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EEN JAARTJE "GEPLAFONNEERDE" AFHOUDINGEN 
 IN DE ZIEKENHUIZEN 

 
Een jaartje "geplafonneerde" afhoudingen in de ziekenhuizen. 
 
De wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de 
gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd inmiddels 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20.05.2005. Art. 33 van deze wet voorziet een 
"moratorium" van de afhoudingen, een groot woord als men rekening houdt met toevoegingen 
en uitzonderingen die werden ingelast in de oorspronkelijke tekst van het voorontwerp. In een 
vorig nummer hebben we reeds uitvoerig die tekstaanpassingen toegelicht toen het ontwerp 
nog in bespreking was in de Kamer. 
Nu deze bepalingen in voege treden op 1 juli a.s. en alhoewel ze ophouden uitwerking te 
hebben op 30.06.2006, stelt zich nu de vraag hoe ze moeten begrepen worden. 
 
Draagwijdte van artikel 33 
 
Het artikel voegt tijdelijk een nieuwe §6 toe aan artikel 140 van de ziekenhuiswet. In principe 
mag het globaal bedrag van de afhoudingen op de centraal geïnde honoraria tussen 1.07.05 
en 30.06.06 niet hoger zijn dat het bedrag dat op jaarbasis werd afgehouden in 2004. Dit 
maximum of plafond verandert niets aan de beginselen van art. 140 van de ziekenhuiswet 
(§1 : 1° de bedragen verschuldigd aan de geneesheer, 2° de inningskosten, 3° de kosten 
veroorzaakt door de geneeskundige verstrekkingen en die niet gedekt zijn door het 
ziekenhuisbudget, en 4°  een bijdrage met het oog op het instandhouden of bevorderen van 
de medische activiteiten) noch aan het feit dat de afhoudingen steeds een onderlinge 
overeenstemming vereisen tussen de beheerder en de Medische Raad (art. 140 §§3 en 4).  
 
Verder zegt het tweede lid van de nieuwe (tijdelijke) §6 dat  dit plafond (het maximumbedrag, 
doch niet noodzakelijk de afhoudingen als dusdanig) proportioneel is aan de evolutie van de 
ereloonmassa: als de honoraria toenemen stijgt in verhouding ook het maximumbedrag; de 
afhoudingen als dusdanig kunnen in principe slechts toenemen mits zoiets voortvloeit uit een 
akkoord tussen beheerder en MR. Als de ereloonmassa daalt, dan daalt eveneens het 
maximumbedrag. Wanneer het bedrag van de afhoudingen dat voortvloeit uit het geldend 
onderling akkoord Medische Raad – Raad van Bestuur  (bvb. onder toepassing van de reële 
kostenverrekening) het maximum bedrag overstijgen, dan wordt  het bedrag van de 
afhoudingen gedurende 365 dagen beperkt tot het wettelijk plafond. 
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Voorts voorziet de nieuwe §6 een aantal situaties waarin het plafond kan  overschreden 
worden mits onderling akkoord Medische Raad – Raad van Bestuur : 
 
1. In geval van éénparige instemming van de medische raad met de overschrijding van het 
plafond. Commentaar: Aangezien de wetsbepaling en het plafond slechts in voege treedt 
vanaf 1 juli a.s., zal de beheerder desgevallend de unanieme goedkeuring ten vroegste 
moeten bekomen vanaf diezelfde datum. In ziekenhuizen waar de artsen aan reële kosten 
werken zal de Medische Raad dus nauwlettend rekening moeten houden met de evolutie van 
het wettelijk plafond (cf. supra). 
 
2."Wanneer de verhoging van de inhoudingen uitsluitend bestemd is voor infrastructuurwerken 
die een verbetering betekenen voorde werking van het ziekenhuis of voor de artsen en het 
verpleegkundig personeel"  
Commentaar: uiteraard mits onderling akkoord beheerder-medische raad wat de toename van 
de afhoudingen en, desgevallend, de plafond-overschrijding betreft. Wij menen dat het hier 
uitsluitend kan gaan om (nieuwe) infrastructuurwerken waarvoor in 2004 geen afhoudingen 
werden voorzien, en die een verhoging van de afhoudingen verantwoorden. Men zal uiteraard 
wel moeten nagaan of de Medische Raad die infrastructuurwerken al dan niet reeds heeft 
goedgekeurd wat de verrekening lastens de honoraria betreft. 
 
