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AKKOORD ARTSEN-ZIEKENFONDSEN 2020 – BLZ. 2 
UITERSTE DATUM OM NIET OF SLECHTS GEDEELTELIJK TOE TE TREDEN: 28.02.2020 

 

VISIE VAN HET VBS OP DE SPECIALISTISCHE GENEESKUNDE 
toegelicht op algemene vergadering 01.02.2020 

 
Op het symposium dat het VBS op 1 februari organiseerde ter gelegenheid van zijn algemene 
vergadering belichtte de net herkozen voorzitter, Jean-Luc Demeere, de visie en missie die het 
Verbond in de komende jaren wil uitdragen. 

Een moderne setting: wat is specialistische geneeskunde? 
De specialistische geneeskunde is het antwoord op de continu evoluerende nood aan meer 
diepgaande en doelgerichte vakkennis in deelgebieden van de geneeskunde die ondersteuning 
moeten bieden aan zowel orgaansysteemspecifieke, pathologiespecifieke als situatiespecifieke 
gezondheidsuitdagingen. Het is deze context die elke vorm van specialistische geneeskunde 
onderscheidt van de huisartsgeneeskunde, waar de cruciale rol wordt opgenomen van permanente 
gezondheidsbegeleider van elke individuele burger met kennis van zijn leefomstandigheden 
ongeacht de aard van het probleem. 

De vorming tot arts-specialist is een specifieke beroepsopleiding die begint na een universitaire 
opleiding tot basisarts, met een aangepast curriculum, afgestemd op de te behalen erkenning. 
Bovendien, ongeacht de aard van de medische discipline of de fase van beroepsontwikkeling, moet 
de arts de CanMeds-rollen als professional, communicator, samenwerker, leider, 
gezondheidsbevorderaar en wetenschapper kunnen opnemen om meerwaarde te creëren te midden 
van andere gezondheidsberoepen en ten overstaan van zijn patiënt en de maatschappij. 

Een realistische visie: wat is de uitdaging? 
De toenemende diversificatie in de specialistische geneeskunde staat tegenover een groeiende 
behoefte aan een meer holistische benadering van de patiënt in een wereld met veranderende 
mogelijkheden en beperkingen. Intense samenwerking tussen alle gezondheidsberoepen is daardoor 
niet langer optioneel, maar evident. Grenzen moeten doorbroken worden, overlappingen 
geaccepteerd of zelfs aangemoedigd, en tekorten ingevuld. 

Een ambitieuze missie: wat doet het VBS? 
Het VBS is de koepelvereniging van specialistische beroepsverenigingen in België en bevindt zich in 
de unieke positie om deze uitdagingen gestroomlijnd te coördineren voor alle specialistische 
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disciplines, van vorming tot praktijk, en voor alle artsen-specialisten, ongeacht hun statuut of 
werkomgeving. Het VBS moet voor alle materies waarvoor de inbreng van de specialistische 
geneeskunde noodzakelijk is of reeds bestaat het eerste structurele aanspreekpunt zijn voor andere 
partners in de gezondheidszorg zoals overheden, universiteiten, syndicaten, patiëntenverenigingen, 
mutualiteiten, ziekenhuiskoepels, huisartsenverenigingen, politiek en andere binnen- en 
buitenlandse stakeholders. Het VBS moet vanuit zijn coördinerende functie zelf steeds een 
inspirerende initiatiefnemer kunnen zijn voor dergelijk overleg. 

Uiteraard is, naast de aandacht voor het welzijn van patiënten, ook de aandacht voor het welzijn en 
welbevinden van artsen-specialisten tijdens de uitoefening van hun beroep en de daaraan inherente 
inspanningen en risico’s primordiaal om de positie van het VBS mee te bepalen in standpunten, 
onderhandelingen en adviezen. Het VBS waardeert ieders bijdrage in de gezondheidszorg. In dezelfde 
geest biedt het VBS-GBS ook individuele hulp en bescherming voor alle aangesloten leden. Een 
gelukkige arts zorgt immers voor gelukkige patiënten.  

