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PERSBERICHT D.D. 08.07.2005 : 
 

OOK VBS EIST INDEX OP 
  
In zijn vergadering van 07.07.2005 heeft het VBS-bestuurscomité beslist zijn leden op te 
roepen de index van 1,55 % daar waar het mogelijk is toe te passen op hun honoraria. 
  
Deze indexering was door minister Demotte beloofd voor 1 juli 2005.  Er werd door de 
geneesheren voldaan aan de voorwaarden die er aan werden verbonden : de trendbreuk 
in het geneesmiddelenvoorschrift werd bereikt en uit de ter beschikking zijnde technische 
ramingen blijkt dat het budget medische honoraria wordt gerespecteerd. Minister Demotte 
komt nu terug op zijn belofte en dreigt in de pers ten opzichte van de geconventioneerde 
artsen die hun honoraria indexeren met zware financiële sancties (per inbreuk boetes 
gelijk aan 3 maal het bedrag van de overschrijding met een minimum van 125 €) 
  
Het VBS protesteert bovendien met klem tegen de unilaterale besparingsmaatregelen van 
minister Demotte in de sectoren klinische biologie en medische beeldvorming. Deze 
financiële aanslag tegen beide diensten is onrechtvaardig, want beide sectoren 
respecteren hun deelbudgetten, en onverantwoord, want hij bedreigt het voortbestaan van 
de diensten klinische biologie en medische beeldvorming in de ziekenhuizen en op die 
manier de volksgezondheid. Het VBS zal dan ook de nodige juridische stappen zetten om 
de nietigverklaring van deze maatregelen te vorderen. 
  
Het bestuurscomité van het VBS roept eveneens op om massaal deel te nemen aan de 
happening georganiseerd  op zaterdag 9 juli 2005 om 9u00 te Vloesberg (Place de 
Flobecq op 100 m van de woning van Minister R. Demotte). 
  
  
Dr M. MOENS, Dr J.L. DEMEERE, 
Secretaris-generaal Voorzitter 
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BRIEF AAN MEVROUW INGE VERVOTTE,  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 
  
 Brussel, 4 juli 2005 
Mevrouw de Minister, 
 
Wij danken U voor het onderhoud dat wij met U en uw medewerkers hadden op 27/06/2005. 
 
Langs deze weg willen wij U eraan herinneren dat wij de ondubbelzinnige vertegenwoordigers zijn 
van meer dan 4000 Vlaamse geneesheren-specialisten (naam en data worden in ons jaarboek 
gepubliceerd) en hiermede zonder twijfel belangrijkste beroepsorganisatie van artsen in 
Vlaanderen. 
 
Onze tussenkomsten op het onderhoud hadden betrekking op: 
 

1. de uitsluiting van specialisten uit de "eerstelijnsgezondheidszorg" (Decreet van 3 maart 
2004, in de zin van het eerste aanspreekpunt van de patiënt. U stelde daarbij dat 
voormelde bepalingen uitsluitend betrekking hebben op de thuiszorg. De eerstelijnszorg, 
als zorg bij het eerste aanspreekpunt, is evenwel breder en zeker niet beperkt tot de 
thuiszorg. Wij vragen U dus met aandrang de onverantwoorde uitsluiting van artsen-
specialisten uit de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals ze verwoord wordt in de definitie van 
"zorgverstrekker" (art. 2,19° van voormeld Decreet) uitdrukkelijk te beperken tot de 
thuiszorg. 

 
2. het concept zorgpaden, vanzelfsprekend georganiseerd rond de centrale positie van de 

patiënt (en niet de arts of de zorgverlener, noch de structuren als dusdanig!) en waarin alle 
artsen zowel specialisten als huisartsen zowel bij het begin als in de loop van het zorgpad 
hun functionele plaats kunnen hebben . Een eerste lijn voorbehouden aan de huisartsen  
wijkt af van de klinische paden en dient alleen maar een louter doctrinair concept van het 
zorgaanbod. Een eerste lijn met alle artsen, waarbij het eerste contact tussen de patiënt en 
de zorgverstrekking de eerste stap is binnen een zorgpad, dient de patiënt en niet de 
doctrinaire structuur (welke trouwens alleen wordt opgezet om het zelfbeschikkingsrecht 
van de patiënt te beknotten). 

 
3. het gebrek aan aanwezigheid van een reële en proportionele vertegenwoordiging van de 

artsen - in ons geval de specialisten – in de adviserende organen van de Vlaamse 
Regering, en in de eerste plaats de Vlaamse Gezondheidsraad. 

 
4. een concrete vertegenwoordiging van alle betrokken disciplines bij o.m. de werkgroep voor 

screening van colonkanker (waar wij vermoeden dat de chirurgische discipline niet 
aanwezig is). 

 
Met onze oprechte dank voor uw aandacht, groeten wij U beleefd, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 Dr. J.L. Demeere Prof. Dr. J. Gruwez 
 Voorzitter Ondervoorzitter 
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GENERIEKEN 
 

Brief van de Beroepsvereniging voor Belgische longartsen  
aan Dr G. Peeters, Bond Moyson 

 
Brugge, 10/6/2005. 