3. "Voor zover de verhoging van de inhoudingen uitsluitend bestemd is voor het financieren 
van een herstelplan van een openbaar ziekenhuis, zoals opgelegd door de voogdij-overheid."  
Commentaar: ook in dit geval is een voorafgaand bilateraal akkoord bedoeld bij art. 140 §§3 
en 4 vereist. De huidige wettelijke bepalingen voorzien overigens dat het tekort van de 
openbare ziekenhuizen moet gedragen worden door de moeder-gemeente of de gemeenten 
die deel uitmaken van de intercommunale. Er is dus geen automatisme dat de openbare 
ziekenhuisbeheerder de mogelijkheid geeft om het  afhoudingsplafond te doorbreken. 
 
4. "Voor zover de verhoging van de inhoudingen veroorzaakt is door structurele hervormingen, 
zoals een fusie, associatie of groepering."  
Commentaar: uiteraard eveneens mits onderling akkoord tussen de beheerder en de 
Medische Raad. Het ligt tevens voor de hand dat, als er een dergelijk akkoord met de 
Medische Raad voorhanden is (en dit geldt ook voor de twee voorgaande uitzonderingen op 
het maximumbedrag) doch de objectieve verantwoording m.b.t. de toepassing van de tijdelijke 
§6 ontbreekt, de ziekenhuisartsen de rechtsgeldigheid van de overschrijding kunnen 
betwisten. 
 

 
RECHTSPRAAK :  

ONGELDIGE AFZETTING VAN EEN ZIEKENHUISARTS  
(CASS. 24.01.2005) 

 
Samenvatting van het Hof van Cassatie 

 
De bepalingen van de Ziekenhuiswetgeving zijn dwingend ter bescherming van de 
ziekenhuisgeneesheer, in zoverre zij de adviesbevoegdheid van de medische raad 
regelen met betrekking tot de afzetting van een ziekenhuisgeneesheer 
 
De algemene regeling betreffende de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de 
geneesheren mag met betrekking tot de procedure tot afzetting van een 
ziekenhuisgeneesheer niet ten nadele van de ziekenhuisgeneesheer afwijken van de 
waarborgen bepaald in de artikelen 125 tot en met 128 van de Ziekenhuiswet, maar mag 
wel bijkomende waarborgen ten gunste van de ziekenhuisgeneesheer vaststellen. 
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Beknopte toelichting: In het kader van een beslissing tot afzetting van een ziekenhuisarts, 
had de beheerder het advies ingewonnen van de MR. Deze laatste sprak zich uit met vier 
stemmen voor, drie stemmen tegen en één onthouding. De beheerder ging ervan uit dat de 
MR zich aldus niet met een tweederde meerderheid had verzet tegen de afzetting en dat de 
MR zich bij volstrekte meerderheid had uitgesproken voor de afzetting. 
Het Hof van Cassatie oordeelde dat volgens het KB van 10.08.1987 over de Medische Raad 
de beslissingen van deze laatste inderdaad moeten genomen worden bij volstrekte 
meerderheid van de aanwezige leden, doch dat zulks in dit geval niet gebeurde: de beheerder 
nam alleen de positieve stemmen in aanmerking en hield geen rekening met de onthouding. 
Er was bijgevolg geen volstrekte meerderheid. 
De algemene regeling van de rechtsverhoudingen van het ziekenhuis voorzag dat bij afzetting 
een "gunstig advies" van de MR vereist is. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de algemene 
regeling voorzien bij art.130 van de ziekenhuiswet wel bijkomende beschermingen kan 
inhouden dan de wettelijke rechtsbescherming van art. 125,7° (afzetting) en volgende, doch 
deze laatste geenszins kan beknotten. 
Aangezien de MR zijn beslissing niet bij volstrekte meerderheid had getroffen, was er ook 
geen "gunstig advies" en kon de beheerder niet overgaan tot de afzetting van de 
ziekenhuisarts.  

 
De volledige tekst van het arrest van het Hof van Cassatie kan bekomen worden op het 

secretariaat 
Tel 02/649.21.47 – Fax 02/649.26.90 – E-mail :  josiane-bultreys@gbs-vbs.org 

 
         
 
 

NOMENCLATUURSWIJZIGING : 
 HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE 

 
 

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 
1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. d.d. 20.04.2005 – 
p. 17957-58) 

[…] 
Artikel 1. In artikel 28, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 

tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 
7 december 1984, 7 mei 1986, 4 augustus 1987, 9 mei 1989, 2 januari 1991, 16 september 
1991, 20 december 1991, 19 augustus 1992, 20 oktober 1992, 7 oktober 1993, 28 maart 
1995, 18 juli 1996, 25 juni 1997, 11 juli 2001, 22 januari 2002, 18 juli 2002, 22 december 2003 
en 4 mei 2004, worden, onder het opschrift "G. Heelkunde op de thorax en cardiologie", de 
verstrekkingen 612813-612824 en 612835-612846, alsook de verstrekking 612695-612706 en 
zijn toepassingsregel, geschrapt; 