 

 

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 – cijfermatige overwegingen  

Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
29 januari 2020.1 De inhoudelijke aspecten kwamen reeds uitvoerig aan bod in het januarinummer 
van De Arts-Specialist.  

Indien u beslist hebt om toe te treden tot dit akkoord, hoeft u geen stappen te ondernemen. 

De artsen die weigeren toe te treden of slechts gedeeltelijk willen toetreden tot het akkoord, moeten 
kennis geven van hun beslissing binnen de 30 dagen na de bekendmaking van het akkoord in het 
Belgisch Staatsblad, d.w.z. uiterlijk op 28.02.2020 via de webtoepassing MyRiziv. 

Het bedrag van het sociaal statuut 2020 voor artsen bedraagt: 

• € 5.037,70  voor de volledig geconventioneerde artsen-specialisten op voorwaarde dat zij 
de activiteitsdrempel behalen of worden vrijgesteld van de voorwaarde inzake 
activiteitsdrempel 

• € 2.376,40 voor de volledig geconventioneerde artsen die slechts de verlaagde 
activiteitsdrempel behalen en voor de artsen die gedeeltelijk zijn toegetreden 
en die de activiteitsdrempel behalen. 

De basisbedragen van enerzijds het rustpensioen en anderzijds het overlevingspensioen worden 
vanaf 1 januari 2020 vastgesteld op respectievelijk € 6.029,69 en € 5.024,88 per jaar. 

Voor alle ASO’s die op 31.12.2020 beschikken over een RIZIV-nummer voorbehouden voor kandidaat-
specialisten wordt het sociaal statuut vastgesteld op € 6.287,70. 

De gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, uitsluitend voor de verstrekkingen 
(raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen enz.) voor ambulante patiënten (niet-
gehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait): 

1. georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten 
uren; 

2. wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen 
de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve 

                                                 
1  U vindt de volledige tekst van het akkoord op www.vbs-gbs.org > WETGEVING > Akkoorden artsen-ziekenfondsen 
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wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt en op uren die normaal gezien schikken voor de 
rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging; 

3. en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk, 
gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de 
honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve 
wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt. 

Voor de toepassing van dit akkoord worden voor de artsen-specialisten de bijzondere eisen van de 
rechthebbende strikt als volgt bepaald: 

- het ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer dat door of voor de rechthebbende wordt gevraagd 
om persoonlijke redenen; 

- de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om raadplegingen die zijn aangevraagd door de 
behandelend arts; 

- de raadplegingen voor de ambulante patiënten die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden 
verricht na 21 uur, of op zaterdag, zondag of op feestdagen. 

Die raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde 
wachtdienst en indien de arts-specialist om persoonlijke redenen een voor het publiek toegankelijke 
raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen. 

Afgesproken is evenwel dat de zieke in behandeling, die verzocht wordt zich opnieuw in de 
spreekkamer van de arts aan te melden, niet onder de toepassing van de bijzondere eis valt. 

In overeenstemming met artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 
patiënt dient de arts de patiënt vooraf in te lichten over de financiële gevolgen van de bijzondere eis 
die door de patiënt wordt gesteld. 

Wat is het ander conventievoordeel na pensioenopname? 
Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen, kunt u enkel nog één ander 
conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat het RIZIV rechtstreeks stort op het door u 
opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016. 

Let op: 
Als u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen vóór 1 januari 2016, kunt u wel nog sociale 
voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten 
vóór 1 januari 2016. 

