
 
 

 

De Arts-Specialist 
 
Orgaan van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van  
Artsen-Specialisten 
 
Verantwoordelijk uitgever : Dr. J.-L. Demeere 
Redactiesecretariaat : F. Vandamme 
Kroonlaan 20 - 1050 Brussel 
Tel. : 02-649.21.47 - Fax : 02-649.26.90 
E-mail : info@VBS-GBS.org 
 
ISSN 2406-6338 - MAANDBLAD 
Nr. 6/DECEMBER 2019 

Afgiftekantoor: BRUSSEL X – Erk.nr. P918436 
 

 

 

HET VBS WENST U EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2020! 

 

NIEUW AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN AFGESLOTEN VOOR 20201 

In de vroege uurtjes van donderdag 19 december 2019 werd het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 
ondertekend. Het werd dus een akkoord voor één jaar. Door de onzekere politieke situatie was de 
budgettaire context slechts in de tweede helft van november bekend. Bovendien zijn de 
beleidsoriëntaties van de volgende regering niet gekend. 

De onderhandelaars zijn uitgegaan van een niet-lineaire indexering waardoor ruimte vrijkwam voor 
de herwaardering van bepaalde domeinen en voor de realisatie van een aantal reeds goedgekeurde 
dossiers van de Technisch Geneeskundige Raad (TGR). Daarnaast werd beslist om een aantal 
projecten op te starten ter bevordering van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg en voor de 
optimalisering van de bestaande zorg.  

Bovendien werd in afwachting van een grondigere hervorming van het statuut van de ASO het bedrag 
van de sociale voordelen voor artsen in opleiding opgetrokken met € 1.250 voor alle ASO’s die op 
31.12.2020 over een RIZIV-nummer voorbehouden voor artsen in opleiding beschikken. Voor deze 
artsen bedraagt het sociaal statuut voor 2020 € 6.287,70. 

Projecten voor de organisatie en de promotie van kwaliteit en doelmatige zorg: 

- Opstarten van pilootprojecten in het kader van de telegeneeskunde (teleconsultatie en tele-
expertise) en meer bepaald in de domeinen van teledermatologie en teleoftalmologie. 

- Opstarten van een pilootproject voor genoomanalyse.  

- Via teleconferentie zal de deelname aan het MOC van de huisarts aangemoedigd worden. 

- Hervorming van het daghospitaal. Voorstellen zullen uitgewerkt worden om de coherentie tussen 
de nomenclatuur en de lijst van de ingrepen die kunnen worden uitgevoerd in daghospitaal te 
verbeteren.  

- Het belang wordt benadrukt van decision support tools bij het voorschrijven van medische 
beeldvorming, klinische biologie en antibiotica. Deze tools moeten het mogelijk maken om 

                                                 
1 U vindt de tekst van het volledige akkoord op www.vbs-gbs.org > WETGEVING > Akkoorden artsen-ziekenfondsen. 

mailto:info@GBS-VBS.org
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=73
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onnodig of overbodig voorschrijven en uitvoeren van prestaties tegen te gaan. In de loop van 2020 
zal het RIZIV een lastenboek lanceren. 

- De financiering van de accreditering wordt stapsgewijs herzien, waarbij het accrediteringsforfait 
een groter gewicht krijgt (€ 634,75 voor 2020). Het doel is om op termijn tot een gelijkwaardige 
vergoeding voor een gelijkwaardige inspanning te komen. In het licht van de uitvoering van de wet 
op de kwaliteitsvolle praktijken2 zal er tegen 2021 een aantal concrete stappen worden gezet op 
3 gebieden: de permanente professionele vorming, die moet gedocumenteerd worden in het 
portfolio van de zorgverstrekker, de activiteiten van de LOK’s en het realiseren van algemene en 
individuele kwaliteitsdoelen op basis van indicatoren. Een gemengde werkgroep RIZIV-FOD 
Volksgezondheid legt tegen 30.09.2020 een implementatieplan voor. 

- Tegen 30 juni 2020 zullen de voorwaarden onderzocht worden om een pre-anesthesieraadpleging 
te organiseren voor patiënten die een klassieke hospitalisatie-ingreep moeten ondergaan. 