 
Art. 2. In artikel 35bis van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke 

besluiten van 9 juli 2000, 20 maart 2001, 15 oktober 2001, 15 januari 2002, 22 januari 2002, 
18 oktober 2002, 4 februari 2003, 18 maart 2003, 7 september 2003, 20 februari 2004, 
4 mei 2004, 21 september 2004, 12 januari 2005 en 21 januari 2005 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 
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1° in § 1, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, opschrift "categorie 1a ", wordt de 
volgende wijziging aangebracht aan de toepassingsregel van de verstrekking 687271-687282: 

de verstrekkingen "612813-612824" en "612835-612846" worden respectievelijk vervangen 
door de verstrekkingen "687536-687540" en "687551-687562"; 

2° in § 1, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, opschrift "categorie 2a", worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

a) in de omschrijving van de verstrekking 687536-687540, worden de woorden ", vanaf de 
7e verjaardag" ingevoegd na het woord "elementen"; 

b) de betrekkelijke waarde van de verstrekking 687536-687540 wordt door de betrekkelijke 
waarde "U 918" vervangen; 

c) de omschrijving van de verstrekking 687551-687562 wordt door de volgende 
omschrijving vervangen : 

« 687551-687562 
Disposable cardiotomieset met membraanoxygenator bij extracorporele circulatie, 

ongeacht het aantal samenstellende elementen, tot de 7e verjaardag U 1210 »; 
d) in de omschrijving van de verstrekking 687573-687584, worden de woorden "met 

drievoudige kamer" vervangen door de woorden "met minstens drie kamers"; 
e) de betrekkelijke waarde van de verstrekking 687573-687584 wordt door de betrekkelijke 

waarde "U 55" vervangen; 
f) in de toepassingsregel van de verstrekking 687293-687304, worden de verstrekkingen 

"612813-612824" en "612835-612846" respectievelijk vervangen door de verstrekkingen 
"687536-687540" en "687551-687562"; 

3° in § 5, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, opschrift "categorie 2a", worden na de 
verstrekking 687455-687466 de verstrekkingen 687536-687540, 687551-687562 en 687573-
687584 ingevoegd; 

4° in § 7, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, opschrift "categorie 2a", worden na de 
verstrekking 687455-687466 de verstrekkingen 687536-687540, 687551-687562 en 687573-
687584 ingevoegd. 

 
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin 

het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering 

van dit besluit. 
 

 
 
7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 
1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. d.d. 20.04.2005 – 
p. 17958-60) 
 

Artikel 1. In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot 
vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 
1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998, 24 
maart 1998, 18 januari 1999, 28 februari 1999, 6 november 1999, 8 november 1999, 20 maart 
2001, 13 juli 2001, 24 augustus 2001, 5 september 2001, 24 september 2001, 15 oktober 
2001, 21 januari 2002, 22 januari 2002, 18 oktober 2002, 13 januari 2003, 7 september 2003, 
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5 februari 2004, 10 maart 2004 en 13 september 2004 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1° In § 1, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, categorie 1, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

a) In de omschrijving van de verstrekking 684530-684541, wordt vóór het woord 
"implanteerbare" het woord "Eerste" ingevoegd; 

b) De volgende verstrekking wordt na de verstrekking 684530-684541 ingevoegd : 
« 684375-684386 
Vervangingshartstimulator, inclusief adaptor »; 
2° In § 11, 1., worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
a) de woorden « 684375-684386 » worden ingevoegd tussen de woorden « 684530-

684541 » en « 685731-685742 »; 
b) de woorden « cardiale implantatiedienst » worden door de woorden « erkenning voor 

het zorgprogramma "cardiale pathologie" P » vervangen; 
3° In § 11, 2., worden de woorden « onder het codenummer 684530-684541 » vervangen 

door de woorden « onder de codenummers 684530-684541 en 684375-684386 »; 
4° In § 11, 3., worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
a) in het eerste lid worden de woorden « 684375-684386 » ingevoegd tussen de woorden 

« 684530-684541, » en « , 685731-685742 »; 
b) in het eerste lid worden de woorden « na goedkeuring door de adviserend geneesheer 

van de verzekeringsinstelling » geschrapt; 
c) in het eerste lid wordt de zin « Het gestandardiseerd hartstimulatorregistratieformulier 

dient eveneens als medisch voorschrift » vervolledigd door de termen « en moet ter 
kennisgeving aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling bezorgd worden »; 

d) in het derde lid worden de woorden « en 684375-684386 » ingevoegd na de woorden 
«684530-684541 »; 