 

 

Adviesraad medische leeftijdsonderzoeken zoekt experten 

De dienst Voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van de FOD Justitie wil experten 
bijeenbrengen in een adviesraad om aanbevelingen te schrijven over de uitvoering van medische 
leeftijdsonderzoeken. Deze aanbevelingen dienen gebaseerd te zijn op de huidige wetenschappelijke 
kennis en rekening te houden met wettelijke en ethische aspecten verbonden aan dergelijk 
onderzoek. De aanbevelingen moeten leiden tot een uniforme toepassing van leeftijdsonderzoek in 
België. 
Op vraag van de dienst Voogdij werden Prof. Dr. Patrick Thevissen en Dr. Jannick De Tobel door de 
KU Leuven en de UGent voorgedragen als voorzitters van de adviesraad. 
Als u interesse hebt om te zetelen in de adviesraad, wordt u verzocht dit te laten weten via 
patrick.thevissen@kuleuven.be en/of jannick.detobel@ugent.be voor 29.03.2020. 
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De verzekeringspolis ‘Rechtsbijstand’ van het VBS: niets dan goed nieuws  

De verzekeringspolis ‘Rechtsbijstand-beroepsactiviteiten’ is voor velen de 
hoeksteen van hun verzekeringsportefeuille. De voorwaarden 
onderhandeld voor de VBS-leden hebben immers in het verleden al 
meermaals hun nut bewezen. 

In samenspraak met het VBS hebben wij het initiatief genomen om de voorwaarden nog te verbeteren en de 
meerwaarde van deze verzekeringspolis te bestendigen. 

U geniet zodoende van volgende 2 uitbreidingen: 

1. Vennootschap- en verenigingsrecht: geschillen in verband met het vennootschaps- en/of 
verenigingsrecht (associatierecht) zijn voortaan gedekt alsook geschillen tussen vennoten. De 
maximale tussenkomst bedraagt € 15.000 excl. BTW met een vereist minimum van € 500. 

2. Fiscaal recht: u krijgt juridische bijstand om uw belangen te verdedigen bij een controle door de 
administratie van de directe belastingen of in geval van een geschil met de administratie van de directe 
belastingen. Deze dekking geldt vanaf het inkomstenjaar volgend op het jaar van de 
onderschrijvingsdatum van deze waarborg. De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend 
uit geschillen in verband met gemeentelijke, provinciale en gewestelijke taksen. De maximale 
tussenkomst bedraagt € 20.000 excl. BTW met een vereist minimum van € 500. 

Bovendien blijft de jaarpremie als VBS-lid gehandhaafd op € 234,90 (taksen inbegrepen).  

De gangbare premie voor dit product bedraagt € 357 (taksen inbegrepen), wat betekent dat u als VBS-lid een 
substantiële korting van 34% krijgt. 

We herinneren u verder aan de volgende belangrijkste kenmerken van dit product. 

☂Wat is verzekerd?  
 Dekking is voorzien voor u, medicus, paramedicus of onderneming die het contract onderschrijft voor 

de aangeduide beroepsactiviteiten, uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers en de personen 
in dienst. 

 U bent verzekerd voor de aangeduide beroepsactiviteiten met inbegrip van de vermelde 
vestigingseenheden. Uw personeel is mee verzekerd voor bepaalde risico’s. 

 Andere rechtspersonen (managements- of immobiliënvennootschappen) zijn mits uitbreiding 
verzekerbaar.  

 

Wat zijn de verzekerde waarborgen? U bent All Risk verzekerd: alle niet-uitgesloten 
risico’s zijn gedekt. Zoals: 
 Burgerlijk verhaal: als u of uw kabinet, uw goederen door de fout van iemand anders schade oploopt, 

zorgt D.A.S. dat de aansprakelijke u vergoedt (100 000 EUR*). 
 Strafrechtelijke verdediging: D.A.S. betaalt uw verdediging (ook de gerechtskosten!) als het parket u 

voor een onopzettelijk misdrijf vervolgt (100 000 EUR*).  
 Disciplinaire verdediging: u kunt zich ook voor professionele fouten verweren voor een interne 

commissie (Orde, Instituut) (50 000 EUR*).  
 Burgerlijke verdediging: u bent aansprakelijk, maar er zijn botsende belangen tussen u en uw B.A.-

verzekeraar. D.A.S. helpt u om de schade-eis tot redelijke proporties terug te brengen of af te wijzen  
(100 000 EUR*).  

 Algemene Contracten: u zit met een juridisch conflict met een patiënt of leverancier van een product 
of dienst. D.A.S. komt op voor uw rechten (20 000 EUR*).  