- Complexe chirurgie: naar analogie met de complexe chirurgische ingrepen bij pancreas- en 
slokdarmkanker zal een gelijkaardig initiatief genomen worden m.b.t. hoofd- en halstumoren. 

- EKG: er komen maatregelen om veelvuldig aanrekenen van ECG op dezelfde dag te beperken. 

- Er zullen acties worden ondernomen om concrete voorstellen per thema te ontwikkelen om 
praktijkvariaties in de verschillende sectoren terug te dringen.  

- Grondige analyse van de verstrekkingen en de cumulregels van art. 34 van de nomenclatuur.  

- Tariefzekerheid en financiële toegankelijkheid. De werkzaamheden van de NCAZ van 2019 worden 
voortgezet en er worden een aantal concrete stappen gezet. Tegen 30.06.2020 wordt een 
standaardmodel van kostenraming uitgewerkt om de kosten voor de patiënt duidelijk en meer 
voorzienbaar te maken en om de kosten(stijgingen) redelijk te houden. Er wordt een inspanning 
geleverd m.b.t. het aanrekenen van materialen (3D-printing bij specifieke breuken). Daartoe wordt 
een budget vrijgemaakt in de sector implantaten. In het kader van de elektronische facturatie in 
de ambulante sector zullen door de zorgverstrekkers aan de verzekeringsinstelling de aan de 
patiënt aangerekende supplementaire honoraria moeten worden meegedeeld. Tegen 30.06.2020 
wordt tevens een analyse uitgevoerd m.b.t. de supplementen in de medisch-technische diensten.  

Artsen kunnen beslissen volledig toe te treden tot het akkoord; slechts gedeeltelijk toe te treden; of 
om te weigeren om toe te treden tot het akkoord. Ze beschikken over 30 dagen na publicatie van het 
akkoord om hun beslissing mee te delen aan het RIZIV via de beveiligde webapplicatie MyRiziv. In een 
volgend nummer van het tijdschrift zullen we meer in detail terugkomen op de te volgen procedure.  

Gelet op de niet onaanzienlijke herwaarderingen zal de NCAZ de impact nagaan op de conventiegraad 
van de artsen.  

U vindt in de tabel hierna een schematische samenvatting van: 

- de gemoduleerde aanwending van de indexenveloppe; 

- de herwaarderingen (pediatrie en kinderoftalmologie, toezicht in het oncologisch dagziekenhuis, 
vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning en euthanasie); 

- de nomenclatuurvoorstellen die reeds werden goedgekeurd door de TGR (10.370.000 euro) 
waaronder o.m een eerste schijf van 5.000.000 euro voor de fysische geneeskunde. Voor de 
volgende jaren zal een gelijkaardige inspanning nodig zijn.  

De nieuwe tarieven op 01.01.2020 zult u zodra mogelijk terugvinden op de VBS-website.

                                                 
2 Wet van 22.04.2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. 
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In 000 EUR Toepassing 2020 Jaarbasis 

    
Beschikbare middelen    

Indexmassa 2020 01-01-20 181.959 181.959 
Budget 2019: verlenging GMD zonder contact 01-01-20 2.586 2.586 
Besparing 2020 01-01-20 -6.526 -6.526 
Advanced care planning 01-09-20 2.179 6.537 
Totaal  180.198 184.556 
    

 
Aanwending middelen 

   

a) Selectieve indexering  138.706 138.706 

 Klinische biologie 01-01-20 22.687 22.687 
 Index: 1,25%    
 Forfaitaire honoraria per voorschrift: 1,95%    
 Medische beeldvorming 01-01-20 11.022 11.022 
 Artikel 17 en 17 bis: 1%    
 Forfaitaire honoraria consultance: 1,25%    
 Forfaitaire honoraria per voorschrift en per opname: 1%    
 CT hersenen (458673-684) en CT wervel (458850-458861, 457855-