5° In § 11, 4., worden de volgende wijzigingen aangebracht : 
a) het punt 4.1. wordt door de volgende bepalingen vervangen : 
« 4.1. De verstrekking 684375-684386 kan pas 5 jaar na de verstrekking 684530-684541 

en slechts één keer over een periode van 5 jaar worden toegestaan. »; 
b) in punt 4.2. worden de woorden « verstrekking 684530-684541 » vervangen door de 

woorden « hartstimulator »; 
6° § 11, 5., wordt opgeheven; 
7° In § 16, G. Heelkunde op de thorax en cardiologie, categorie 1, opschrift 

"Hartstimulator :", wordt de verstrekking « 684375-684386 » ingevoegd na de verstrekking 
«684530-684541». 

 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin 

het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering 

van dit besluit. 
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NOMENCLATUURSWIJZIGING : 

 STOMAMATERIAAL (ARTIKEL 27) 
 
4 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 
1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. d.d. 13.5.2005) 
 

Artikel 1. In artikel 27, 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, gewijzigd bij de koninklijke besluiten 
van 30 december 1985, 17 juli 1986, 13 september 1989, 3 juni 1992, 31 december 1992, 
28 april 1993, 9 september 1993, 28 maart 1995, 29 november 1996, 9 juli 1997, 10 juni 1998, 
18 januari 1999, 28 februari 1999, 18 februari 2000, 16 juli 2001, 15 oktober 2001, 16 mei 2003, 
7 juni 2004 en 20 juli 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1° in § 1, opschrift « Stomamateriaal » worden de volgende bepalingen ingetrokken :  
a) de non-cumulregel na de verstrekking 640371, luidend als volgt: « De verstrekking 640371 

is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 640872, 641034, 641056 en 641270 »; 
b) de non-cumulregel na de verstrekking 640872, luidend als volgt: « De verstrekking 640872 

is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 640371, 641034, 641056 en 641270 »; 
c) de non-cumulregel na de verstrekking 641270, luidend als volgt: « De verstrekking 641270 is 

niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 640371 en 640872 »; 
2° in § 1, opschrift « Stomamateriaal » wordt na de verstrekking 641270 de volgende non-

cumulregel ingevoegd : 
« De verstrekking 641270 is niet cumuleerbaar met de verstrekking 640371 of met de 

verstrekking 640872 en dit voor eenzelfde stomie of fistel. » 
3° in § 9 wordt tussen het derde en vierde lid volgend lid ingevoegd : 
« De verstrekkingen en de erbijhorende dotaties gelden per stomie of per open fistel van het 

darmstelsel of van de urinewegen. » 
 
Art. 2. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 
 
 
 

INTERPRETATIEREGEL – ART. 28 § 1er (B.S. d.d. 29.04.2005) 
(Stent voor angioplastiek) 

 
INTERPRETATIEREGEL 14 (in voege d.d. 29.04.2005) 
 

VRAAG : 

Hoe moeten beklede iliacale of femorale stents getarifeerd worden ? 

 

ANTWOORD : 

Die stents moeten geattesteerd worden onder het nummer 613830-613841 « Stent voor 
angioplastiek: afzonderlijke iliacastent ... Y 600 » of onder het nummer 613852-613863 « Stent 
voor angioplastiek: iliacastent met ballonetjes voor het plaatsen ... Y 900 » naargelang het geval. 
Er mag dus geen vaatent aangerekend worden.  
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Verzekering Individuele Ongevallen  
van het VBS 

 
 
 
Velen onder ons worden dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen van ongevallen. Het resultaat 
hiervan is al te vaak een blijvend letsel dat daarenboven vaak met een dramatisch financieel verlies  
gepaard gaat, zoals elkeen weet. 
 
Ons welzijn en dat van onze naasten wordt beïnvloed door het inkomen uit onze arbeid. Het is dus 
ondenkbaar dat we geen voorzorgen zouden nemen voor het geval we in de onmogelijkheid zouden 
verkeren om onze verantwoordelijkheden als gezinshoofd na te komen. 
 
De beste oplossing wordt geboden door een beroep te doen op het verzekeringssysteem. Deze is 
gebaseerd op het beginsel van wederkerigheid en de wet van de grote getallen. Alleen een verzekering  
kan onmiddellijk een aanzienlijk kapitaal vrijmaken wanneer het noodzakelijk blijkt, dit mits betaling  
van een gemakkelijk te dragen premie. 
 