 Zakenrecht: uw belangen rondom (mede-)eigendom, vruchtgebruik, hypotheken, uitzicht (20 000 
EUR*).  
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 Arbeids- & sociaal recht: voor geschillen met uw personeel, uw sociaal verzekeringsfonds… (15 000 
EUR*).  

 Administratief recht: u krijgt het aan de stok met een overheidsinstantie (RIZIV, inspectie 
controledienst) (20 000 EUR*).  

 Fiscaal recht: bij een juridisch conflict met de Belgische fiscale autoriteiten over uw beroepsinkomsten 
voorziet D.A.S. in uw verdediging in geval van fiscale controle, administratieve en/of gerechtelijke 
procedure (20 000 EUR*).  

 Rechtsbijstand na brand: als de verzekeraar van uw exploitatiezetel(s) uw schadeclaim afwijst, 
verdedigt D.A.S. uw belangen (50 000 EUR*).  

 Huurrechtsbijstand: als u huurder bent, verdedigt D.A.S. uw juridisch conflict met de verhuurder van 
uw exploitatiezetel (20 000 EUR*).  

 Europees Hof: u krijgt dekking als ingevolge een prejudiciële vraag van een Belgische rechtbank het 
Hof van Justitie van de Europese Unie zich moet uitspreken.  

 Vennootschaps- en verenigingsrecht (associatierecht) (15 000 EUR*)  
 Overige waarborgen (20 000 EUR*).  

 U bent verzekerd voor volgende waarborguitbreidingen:  
 Service Box (geen externe kosten)  

 Insolventie van derden (25 000 EUR*)  

 Strafrechtelijke borgstelling (25 000 EUR*)  

 Voorschot op schadevergoeding (25 000 EUR*)  

 Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A. 
(25 000 EUR*)  

 Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (500 EUR*)  
(*) De hierboven vermelde maxima zijn exclusief btw  

 

 Wat is niet verzekerd?  
 De verdediging van uw belangen als bestuurder, houder of eigenaar van motorvoertuigen;  
 Daden van grove schuld opgesomd in de speciale voorwaarden;  
 Misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden;  
 Uw burgerlijke verdediging indien een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid de verdediging ten 

laste neemt of zou moeten nemen en er geen belangenconflict optreedt;  
 De verdediging van uw belangen voortvloeiend uit rechten die werden overgedragen na het 

plaatsvinden van het schadegeval;  
 Intellectuele rechten;  
 Geschillen m.b.t. btw, douane en accijnzen;  
 Beleggingen en het houden van maatschappelijke of andere aandelen;  
 Borgstelling (met uitzondering van de strafrechtelijke borgstelling), aval en schuldovername;  
 Een tegen u ingestelde procedure inzake faillissement, vereffening en gerechtelijk akkoord;  
 Contracten met D.A.S.;  
 Concurrentie of wetgeving op prijzen en handelspraktijken;  
 Geschillen waarin u als bouwheer betrokken bent.  

 

⚠ Zijn er dekkingsbeperkingen? 

⚠ U bent niet verzekerd voor juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het 
contract.  

⚠ Er is geen dekking als u bij het afsluiten van het contract op de hoogte bent van de feiten die aanleiding 
geven tot het juridisch geschil. 

⚠ U bent niet verzekerd voor opzettelijke wanbedrijven behalve bij vrijspraak. 

⚠ Voor een aantal waarborgen gelden wachttermijnen en is minimale financiële inzet vereist vooraleer 
D.A.S. externe kosten maakt.  

 

Als u geïnteresseerd bent om aan te sluiten of als u vragen hebt, staat uw contactpersoon bij Concordia, 
Bertrand Stienlet, graag tot uw dienst: 

E-mail: bstienlet@concordia.be | Tel: 02/423 11 03 | Handelsstraat 72 - 1040 Brussel. 

mailto:bstienlet@concordia.be
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GoodViBeS2 

In een gezamenlijk initiatief hebben het VBS en de redactie van De Specialist het plan opgevat om 
maandelijks een column te publiceren.  