457866, 457870-457881, 457892-457903, 458835-458846): geen index 
   

 Artikel 17 ter en 17 quater: geen index    
 Raadplegingen, bezoeken en adviezen 01-01-20 55.586 55.586 
 Index: 1,95%    
 Technische verstrekkingen artikel 3: 1,25%    
 Speciale verstrekkingen 01-01-20 19.292 19.292 
 Index: 1,25%    
 Genetic counseling, MOC en overeenkomsten complexe chirurgie: 1,95%    
 Heelkunde 01-01-20 17.183 17.183 
 Index: 1,25%    
 Anesthesiologie: 1,25% index    
 Reanimatie verstrekkingen 211223 en 211245: 1,95%    
 Overeenkomsten borstreconstructie en complexe chirurgie: 1,95%    
 Gynaecologie 01-01-20 1.179 1.179 
 Index: 1,25%    
 Toezicht 01-01-20 9.709 9.709 
 Index: 1,95%    
 Honoraria buiten nomenclatuur 01-01-20 2.048 2.048 
 Index: 1,95%    
 Geïntegreerde premie huisartsengeneeskunde: geen index    
 Kwaliteitscontrole: 1,25%    

 
b) Herwaarderingen 

  
33.994 

 
49.157 

GMD: automatische verlenging 1 jaar zonder contact 2020 22.426 22.426 
Raadpleging pediater 102071/102572 (cfr. raadpleging geriater) 01-01-20 3.825 3.825 
Fysische geneeskunde en revalidatie 01-09-20 1.667 5.000 
Telegeneeskunde: dermatologie 01-07-20 92 184 
Telegeneeskunde: MOC huisarts 01-07-20 230 460 
Uitvoeren euthanasie door behandelende arts + registratieformulier 01-09-20 75 225 
Pediatrische oftalmologie 01-09-20 233 700 
Herwaardering toezichtshonoraria daghospitaal hematologie en oncologie (fase 1) 01-09-20 1.267 3.800 
Advanced care planning & palliatieve patiënt 01-09-20 2.179 6.537 
Pre anesthesie raadpleging 01-09-20 2.000 6.000 
    

 
c) Technische verstrekkingen 

  
1.953 

 
5.370 

TGR:  Elastografie van de lever 01-07-20 118 235 
TGR:  Chimintrathec 01-07-20 45 90 
TGR:  IB-bedden 01-07-20 85 170 
TGR:  MIC 01-09-20 680 2.040 
TGR:  Orbitachirurgie 01-07-20 85 170 
TGR:  Slikfunctie 01-07-20 103 205 
TGR:  TAVI 01-09-20 787 2.360 
Bothistomorfometrie 01-07-20 50 100 

 
d) Besparingen en doelmatige zorg 

  
-6.679 

 
-22.406 

Interpretatieregels ECG 01-09-20 -204 -613 
Artikel 34: cumuls beperken 01-01-21  -5.000 
Biosimilars 01-01-20 -856 -856 
Accreditering (forfaitaire hon. klin. bio per voorschrift) 01-07-20 -5.619 -11.237 
Plan doelmatige zorg 2021 2021  -4.700 

 
e) Andere projecten 

  
12.055 

 
13.555 

Wachtposten projecten weekwachten 01-07-20 1.500 3.000 
ASO/HAIO's (8.444 X 1.250 euro) 2020 10.555 10.555 

 
Totaal 
 

  
180.029 

 

 
184.382 

 

Saldo  169 174 
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VBS-Symposium 
HOT TOPICS IN DE GEZONDHEIDSZORG 

01.02.2020 
 

8.30-8.45 Onthaal  

8.45-8.55 Hot topics in de gezondheidszorg Dr. Donald CLAEYS 

Secretaris-generaal VBS 

8.55-9.20 De herziening van de nomenclatuur Dhr. Jo DE COCK 

Administrateur-generaal RIZIV 

9.20-9.45 Laagvariabele zorg: al één jaar Dhr. Mickael DAUBIE 

Directeur-generaal a.i. Dienst Gezondheidszorg RIZIV 

9.45-10.10 De situatie van de ziekenhuisnetwerken in 
Wallonië en Brussel 

Mevr. Christie MORREALE 

Minister van Gezondheid van de Waalse Regering 

10.10-10.25 Vragen en discussie  

10.25-10.50 Koffiepauze  

10.50-11.15 De kwaliteitswet en de portfolio Mr. Liesbeth LAFAUT 

Advocaat Arcas Law 

11.15-11.40 De werking van de medische raad op 
netwerkniveau 

Dhr. Bernard VERHEYDEN 

Jurist FOD Volksgezondheid 

11.40-12.05 Het huidige gezondheidsbeleid Dr. Jean-Luc DEMEERE 

Voorzitter VBS 

12.05-12.15 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 – ONLINE INSCHRIJVEN VIA DEZE LINK 