Het VBS is ervan overtuigd dat bijna al zijn leden deze behoefte delen. Om die reden achten wij het nuttig 
u nogmaals te wijzen op de troeven van de collectieve verzekeringsovereenkomst die wij zowat 25 jaar 
geleden reeds onderhandeld en afgesloten hebben, en die onze leden individueel kunnen onderschrijven. 

Dankzij de omvang van het VBS is een verzekering « Individuele Ongevallen » tot stand kunnen komen die 
wat betreft de verhouding waarborgen/premie, duidelijk voordeliger is dan degene die u als individueel 
persoon zou kunnen verkrijgen. Dit contract beoogt de dekking van financiële gevolgen van een ongeval, 
zoals bijvoorbeeld verkeers- en sportongevallen, ongevallen in het huishouden, zowel ongevallen die 
voorvallen in het beroeps- als in het privé-leven. 
 
Wij sommen u enkele sterke punten op: 
 

•  een tarief dat ongeveer 25 % lager ligt dan wat u elders op de markt vindt;  
•  het begrip « ongeval »  is gedefinieerd op basis van de geldende rechtspraak « arbeidsongevallen » 

in de privé-sector: nergens vindt u een zo ruime omschrijving. Dit blijkt uit de uitbreidingen aan het 
contract, die rekening houden met de specifieke kenmerken van onze activiteiten; 

•  iedere blijvende invaliditeit van 67 % of meer wordt beschouwd als een volledige invaliditeit; 
•  er wordt een «VBS»-barema gehanteerd dat veel gunstiger is dan dat van de Officiële Belgische 

Schaal der Invaliditeiten (O.B.S.I.); 
•  in geval van tijdelijke ongeschiktheid is betaling van een forfaitaire dagvergoeding voorzien; 
•  toepassing van het principe « alles wat niet uitgesloten is, is gedekt »; 
•  alle sporten die u als amateur beoefent, zijn gedekt; 
•  ook uw partner en kind(eren) kunnen verzekerd worden tegen een voordelig tarief. 

 
De verzekering « Individuele Ongevallen » van het VBS is dé ideale aanvulling op een verzekering 
« Gewaarborgd Inkomen » van het VBS, en vice versa. De draagwijdte van dit contract mag dan al beperkt 
zijn tot het begrip “ongeval”, het nut ervan is meervoudig: de uitkering van een kapitaal is voorzien bij 
overlijden, een dagvergoeding wordt uitgekeerd in geval van tijdelijke ongeschiktheid, medische kosten 
worden vergoed, maar ook en vooral wordt een kapitaal uitgekeerd in geval van blijvende ongeschiktheid. 
 
Hebt u al gedacht aan de aanzienlijke kosten die een ernstige en blijvende ongeschiktheid met zich 
kan meebrengen? Uiteraard verliest u uw beroepsinkomsten, maar u kan ook gedwongen zijn te verhuizen, 
indien uw woning ongeschikt wordt wegens de handicap, of uw huidige woning toegankelijk te maken voor 
een rolstoel, een lift te plaatsen, de directe omgeving van uw woning aan te passen om een zekere mobiliteit 
toe te laten, de meerkost voor de aanpassing van uw auto te dragen,… 
 
Uitgaande van deze weinig opbeurende maar niettemin realistische veronderstelling, kan u alleen met een 
verzekering met hoge kapitalen het noodlot het hoofd bieden. We mogen niet vergeten dat het 
« gewaarborgd inkomen », dat eveneens onontbeerlijk is, een vervangingsinkomen biedt dat bedoeld is om 
een bepaalde levensstijl te handhaven. Het zal u jammer genoeg niet in staat stellen zware en dringende 
investeringen te doen. 
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Tarief 
 

   Prijs in EURO  Taksen : 9,25 %, niet inbegrepen   
         

 Formule  
V.B.S.  
leden 

Overlijden 
Blijvende  
Invaliditeit  
vrijstelling  

10% 

 
Tijdelijke 

Ongeschiktheid
 

Medische   
Kosten 

Rechts- 
bijstand 

A  
Jaar- 

premie 

B  
Jaar- 

premie  
prog 2/3 

   C 
 Jaar- 
premie 
prog 3/5 

I 24.789,35 49.578,70 
12,39 / dag  

wachttijd  
21 dagen 

2.479,00  
(4.958,00 in het 

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

II 37.184,02 74.368,05 18,59 / dag  
idem idem idem 127,67 142,31 152,13 

III 49.578,70 99.157,40 24,79 / dag  
idem idem idem 160,26 179,85 192,91 

IV 74.368,05 148.736,11 49,58 / dag  
idem idem idem 241,82 271,2   

 
* Wat betekenen de premies A, B en C ? 
 

Elke formule kan onderschreven worden volgens een verschillende vergoedings- 
procedure bij « Blijvende Invaliditeit ». Wat zijn de verschillende procedures? 