Telkens zal de taak worden toevertrouwd aan een van de 31 beroepsverenigingen van Specialisten die 
het VBS vertegenwoordigt. Het is de bedoeling om – de titel getrouw – een of meerdere aspecten te 
belichten, eigen aan het betrokken specialisme, die om bijzondere aandacht vragen. Inhoudelijk is het 
de bedoeling telkens een overzicht te brengen van de uitdagingen die de specifieke zorg zullen 
beïnvloeden of innovatieve processen aan te duiden. 

Er wordt aan elke tekstschrijver gevraagd te vertrekken vanuit een plan van aanpak om, met een 
positieve ingesteldheid samen met onze partners in de gezondheidzorg, te werken aan permanente 
verbetering binnen een breed multidisciplinair kader. 

 

Bouwstenen 

“Besparen” is het modewoord van deze eeuw! Echt besparen op gezondheidszorg zowel in preventie, 
behandeling als research bezorgt elke zorgverstrekker koude rillingen. Als we zouden gaan 
“besparen” op de klimaatmaatregelen krijgen we het in 2040 zeer warm en nat! Adequaat 
aanwenden van de middelen waartoe onze samenleving bereid is om solidair bij te dragen is een 
meer haalbaar alternatief. Persoonlijk geloof ik in een overlegmodel met alle betrokken partners om 
innovatie en beschikbaarheid van zorg en zorgverlener te combineren met betaalbaarheid. 

Deze bereidheid tot overleg is mijns inziens aanwezig is bij alle partners. Om te “bouwen” aan een 
houdbaar en betaalbaar model is een van de voorwaarden immers transparantie. Bij de artsen- 
specialisten is deze transparantie volledig. Door het systeem van de nomenclatuur met alle voor- en 
nadelen is de activiteit en de inkomsten- en uitgavenstroom van de artsen zo nodig onmiddellijk 
zichtbaar. Bij de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg is de balans enkel voor experten duidelijk en 

sterk onderling wisselend. De verzekeraars zijn evenmin 
transparant. Bij de mutualiteiten zijn er vaste regels, de private 
verzekeraars dichten details in hun boekhouding zorgvuldig af. Bij 
de farma-industrie bestaan allerlei duistere of op zijn minst 
confidentiële prijsafspraken, blijkbaar zelfs met de overheid. 
Bovenstaande bemerkingen zijn geen verwijten maar 
vaststellingen, veel van de inkomsten-kosten structuren zijn 
immers geleidelijk gegroeid met de beste bedoelingen maar in 
andere tijden. 

De nieuwgevormde generatie artsen-specialisten is aangeleerd 
om te werken volgens richtlijnen en dit zal in de toekomst al te 
grote praktijkvariabiliteit beperken. Men moet hen wel de 

middelen aanreiken en helpen met een zorgvuldige outcome-registratie, dit laatste om hun skills te 
bewijzen en populistische statements te vermijden die enkel berusten op “expert opinion”. 

De federale en regionale administraties hebben bekwame leiders die willen meewerken aan een 
verbeterd zorgmodel mits men hen toelaat de dialoog met de beroepsverenigingen op prospectieve 
wijze aan te gaan. 

Medical-technology-assessment dient te worden gekoppeld aan een systematische re-assessment 
met permanente monitoring van het resultaat en kosten-effectiviteit.  

                                                 
2 Reeds verschenen in De Specialist van 17.01.2020. 

De nieuwgevormde 
generatie artsen-
specialisten is aangeleerd 
om te werken volgens 
richtlijnen en dit zal in de 
toekomst al te grote 
praktijkvariabiliteit 
beperken 



7 

“Kwaliteit” is eveneens een sleutelwoord rond gezondheidszorg in de 21e eeuw en terecht! Aandacht 
voor zorgvuldigheid en veiligheid verbetert bij aanwenden van dezelfde middelen het eindresultaat 
voor de patiënt.  