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

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

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

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

 Ik zal deelnemen aan het symposium van 01.02.2020 en stort het bedrag van: 
  
     Voor 27.01.2020  Vanaf 27.01.2020 
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: 01.02.2020’ 
Datum / Handtekening:  

 

mailto:loubna@gbs-vbs.org
http://eepurl.com/gMK5_f
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Anesthesist Jean-Paul 
Lechat en klinisch 
bioloog Marc Moens 
werden bekroond voor 
een jarenlang 
engagement. 

Foto Thierry Strickaert 

 
SPECIALISTEN VAN HET JAAR 2019 

‘Lifetime achievement’ voor Drs. Marc MOENS en Jean-Paul LECHAT 

In een goed gevuld auditorium van Living Tomorrow Vilvoorde werden Marc Moens en Jean-Paul 
Lechat uitgeroepen tot respectievelijk ‘Specialist van het jaar 2019’ en ‘Spécialiste de l’année 2019’. 
Circa 3.000 artsen-specialisten hadden hun stem uitgebracht via de website van De Artsenkrant of Le 
Journal du Médecin. 

Voor beide artsen was deze prijs de bekroning van een jarenlang engagement; klinisch bioloog Marc 
Moens (69) als een van de grote protagonisten in het medisch syndicalisme en de beroepsverdediging 
van artsen-specialisten van de laatste decennia, anesthesist Jean-Paul Lechat (62) als vrijwilliger voor 
o.a. Artsen zonder Grenzen, met al heel wat missies op zijn conto. 

De kandidatuur van Jean-Paul Lechat was ingediend door een gynaecoloog die met hem samenwerkt 
binnen de moeder-kindpool in het Grand Hôpital de Charleroi en die in zijn voordrachtmail alleen 
maar lovende woorden had voor zijn collega: “Een intelligent, vriendelijk en diplomatiek man, die zijn 
dienst beheert met de hand van een meester in een fluwelen handschoen. Ik kan zijn toewijding aan 
zwangere vrouwen en kinderen alleen maar prijzen. Hij brengt zijn vakantie niet door met rusten: 
soms vind je hem in Afrika, waar hij lokale verpleegkundigen opleidt in verdovingstechnieken en 
pijnbestrijding, dan weer vertrekt hij naar Syrië of een ander oorlogsgebied om gewonden te 
verzorgen”. 

Marc Moens was unaniem voorgedragen door de collega-bestuursleden van zijn beroepsvereniging. 
“Naast zijn bezigheden via VBS en BVAS in tal van overlegorganen kan Dr. Moens zondermeer het 
gezicht van de klinische biologie worden genoemd”, aldus voorzitter Alin Derom. “Doorheen de jaren 
wierp hij zich op als een fervent verdediger van geïntegreerde laboratoriumgeneeskunde, waarbij 
interactie tussen clinicus en aanvragend arts essentieel is om aan kwalitatief hoogstaande diagnostiek 
te doen. Daarnaast staat hij steeds open voor nieuwe ontwikkelingen, waardoor hij ook een van de 
architecten is van de introductie van moleculaire testen in de klinische biologie”. 

Het VBS feliciteert beide laureaten met hun bekroning. 
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Vergoeding 2018 voor de STAGEMEESTERS van kandidaat-specialisten  
aan te vragen uiterlijk op 08.03.2020 

Het besluit m.b.t. de vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de 
stagemeesters voor 2018 werd eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 december 20193. 
Hieronder vatten wij nogmaals bondig de voorwaarden op waaronder de stagemeester recht kan laten gelden 
op deze vergoeding: 

1. De stagemeester is erkend door de FOD Volksgezondheid in een titel 2 en/of titel 3 (met uitzondering van 
gerechtelijke geneeskunde, arbeidsgeneeskunde, beheer gezondheidsgegevens, 
verzekeringsgeneeskunde en medische expertise). 