 
Premie A 

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

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

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

Stuur ons vandaag nog dit formulier ingevuld en ondertekend terug. 
Of surf naar www.grassavoye.be rubriek 

« Professionele Federaties/VBS/Individuele Ongevallen/Online onderschrijven ». 
 

 
FORMULIER TERUG TE STUREN PER FAX (   02/481.18.59) 
 
Gelieve uw keuze(s) aan te kruisen: 
 

 Ik wens de verzekering “Individuele Ongevallen” van het VBS te onderschrijven en kies de 
 
    formule  ………………. ( bijvoorbeeld II A, IV B, …) 
     
     Ik ben linkshandig      /     rechtshandig     /     ambidexter 
 

 Ik wens een volledig documentatiepakket te ontvangen. 
 

 Ik wens het tarief te ontvangen voor een verzekering Individuele Ongevallen voor mijn 
     partner en/of kind(eren  
 
Uw gegevens : 

Naam en voornaam  

Adres  

Geboortedatum  

Telefoon privé  

Telefoon praktijk  

     
     Datum  :  ....../......../........ 
 
     Handtekening  : 
DOCUMENT TERUG TE STUREN NAAR : 
GRAS SAVOYE BELGIUM NV  
Ter attentie van Philippe BEX 
Zuiderlaan 91 
1731 ZELLIK 
OF FAXEN NAAR 02/481.18.59. 
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INBEV-BAILLET LATOUR HEALTH PRIZE 2006 

 
The "INBEV-BAILLET LATOUR HEALTH PRIZE" of a value of 150,000 EUR will be awarded in 2006. This 
Prize will have as theme : "Immunity and Infectious Diseases". 
 
Candidatures shall be sent to Mrs M.-J. SIMOEN, Secretary general of the "Fonds National de la Recherche 
Scientifique", rue d'Egmont 5, BE - 1000 BRUSSELS (Belgium) by September 15, 2005.  
 
The regulations of this Prize, an historical background of the Fund and the application form can be found at 
the website www.inbev-baillet-latour.be 
 
 

 
EUROPEAN SCHOOL ON LAPAROSCOPIC SURGERY : SCHEDULE  2005 

 
EUROPEAN SCHOOL ON LAPAROSCOPIC SURGERY 
SURGERY – ENDOSCOPY – GASTRO 
 
SCHEDULE  2005 
Workshops/ Courses 
Course Directors : G.B. Cadière – J. Himpens 
Bariatric Surgery :  February 16 – March 13, 23-24 – April 27- September 15 – October 14 
Gastroplasty : February 23 – May 11 
Colorectal Surgery :  February 17-18 – October  5-6, 12-13 – December 7-8 
Hernia Repair Surgery : March 2 -  September 21 
Nursing Day :  November 10 
 
European Course on Laparoscopic Surgery : Brussels : April 19-22, 2005 
Course Directors : G.B.Cadière  - J. Himpens 
Live Demonstrations 
Course Chairs: J. Bruyns, B. Dallemagne, G. Fourtanier, M. Gagner, J. Leroy 
Topics : Surgery of the foregut (oesophagus, reflux, obesity surgery), colonic surgery (colectomy, 
rectoplexy), inguinal and ventral hernia, splectomy, hepatobiliary surgery, surgery of the future (robot, 
simulator) 
Orga. :  CHU Saint-Pierre, Secretary of Prof. Cadière, Service de Chirurgie Digestive 
 Rue Haute 322 – 1000 Bruxelles – Phone : +32 (0) 2 535 41 15 – Fax : +32 (0) 2 535 31 66 
 Email : coelio@resulb.ulb.ac.be - Website : http://www.lap-surgery.com 
Information &  registrations :  BAP-ASMB : Phone : +32 (0) 2 648 07 60 – Fax : +32 (0) 2 647 86 94 
 Email : bap.asmb@proximedia.be 
 
Course accreditation  : for Belgium MD : 240 UFC  
 
 
 

AANKONDIGINGEN 
 
04017* POLYVALENTE RADIOLOOG (US/Dopp, mamm, CT, MR)  verzorgt full-time uw vervanging (extra 

muros en ziekenhuis) in BRU, VL. BRAB., O. VL., Antw., evt. WVl. Tel. : 0486/06.59.73 
 
04018* TWEETALIG RADIOLOOG wenst vervangingen te verzorgen  5 halve dagen per week 

(conventionele RX, echo met Doppler, CT.scan), in vast of los samenwerkingsverband 
(privaatpraktijk of kliniek). Voorkeur Oost-Vl., West-Vl., Henegouwen, ook Antw. en Vl. Brabant. 
Georges PENNEMAN de BOSSCHEYDE – 056/75.33.88 – 0475/45.31.42 – go.geo@skynet.be. 

