd 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER – ONLINE INSCHRIJVEN: KLIK HIER 

(terugsturen naar: VBS,  Symp. IZ-SI,  Kroonlaan 20, 1050 Brussel – fax 02/649 26 90 – loubna@gbs-vbs.org) 

Naam:  ............................................................       Voornaam:  ...........................................................  

Straat:  ...........................................................       Nr:  .......................................................................  

Postcode:  .......................................................       Plaats:  ..................................................................  

RIZIV-nr.:   .....................................................       E-mail:  .................................................................  
 

Ik zal aan het symposium van 16.02.2017 deelnemen. 
 

 
Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten 

in de NUCLEAIRE GENEESKUNDE - Algemene vergadering & symposium 21.02.2017 
 

 

20.10 u B. Dehaes Raadgever  Aanpassingen aan wetgeving en nomenclatuur nucleaire 
geneeskunde in 2016. Implicaties voor good medical practice en 
stralingsbescherming 

20.35 u  G. Moulin-Romsee Voorzitter Functionering erkenningscommissie & quotum opleiding: nood aan 
beperking om overaanbod tegen te gaan? 

21.00 u  B. Dehaes Raadgever Evolutie uitgaven nucleaire geneeskunde met voorstellen tot 
budgetbeheersing i.k.v. good medical practice 

21.25 u K. Spaepen Secretaris Budgetbeheersing: nood aan informatieronde i.v.m. correct gebruik 
nomenclatuur? 

21.50 u D. François Penningmeester Discussie en vraag aan leden i.v.m. evaluatie werking 
beroepsvereniging, hangende problemen en toekomstige stappen 
m.b.t. nomenclatuur 

Fenikshof, Abdijstraat 20, 1850 Grimbergen 

Inschrijving gratis - Accreditering is aangevraagd 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER – ONLINE INSCHRIJVEN: KLIK HIER 

(terugsturen naar: VBS,  Symp. NG-MN,  Kroonlaan 20, 1050 Brussel – fax 02/649 26 90 – loubna@gbs-vbs.org) 

Naam:  ............................................................       Voornaam:  ...........................................................  

Straat:  ...........................................................       Nr:  .......................................................................  

Postcode:  .......................................................       Plaats:  ..................................................................  

RIZIV-nr.:   .....................................................       E-mail:  .................................................................  
 

Ik zal aan het symposium van 21.02.2017 deelnemen. 
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