2. De stagedienst is erkend door de FOD Volksgezondheid. 
3. De ASO beschikt over een door de bevoegde Minister goedgekeurd stageplan en eveneens over een 

diploma dat machtigt om de geneeskunde uit te oefenen afgeleverd door een Belgische universiteit of een 
universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.  

4. De vergoeding wordt vastgesteld per begonnen kalendermaand effectieve stagebegeleiding, ongeacht het 
aantal kandidaten in professionele vorming.  

Voor het referentiejaar 2018 bedraagt de tegemoetkoming € 2.407,21 per kalendermaand. De vervaltermijn 
waarbinnen de tegemoetkoming kan worden aangevraagd is vastgelegd op 90 dagen na de publicatie van het 
KB. In casu moet de aanvraag ingediend worden uiterlijk op 8 maart 2020.  

De aanvraag bevat een aantal minimale specificaties, m.n. het jaar waarvoor de stagemeester de vergoeding 
vraagt, de verklaring op eer dat hij daadwerkelijk stagebegeleiding heeft gedaan, en het rekeningnummer 
waarop het RIZIV de betaling kan verrichten. 
De gecoördineerde tekst van dit besluit kunt u raadplegen via deze link 

 

Sociaal statuut voor GEPENSIONEERDE ARTSEN sinds 2016 
aanvraag in te dienen uiterlijk 29.02.2020 

 
In het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2019 werd het sinds 2016 verwachte KB gepubliceerd waardoor ook 
artsen die reeds genieten van het wettelijk rustpensioen het sociaal statuut kunnen aanvragen4. Artsen die 
sinds 1 januari 2016 het wettelijk rustpensioen hebben opgenomen, maar als geconventioneerde arts verder 
blijven werken, hadden tot voor kort geen recht meer op het sociaal statuut van het RIZIV 

Voorwaarden om recht te laten gelden op het sociaal statuut: 

 de arts heeft het wettelijk rustpensioen opgenomen in de loop van het premiejaar of op een eerdere 
datum; 

 de arts voldoet aan de voorwaarden van toepassing voor de sociale voordelen. Dit betekent in het 
bijzonder dat u gedurende het volledige premiejaar (of desgevallend tot op het moment in het 
premiejaar waarop u uw activiteit volledig hebt stopgezet): 
- actief was in het kader van de verplichte ziekteverzekering en voldeed aan de voorwaarden inzake 

activiteitsdrempel 
- volledig of gedeeltelijk geconventioneerd was; 

 de arts heeft voor het (de) premiejaar (premiejaren) nog geen sociaal voordeel ontvangen. 

Om het conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u het 
aanvraagformulier op via mail aan relameta@riziv-inami.fgov.be of per post aan het RIZIV: 
RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging, Afdeling artsen en tandartsen; Tervurenlaan 211, 1150 Brussel  

                                                 
3 KB van 24.11.2019 tot wijziging van het KB van 11.06.2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten 

van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten (BS 09.12.2019). 
4 KB van 24 september 2019 tot instelling van een regeling van voordelen aan zorgverleners die geacht worden te zijn 

toegetreden tot de hen betreffende akkoorden of overeenkomsten na opname van het wettelijk rustpensioen. 

http://gbs-vbs.org/fileadmin/user_upload/e-specialist/2019/2019.12.09_wijzigingsbesluit_vergoeding_stagemeesters.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_artsen_gepensioneerde_sociaal_statuut_2016_2019.docx
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_artsen_gepensioneerde_sociaal_statuut_2016_2019.docx
mailto:relameta@riziv-inami.fgov.be
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NOMENCLATUURWIJZIGINGEN 
 

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2019: 
 KB van 29.11.2019 – art. 20, §§ 1, a) en d), 2, 4 en 5, van de nomenclatuur (INWENDIGE 

GENEESKUNDE)  
verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging van de Belgische geneesheren-specialisten in 
Inwendige Geneeskunde en de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen op 
20.12.2019:      e-specialist nr. 766: wijzigingen nomenclatuur art. 20 
 