De wet op de kwaliteit voor de gezondheidsberoepen die vorig jaar werd gepubliceerd is een 
belangrijke aanzet hiertoe. De extramurale behandelcentra krijgen hopelijk duidelijke richtlijnen 
waardoor zij zich kunnen laten accrediteren en erkennen. De arts-specialist zal dankzij een bij te 
houden portfolio zijn bekwaamheid kunnen onderbouwen en minder gevangen in een keurslijf van 
steeds smallere subspecialisatie dankzij een levenslang leerproces zich aanpassen aan 
opportuniteiten en noden in de zorg. Juist bij het uitwerken van dit portfolio en de andere bepalingen 
in de wet wil het VBS de partner zijn van de overheid. In contrast met het moeilijke klimaatdebat is 
2040 en verder voor de specialistische zorg veel meer haalbaar, want er is immers vooral nood aan 
een constructief overleg. Het is mogelijk om los van de politiek de farmasector Europees te 
benaderen en te ontwikkelen met wat men noemt een return on investment, om met alle partners 
samen een budget vast te leggen dat de toegankelijkheid versleutelt, om ervoor te zorgen dat een 
evenredig aantal artsen specialisten worden opgeleid om het land te voorzien van de gewenste 
medical manpower. Daarenboven is het mogelijk om die jonge geneeskundestudenten, artsen, 
specialisten een toekomst te geven met een interessante werkzekerheid waarin ze ten volle 
geïnvesteerd hebben met aandacht voor een evenwicht tussen werk en leven. 

De toekomst van onze specialistische gezondheidzorg, curatief en preventief, ligt immers bij de 
generatie die zich vandaag hierover terecht de grootste zorgen maakt.  

 

Donald Claeys 
Secretaris-generaal VBS 

 

 

 

Klassiek cervixuitstrijkje definitief uit nomenclatuur 

In het Belgisch Staatsblad van 17.01.2020 is het KB van 15.12.2019 tot wijziging van het art. 32 van 
de nomenclatuur gepubliceerd waarbij het klassieke cervixuitstrijkje (588350-588361) wordt 
vervangen door de dunne laag-techniek (589853-589864). De klassieke techniek verdwijnt daardoor 
met ingang van 01.03.2020 definitief uit de nomenclatuur. 

De bepaling in de omschrijving van de verstrekkingen 589853-589864 en 588895-588906 dat deze 
onderzoeken moeten worden uitgevoerd gebruik makend van de techniek van de dunne laag 
cytologie en de ermee gepaard gaande stijging van de betrekkelijke waarde naar B650 waren door 
een RIZIV-omzendbrief ook al van kracht sinds 01.04.2018, maar zijn nu officieel gepubliceerd. 

Tevens herinneren we eraan dat er vanaf 01.03.2020 ook geen supplementen meer mogen 
aangerekend worden op uitstrijkjes afgenomen in het kader van een georganiseerd 
screeningsprogramma naar baarmoederhalskanker (art. 7 van het KB van 24.10.2017), m.a.w. het 
combineren van enig supplement met de verstrekking 589853-589864 is verboden. 
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NOMENCLATUURWIJZIGINGEN 

BELGISCH STAATSBLAD 17.01.2020: 
 KB van 15.12.2019 – art. 32 van de nomenclatuur (PATHOLOGISCHE ANATOMIE) 

verstuurd naar de leden van de Belgische Beroepsvereniging der Geneesheren-Specialisten in 
Pathologische Anatomie op 17.01.2020: e-specialist nr. 770: publicatie dunne laag-techniek 

 

 

INTERPRETATIEREGELS 

BELGISCH STAATSBLAD 11.02.2020: 

 INTERPRETATIEREGEL 04 betreffende de verstrekkingen van artikel 17quater, (ECHOGRAFIEËN) 

VRAAG 

Kan de verstrekking 469335-469346 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en 
iconografische drager die ontstaat na digitale beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal 
echogrammen van één of beide ogen aangerekend worden bij de uitvoering van een onderzoek 
bidimensionele tomografie door optische coherentie (OCT) ? 

ANTWOORD 

Neen, de verstrekking 469335-469346, Bidimensionele echografie van één of beide ogen, kan niet 
worden aangerekend bij de uitvoering van een OCT onderzoek. 