 
04099 FRANCE : Languedoc 10 min de la mer : Groupe de quatre RADIOLOGUES cherche successeur 

cause retraite d'un des associés. Radiologie générale, mammographie dépistage, échographie, pars 
scanner et Irm privés. Cabinet en pleine expansion, dans bel immeuble 2003 privé avec parking 
clientèle. CONTACT: 00.33.6.08 92 08 04 – 00.33.6.81 79 64 37. 
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05010* OOGHEELKUNDIGE ZOEKT : al oud oftalmologisch en optisch materiaal evenals oude brillen en 

glazen voor Rwanda. Tel. : 02/770.21.35. 

05017* BRUSSEL : Clinilabo, een privaat medisch laboratorium te Sint-Gillis, vlot bereikbaar met auto en 
openbaar vervoer is op zoek naar uitbreiding van haar team met een KLINISCH BIOLO(O)G(E). 
Full-time/part-time. Tweetalig Nederlands/Frans. Goede sociale vaardigheden. Zelfstandig kunnen 
werken. Dynamisch en flexibel. Prikervaring is een pluspunt. Contact 02/425.35.15 of 
bsc@clinilabo.be Volledige discretie en een behandeling in vertrouwen worden gewaarborgd. 

05020 BRUSSEL (Sint-Jan Kliniek) : Plastische heelkunde zoekt een voltijdse VERPLEEGSTER-
INSTRUMENTISTE (bediendenkontrakt) - kontrakt van bepaalde duur (van 1 maart 2005  tem 1 
maart 2006). Het werk bestaat uit rechtstreekse operatieve assistentie. Inlichtingen te verkrijgen bij 
Dokter B. Nokerman : tel 02/465.56.17, fax 02/469.45.28, mail : b.nokerman@advalvas.be of 
bnokerman@clstjean.be  

05023 RADIOLOOG zoekt vervangingen in radiologische privaat praktijken over het gehele VLAAMSE 
LANDSGEDEELTE. tel.: 056 51 14 43. 

05040 TE HUUR te Wilrijk medische kabinetten volledig ingericht. Toplocatie, gemakkelijk te bereiken via 
weg of openbaar vervoer, geen parkeerproblemen. Geschikt voor specialisten en paramedische 
beroepen. Te bevragen: GSM: 0486/561912 . 

05045 FRANCE (83 – VAR – STE-MAXIME) : cause retraite, cède cabinet de STOMATOLOGIE omni-
pratique, gros C.A. sur 4 jours : 300 K euros. Prix ¼ annuité. Tél. : 00.33.4.94.96.61.20 – e-mail : 
mariepaule.mathieu@wanadoo.fr 

05046 DENDERMONDE : Medisch Labo Medina Dendermonde wenst zijn team uit te breiden met een : 
GENEESHEER ANATOOM PATHOLOOG. Deeltijdse functie. Taakomschrijving : deelnemen aan 
het dagelijks beheer, leiden en motiveren van medewerkers, administratieve en logistieke taken, 
dagelijkse controle van de kwaliteit, deelnemen aan wetenschappelijke projecten en klinische 
studies, vlotte contacten met externe diensten. Vereisten : organisatorische en leidinggevende 
kwaliteiten, zelfstandig kunnen werken, ambitieus, goede sociale vaardigheden, liefst vlot tweetalig. 
Indien u uw carrière een beslissende wending wenst te geven en een competent en dynamisch team 
wenst te vervoegen, richt dan uw sollicitatiebrief met c.v. aan : Medisch Labo Medina BVBA, 
Hoogveld 10, 9200 Dendermonde, t.a.v. Mevr. A. Eeckelaert, e-mail : arlette.eeckelaert@medina.be . 
Volledige discretie en een behandeling in vertrouwen worden gewaarborgd. 

05049 BRUSSEL : De Kliniek Ste-Anna St-Remi, Graindorlaan 66 te 1070 Brussel, een dynamisch 
ziekenhuis met 258 bedden in volle uitbreiding (twee bijkomende verdiepingen), werft aan : één 
URGENTIEARTS hoofd spoedgevallendienst (voltijds), één geneesheer-specialist in de 
INTENSIEVE ZORGEN (voltijds), één ONCOLOOG (halftijds). Gemotiveerde sollicitatiebrief met 
C.V. dient gestuurd te worden ter attentie van Dr  J.-P. VAN WETTERE, Medisch Directeur (e-mail : 
jeanpaul.vanwettere@tristare.be).  