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2019: 
 KB van 29.11.2019 – art. 14, h), 2°, en 25, § 1,  van de nomenclatuur (OOGHEELKUNDE)  

verstuurd naar de leden van de Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen, op 
19.12.2019: e-specialist nr. 765: wijzigingen nomenclatuur diagnostische behandelingen 
 

BELGISCH STAATSBLAD 22.11.2019: 
 KB van 17.08.2019 – art. 5 en 6 van de nomenclatuur (STOMATOLOGIE-MKA)  

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de 
Stomatologie, mond- kaak- en aangezichtschirurgie, op 25.11.2019: e-specialist nr. 763 : nieuwe 
verstrekkingen tandzorg bij kankerpatiënten of anodontie 
 
 

 
 

Wijziging voorwaarden VERGOEDINGSMODALITEITEN IMPLANTATIE ENDOPROTHESE 

Koninklijk besluit van 10.10.2019 tot wijziging van artikel 34, § 1, a), 2., 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. (Belgisch Staatsblad 07.11.2019 – 
inwerkingtreding 01.12.2019) 

Artikel 1. Artikel 34, § 1, a), 2., 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 30 oktober 2018, wordt vervangen 
als volgt: 

"2. Voorwaarden betreffende de vergoedingsmodaliteiten 

De resultaten van de medische beeldvorming die gediend hebben om de indicatie vast te stellen evenals de 
follow-up documenten moeten in het medisch dossier van de rechthebbende aanwezig zijn. 

De verstrekkingen die worden beoogd in dit punt a) mogen niet worden gecumuleerd met de angiografieën 
voor diagnose of de onderzoeken zonder contrastmiddel tijdens dezelfde vacatie, exclusief de verrichte 
angiocardiografieën.". 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad. 

 
 

 

  

http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=54&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2139&cHash=2ea6b2299b5d514dafde4b9cdab0aebc
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=704&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2137&cHash=09b9b2d513f356c072c2b15bbbbd613a
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2129&cHash=549d3ec9105fbd7133ce30899b42053a
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2129&cHash=549d3ec9105fbd7133ce30899b42053a
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Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Psychiatrie 
SYMPOSIUM 11.01.2020 ‘LEADERSHIP IN PSYCHIATRY’ 

 

 

08.30-09.00 REGISTRATION 

09.00-09.10  Prof. Dr. Geert Dom  
Belgian Professional Assoc. of Psychiatrists 

Introduction 

09.10-09.40  Dr. B. Claikens - radiologist 
AZ Damiaan Oostende 

Engaging healthcare providers & managers in 
leadership 

09.40-10.10 Prof. Bhurga Dinesh 
King’s College London 

Developing leadership skills in professional 
psychiatric practice 

10.10-10.40 Dr. Jolien Bueno de Mesquita & Dr. Maurits Nijs 

Head lecturers « The Essence of Leadership in 
Psychiatry » 

Leadership in psychiatry in the Netherlands 

10.40-11.10 Prof. Dr Geert Dom 
Belgian Professional Assoc. of Psychiatrists 

The policy makers of mental healthcare in Belgium 

11.10-11.40 SANDWICH LUNCH 

 WORKSHOPS 

11.40-12.50 Prof. Bhurga Dinesh 
King’s College London 

Leadership in a multidisciplinary team 

Dr. Jolien Bueno de Mesquita & Dr. Maurits Nijs 
Head lecturers « The Essence of Leadership in 
Psychiatry » 

How can I ensure my continuous growing as 
professional? 

Dr. Caroline Depuydt 
Epsylon 

Empowering the younger generation in their 
professional growth: a Belgian perspective 

12.55-14.15 Prof. Bhurga Dinesh 
King’s College London 

Leadership in a multidisciplinary team 

Dr. Jolien Bueno de Mesquita & Dr. Maurits Nijs 
Head lecturers « The Essence of Leadership in 
Psychiatry  

How can I ensure my continuous growing as 
professional? 