Bovenvermelde interpretatieregel heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2020. 

 

 OPHEFFING: interpretatieregel 19 betreffende de verstrekkingen van artikel 2 (RAADPLEGINGEN, 
BEZOEKEN, ADVIEZEN PSYCHOTHERAPIEËN EN ANDERE VERSTREKKINGEN)  

VRAAG 

Wordt een raadpleging in de kinderneurologie voor een rechthebbende van 15 jaar of ouder op dezelfde 
manier getarifeerd door alle artsen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de 
kinderneurologie ongeacht hun basisopleiding? 

ANTWOORD 

Ja. 

Of hij nu geneesheer-specialist in de pediatrie of in de neurologie is, de geneesheer die houder is van 
de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie, gebruikt de verstrekking 102174 of 102675 
(raadpleging in de spreekkamer door een geneesheer-specialist in de neurologie). 

Deze opheffing heeft uitwerking op 1 december 2018. 

De volledige tekst van de interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen 
kunt u raadplegen op de website van het VBS: www.vbs-gbs.org > NOMENCLATUUR > Interpretatieregels 

 

 

Enquête Hoge Gezondheidsraad over endoscopie  

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) wil graag een beter beeld te krijgen van de impact van de 
aanbevelingen inzake de infectiepreventie en het beheer van warmtegevoelige endocavitaire 
endoscopen en medische hulpmiddelen (9446) die de HGR in mei 2019 heeft gepubliceerd, zowel in 
de diensten als in de praktijk van de betrokken beroepsbeoefenaars. 

De enquête over dit thema vindt u hier: https://fr.surveymonkey.com/r/NZLWV5L 

Uit uw ervaring kan de HGR belangrijke lessen trekken voor toekomstige adviezen en hun impact op 
de volksgezondheid. De enquête dient niet om de werking van uw organisatie te beoordelen. De 
vertrouwelijkheid van uw antwoorden wordt streng gewaarborgd. 

http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=482&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2149&cHash=2129e75dee4bd5e6e36459eb8aaab03d
http://www.vbs-gbs.org/
http://www.vbs-gbs.org/index.php?id=68
https://fr.surveymonkey.com/r/NZLWV5L
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Belgische Beroepsvereniging der Geneesheren Specialisten in  
Pathologische Anatomie 

The Practice Guideline in Anatomic Pathology : an upgrade to V2 - 14.03.2020 

 

08.30 Registration and coffee 

09.00  
Y. Guiot 

CHU Saint-Luc 

Quality systems and the place of the practical 

guide 

09.30  
D. Mvumbi 

CMP Lab 
Entry controls and release of critical reagents 

10.00 
N. Vanderheyden 

UZ Leuven 
External quality controls 

10.20  
I. Roland 

CHU Erasme 
Internal audit and continuous improvement 

10.50  Coffee break 

11.10  
D. Van Hecke 

AZ Sint-Lucas Brugge 

Validation and verification of methods of 

analysis 

12.10  Measurement uncertainty 

12.30 
R. Croes 

AZ Sint-Blasius Dendermonde 
Discussion & closing remarks 

12.45 General Assembly Union AP 

Koninklijke Bibliotheek van België 

Kunstberg 28 

1000 Brussel 

Accreditering aangevraagd rubriek 6  

Simultane vertaling (NL – FR) 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER – ONLINE INSCHRIJVING: KLIK HIER 
 

(terug te sturen naar: VBS, The Practice guideline in Anatomic pathology, Kroonlaan 20, 1050 

Brussel 

fax 02/649 26 90 – raf@vbs-gbs.org) 

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

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

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

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

 

 Ik neem deel aan het symposium van 14.03.2020 en stort het bedrag van:  

o VBS-leden: € 100 

o Niet-leden pathologen, apothekers, biologen, medisch personeel: € 250 

o MLT, quality coordinator, niet-medisch personeel: € 120 

 

 

Op rekeningnummer BE84 0682 3050 4359 (BIC : GKCCBEBB) 
van de Belgische beroepsvereniging der Geneesheren Specialisten in Pathologie Anatomie 