05055 Geneesheer KLINISCH BIOLOOG, RIA erkenning, ruime ervaring, perfekt tweetalig, zoekt 
samenwerking in ziekenhuis of privé laboratorium, zeer goede medische relaties, dadelijk vrij. Tel. : 
02/269.66.84 of 0477/223.953. 

05056 HAMME : Vacature Hibo (ERKENDE STAGEPLAATS) voor INTERNE, ORTHOPEDIE en SPOED 
in het AZ Waasland campus Fabiolaziekenhuis Hamme. Deze plaats is vrij vanaf 01/09/2005 en de 
opleiding is voor 1 jaar. Vergoeding volgens Hibo barema's en supplement voor wachtdiensten.  
Contact opnemen kan met Dr. Moeyersoons J.P. op nr. 052/35.77.74. of met Dr. Lambrecht Erik, 
Tel.:0478/66.69.06 of erik.lambrecht@azwaasland.be 

05057 TE KOOP : Moderne villa stadsrand Oostende. 3 slaapkamers, ingerichte grote keuken, grote living,  
zwembad 50 m2 in privé tuin, sauna, enz. Praktijkruimte. Instapklaar. Inlichtingen agence: 
059/809920  – privé 0475/643525 

05058 AALST : REUMATOLOGISCHE PRAKTIJK beschikbaar in Aalst vanaf augustus 2005. Tel 
053/21.14.80   – GSM 0475 65 91 60 

05059 HAMME : VRIJ ASSISTENT gevraagd voor dienst INTERNE - FYSIOTHERAPIE in het AZ 
WAASLAND campus Fabiolaziekenhuis te Hamme (Oost-Vlaanderen) voor onmiddelijke 
indiensttreding. Info bij Dr. Lambrecht Erik Tel. 0478/666906 of erik.lambrecht@azwaasland.be  

05063 FRANCE : CARDIOLOGUE cherche successeur dans le Sud-Ouest de la France, à Marmande (Lot 
et Garonne), sous préfecture de 20.000 habitants. Exercice dans un groupe de trois. C.A. année 
2004 : 268.000 €. Tél. : 00.33.5.53.64.28.33. 
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05064 KNOKKE-BLANKENBERGE : VZW Gezondheidszorg Oostkust (AZ OLV Ter Linden, Knokke-Heist  
– AZ Koningin Fabiola, Blankenberge) : Onze patiënt, onze zorg, ook uw zorg? 

 Voor patiënten is een opname in een ziekenhuis vaak een beangstigende gebeurtenis waarbij tal 
van gevoelens en emoties worden opgewekt. De begeleiding en verzorging van patiënten vergt dan 
ook heel wat inzet en competentie van onze medewerkers en artsen. Dergelijke eigenschappen 
vinden we terug bij ons team van 700 medewerkers en 70 artsen. 
Ons ziekenhuis is een zeer dynamisch algemeen ziekenhuis, met momenteel 291 acute 
ziekenhuisbedden en 20 Sp-bedden, verspreid over twee campussen. Onze regio wordt in het 
bijzonder gekenmerkt door invloeden uit onze toeristische taakinvulling. Deze dynamiek komt tot 
uiting in onze vacatures : STOMATOLOOG, OFTALMOLOOG, REUMATOLOOG, NEUROLOOG, 
CARDIOLOOG (M/V). Voor specifieke kwalificaties en aandachtspunten : 
http://www.vzwgo.be/algemeen/vacatures/start.asp 
Is u deze dynamische en ook motiverende arts die vooral oog heeft voor de behoeften van de 
patiënt, aarzel dan niet om u kandidaat te stellen voor één van bovenstaande vacatures. Ons 
ziekenhuis biedt u:  een werkomgeving in volle ontplooiing in een regio waarvan de 
verzorgingsbehoeften in de toekomst sterk zullen toenemen  een dynamische Raad van Bestuur 
en Medische Raad die in onderling overleg verder bouwen aan een uitdagende en mooie toekomst 

 recent sterk vernieuwde campussen met alle technologische voorzieningen  een werkklimaat 
waarin medische speerpuntontwikkeling gestimuleerd en ondersteund wordt  een riante 
werkomgeving (polikliniek)  gebruik van een tijdelijke woonst in de nabijheid van het ziekenhuis is 
mogelijk.  
Sollicitaties richten aan de directie van vzw Gezondheidszorg Oostkust, Graaf Jansdijk 162, 8300 
Knokke-Heist. Inlichtingen bij dhr. F. Lescrauwaet, Algemeen Directeur (050/633 500) en bij 
Dr. L. Huyghe, hoofdgeneesheer (050/633 500). 
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