Dr. Caroline Depuydt 
Epsylon 

Empowering the younger generation in their 
professional growth: a Belgian perspective 

 

Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde 

Online inschrijving HIER 

Accreditering aangevraagd 

 
 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

 

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

 

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

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

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

RIZIV-Nr. :  .............................................  E-mail:  .............................................................  
 

 Ik neem deel aan het symposium van 11.01.2020 en stort het bedrag van:  

Leden ................................................                € 30 

Niet-leden  .........................................                € 80 

Kandidaat-specialisten .........................                € 10 

Ter plaatse        € 120 

 

op rekeningnummer BE48 7320 2685 6927 van de Belgische beroepsvereniging der 

geneesheren-specialisten in de Psychiatrie  

met vermelding van mijn NAAM, VOORNAAM en RIZIV-nummer 

  

https://vbs-gbs.us8.list-manage.com/subscribe?u=7bb4f37726a89c259ce9a395c&id=7f0e5d7b95
mailto:loubna@gbs-vbs.org
mailto:loubna@gbs-vbs.org
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Studiedag van de BSAR ‘New challenges in Anesthesiology’ 18.01.2020 
 

07.45  Registratie 
 

1ste deel: Anesthesia in legislation - moderators: Dr. E. Deflandre, Dr. E. Slock 
 
08.15 De wet kwaliteitsvolle zorg: standpunt van de jurist Mr. F. Dewallens 
08.35 De wet kwaliteitsvolle zorg vanuit anesthesiologisch standpunt Dr. R. Heylen 

09.00  Avis de la commission technique de l’art infirmier relatif aux  M.M. Van Bouwelen 
 infirmiers porteurs du titre professionnel particulier d’infirmier  
 spécialisé en soins péri-opératoires 
09.15 Safety first Dr. S. Carlier 
09.45 Pauze, stemming Safety first, bezoek aan de sponsors 
 

2de deel: Evolution of the profession - moderators: Dr G. Bejjani, Dr. R. Heylen 

 
10.30  In memoriam Dr. Paul Lust, anesthesist en pionier van de   
 Belgische MUG en urgentiediensten 
10.35  Nomenclatuur review: the emperor’s new clothes? Dr. D. Himpe 
10.55 Supraspecialisatie algologie Prof. J. Van Zundert 

11.10 Rôle et valeur ajoutée de l’anesthésiste-urgentiste aux urgences Dr M. Vergnion  
11.30 Pauze, bezoek aan de sponsors 

 
3de deel: Anesthesia and plethora - moderators: Dr. E. Deflandre, Dr. J. Mulier 

 
12.00  Enquête quota assistants en anesthésie Dr. G. Barthélemy &  
   Dr. D. Himpe 
12.20  Fellowship en anesthesie Prof. V. Bonhomme 

12.40  Criteria voor toepassing locoregionale anesthesie  Prof. M. Van de Velde 
 
 4de deel: General Assembly - moderators: Dr G. Bejjani, Dr. S. Carlier 
 
13.00  Jaarrekening Dr G. Bejjani 
13.30  Kwijting van de bestuurders  
 Verkiezingen vrijgekomen bestuursmandaten 

 Lidgeld 2020 

 Conclusie 
14.00  Walking Dinner, bezoek aan de sponsors 
 

Plaats 
BluePoint Brussels Conference & Business Centre 
Auguste Reyerslaan 80 

1030 Brussel 

Organisatie 

Dr. Jean-Luc Demeere - BSAR-APSAR 

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel 

Tel.: 02/6492147 - fax: 02/6492690 

@ loubna@gbs-vbs.org 

Accreditering in Ethiek en Economie aangevraagd – ONLINE INSCHRIJVEN VIA DEZE LINK 
 

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 BSAR   ja  nee 

Kandidaat-specialist:  ja  nee 

 Ik neem deel aan het symposium van 18.01.2020 en stort het bedrag van:  

     voor 06.01.2020  vanaf 06.01.20 
Leden BSAR              € 90 € 130  
Niet-leden              € 120 € 160  
Kandidaat-specialisten             € 15 € 15 * 

* Omvat lidmaatschap BSAR 2020 

Ter plaatse:  € 180 (BSAR)        € 210 (niet-lid)  € 15 (kandidaat-specialist) 

op rekeningnummer BE88 4373 1509 5141 van de BSAR 

met vermelding van mijn NAAM, VOORNAAM en RIZIV-nummer 

mailto:loubna@gbs-vbs.org
https://vbs-gbs.us8.list-manage.com/subscribe?u=7bb4f37726a89c259ce9a395c&id=da78fc223e
mailto:loubna@gbs-vbs.org
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Jubileumsymposium Dr. Marc Moens  

Het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant organiseert op vrijdag 
24 januari 2020 een jubileumsymposium ter ere van Dr. Marc Moens in Mechelen. 