Met vermelding van: NAAM, VOORNAAM en RIZIV-nummer 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ZuhWp4g0eERe-pbId0k149RBIWtf50G91zm_wubUz7A/viewform?edit_requested=true
mailto:raf@vbs-gbs.org
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AANKONDIGINGEN – OOK RAADPLEEGBAAR OP WWW.VBS-GBS.ORG 
 

20009 PELT – Het Mariaziekenhuis is op zoek naar een voltijds polyvalente KLINISCH BIOLOOG met bijzondere interesse voor de 
klinische chemie. U bent medeverantwoordelijk voor de dagelijkse supervisie en leiding van het klinisch laboratorium en specifiek voor 
de afdeling klinische chemie. U bent medeverantwoordelijk voor het verzekeren van de continuïteit van het klinisch laboratorium en 
neemt deel aan de wachtdienst klinische biologie. U beschikt over een diploma van arts of apotheker met specialisatie in de klinische 
biologie, of u bent laatstejaars klinisch bioloog in opleiding. U behaalde het masterdiploma ziekenhuishygiëne en het getuigschrift 
opleiding antibioticabeleid of bent bereid dit te verwerven. De effectieve startdatum is bespreekbaar, met uiterlijk ingang op 
01/11/2020. Graag uw sollicitatie en cv via e-mail of schriftelijk richten aan: Dr. Bafort Kristof, klinisch bioloog, kbafort@mznl.be; Dr. 
Rik Verroken, hoofdgeneesheer, rverroken@mznl.be. Voor verdere informatie kan u terecht bij: Dr. Kristof Bafort, klinisch bioloog, 011 
826 223; Dr. Katinka De Vreese, klinisch bioloog, 011 826 230; Dr. Rik Verroken, hoofdgeneesheer, 011 826 478 

 

20008 BRUGGE – Bij het AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, is er een vacature voor een arts-specialist in de PSYCHIATRIE. 
U werkt samen in associatief verband met de 2 aanwezige psychiaters; u bent in het bezit van een diploma master in de geneeskunde, 
specialisatie psychiatrie; algemene psychiatrie, liaisonpsychiatrie en kennis van de neurofysiologie behoren tot uw interessesfeer. 
Voltijds of deeltijds. Startdatum: in onderling overleg. U kan uw sollicitatiebrief met CV richten uiterlijk tegen 30 april 2020 aan dhr. 
Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dhr. Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Dirk Bernard, medisch directeur, dr. Joris Arts, 
voorzitter Medische Raad, en dr. Philippe Snauwaert, medisch diensthoofd psychiatrie. Voor bijkomende informatie, mail naar dr. 
Philippe Snauwaert, psychiatrie (philippe.snauwaert@stlucas.be). 

 

20005 GEEL – De dienst Radiologie van het Ziekenhuis Geel heeft een vacature voor een voltijds RADIOLOOG. Deze vacature staat open 
zowel voor arts-specialisten in opleiding, als voor erkende radiologen. Specifieke interesse in en kennis van een bepaald deelgebied 
van de radiologie en/of de motivatie om zich hierin te bekwamen is een meerwaarde. De startdatum is in onderling overleg bepaalbaar. 
Kandidatuurstelling, samen met een volledig cv, kan gericht worden aan: Dr. Yve Franssens, Diensthoofd Radiologie a.i., Ziekenhuis 
Geel, J.B. Stessenssstraat 2, 2440 Geel, of via mail: yve.franssens@ziekenhuisgeel.be. Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Dr. Yve Franssens via mail of telefonisch: 014-57.70.50 

 

20002 BRUSSEL –Europ Assistance Belgium is op zoek naar: een GENEESHEER REGULATOR en een MEDISCH DIRECTEUR. Indien u 
geïnteresseerd bent in een van deze functies, kan u een motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar de HR Director van Europ 
Assistance Belgium (hilde.goethuys@europ-assistance.be) die uw kandidatuur zal overmaken aan de Medische Directeur. 
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