De huidige erevoorzitter van BVAS en ere-secretaris-generaal van het VBS heeft 12 jaar BVAS-
voorzitterschap op zijn palmares en werd tijdens zijn lange carrière met niet minder dan 28 
ministers geconfronteerd. Hij is eveneens bekend van zijn VBS-jaarverslagen en zijn constructieve 
manier van onderhandelen, zowel binnen als buiten het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen. 
Voor zijn 40 jaar onafgebroken streven naar een leefbare en kwaliteitsvolle geneeskunde zal hij op 
vrijdag 24 januari 2020 worden gehuldigd. 

Deelname is gratis, mits voorafgaande online inschrijving. Meer informatie vindt u via deze link. 

Wie niet aanwezig kan zijn, kan zijn appreciatie voor Dr. Marc Moens ook laten blijken in een 
huldeboek via deze link. 

 

Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren-specialisten in Intensieve Zorgen  
Algemene vergadering en symposium 20.02.2020 

 

 

19.30 Margot Vander Laenen  

Voorzitter BBIZ 

Inleiding 

19.40  Didier Neuberg  

Penningmeester BBIZ 

Algemene vergadering  

Nieuwe leden – Financiële balans 

20.00  Michel Van Geert 

Federaal coördinator  

Dringende hulpverlening FOD 

Volksgezondheid 

Transport tussen ziekenhuizen, 

bestaande regelgeving 

20.20 Koen Bronselaer  

Kliniekhoofd spoedgevallen UZ Leuven 

Coördinator Medische Hulpverlening 

Vlaams-Brabant 

Verwijzen naar een tertiaire intensieve 

zorg-dienst, theorie en praktijk 

20.40  Ignace Demeyer  

Diensthoofd spoedgevallen OLVZ Aalst 

Coördinator Medische Hulpverlening Oost-

Vlaanderen 

Zin en onzin van helikoptertransport in 

België 

21.00  Vragen en discussie 

21.30  Jan Verbeke 

BBIZ 

Info voor de intensivist 

22.00  Receptie 

 

Gosset Hotel, A. Gossetlaan 52, 1702 Groot-Bijgaarden 

Inschrijving leden gratis / niet-leden €5 ter plaatse – Accreditering is aangevraagd 
 

 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

(terug te sturen 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:  ........................................................  

 

https://vlaamsartsensyndicaat.us8.list-manage.com/track/click?u=cf809d12e5eaf40cfcc0864b5&id=6a27a744d6&e=14d2b50fef
https://vlaamsartsensyndicaat.us8.list-manage.com/track/click?u=cf809d12e5eaf40cfcc0864b5&id=fe95303ef4&e=14d2b50fef
https://vlaamsartsensyndicaat.us8.list-manage.com/track/click?u=cf809d12e5eaf40cfcc0864b5&id=805c024bbb&e=14d2b50fef
mailto:loubna@gbs-vbs.org
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AANKONDIGINGEN – OOK RAADPLEEGBAAR OP WWW.VBS-GBS.ORG 
 

19045 AALST – Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) is op zoek naar een CARDIOLOOG met specialisatie hartfalen. Voltijds op 
zelfstandige basis in de campus Aalst, waarbij u verantwoordelijk bent voor acuut en chronisch hartfalen en de volledige uitbouw 
hiervan. Richt uw kandidatuur met cv aan: Dr. Michaël Rosseel, Diensthoofd Cardiologie, via michael.rosseel@asz.be, Dr. Steven 
Rimbaut, hoofdarts, via steven.rimbaut@asz.be. Voor meer informatie kan u dr. M. Rosseel via mail contacteren. 
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