 
Hooggeachte collega, 
 
Betreft: voorschrijven generieken regeringsdoelstellingen 
 
N.a.v. het debat met Dr. M. Moens in Terzake 8/6/2005 hoor ik U verklaren dat de 
pneumologen de 20% generische voorschriften niet halen. Ik veronderstel dat U daarmee 
meteen ook het overheidsplan t.a.v. sommige deelgebieden wil nuanceren. 
 
Inderdaad: in grote delen van ons werkterrein zijn quasi géén generische middelen 
voorhanden. 
 
Betreffende het héle werkgebied astma-copd zijn er welgeteld 2 generische middelen 
voorhanden: 

- één generisch salbutamol,  (DocSalbuta), waarvan overigens de 
depositiekarakteristieken ons niet bekend zijn, terwijl depositie bij inhalatiemedicatie 
uiterst belangrijk is. 

- NaCromoglycaat  EG , als generisch cromoglycaat, een medicatie die omwille van 
zijn intrinsieke zwakke antiastmatische eigenschappen nog weinig indicaties kent. 

- Inhalatiesteroïden ontbreken volkomen, idem langwerkende betamimetica, 
anticholinergica, gecombineerde preparaten… Voor de EBM behandeling met 
fluticasone, beclometasone, budesonide, salmeterol, formoterol, 
ipratropiumbromide, tiotropium, fenoterol… is dus géén generiek voorhanden. 

- Inhalatietechniek is overigens dermate belangrijk en individueel dat diverse 
“devices” niet onderling verwisselbaar zijn… 

- Ook generische theophyllines ontbreken, laat staan hun langwerkende formulering. 
 

In een tweede belangrijk werkgebied, dat van de respiratoire oncologie heerst dezelfde 
schaarste die algemeen voor de oncologie wordt aangehaald: generieken zijn schaars 
voor chemotherapeutica, en onbestaand voor 5HT-antagonisten (antibraakmiddelen), 
bifosfonaten, megastrolacetaat. Voor palliatieve zorg zijn slow release orale opiaten een 
belangrijke aanwinst, idem  transdermale pijnstillers of : géén generiek voorhanden; 
Tramadol in verlengde vorm en NSAID’s’ kunnen eventueel wél generisch, Valtran retard 
weer niet... 
 
Bij rookstop zijn er van Zyban evenmin generieken; ook niet van het 10 maal goedkopere 
en volgens Cochrane even efficiënte Nortrilen … 
 
Vaak maakt de pneumoloog ook gebruik van orale of parenterale steroïden, meestal 
methylprednisolone: merkwaardigerwijze ontbreekt daar weer elke generiek… 
 
In het infectiologisch gebied kan de pneumoloog wellicht een inspanning leveren om 
generische amoxycilline of amoxy-clav frekwenter te gaan gebruiken; van Vibramycine en 
Roxitromycine bestaan generieken, niet van de respiratoire quinolones Avelox-Proflox, 
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noch van Ketek of Zinnat-cefuroximaxetil… De grootste bijdrage van de pneumoloog aan 
het “antibioticumdebat” is echter dat hij bij problemen van respiratoire klachten als hoest 
en sputumproduktie dank zij correcte diagnostiek er  vaak toe komt de patiënt te helpen 
zonder antibiotica (astma, postnasal drip, refluxlaryngitis, …)… Zoiets heeft samen met de 
nascholingen waaraan hij meewerkt een belangrijke invloed op het voorschrijfprofiel van 
de huisarts… Maar in het voorgesteld systeem telt een ‘nul in de noemer’ niet mee… 
 
Het kan evident nooit de bedoeling zijn dat de pneumoloog generische voorschriften gaat 
creëren voor allerhande bijkomende klachten teneinde toch maar voldoende generische 
voorschriften voort te brengen…, of gaat interfereren met de keuzes die de huisarts in 
andere gebieden voor patiënt reeds heeft gemaakt (teller en noemer gaan dan telkens met 
evenveel eenheden omhoog)… Een losse pols voor bijkomende voorschriften zou een 
perverse ontwikkeling betekenen zowel voor het spaarzaam voorschrijven als voor het de 
patiënt-arts-interactie… 
 
Blind opleggen van quota en percentages zijn mijns inziens de verzuring voorbij: eerder 
moet dan van verruwing worden gesproken, die littekens achterlaat op vele toegewijde 
zorgverleners.  Als Uw citaat omtrent de pneumologen als nuancering was bedoeld dan is 
zij zalf op de wonde, en hoop ik dat U het nodige doet.  
 
Beste collegiale groeten, 
Dr Dirk Van Renterghem, 
 
Voorzitter Beroepsvereniging Belgische Longartsen,  
Pa Dienst Longziekten AZ Sint Jan Ruddershove Brugge 
 
Copij: De Heer Marc Justaert, CM 
 Dr. Marc Moens, BVAS 
 

 
 

ONTWERP VAN NATIONAAL NETWERK VAN MEDISCH-
FARMACEUTISCHE COMITÉS 

 
In samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Directoraat-generaal Organisatie 
gezondheidszorgvoorzieningen is een ontwerp van Nationaal netwerk van medisch-
farmaceutische comités in de maak. Dit netwerk zal d.m.v. informatieverspreiding 
(gegevensbank, onafhankelijke analyse van geneesmiddelen, …) steun verlenen aan de 
medisch-farmaceutische comités van de ziekenhuizen bij de uitvoering van hun taken en 
voornamelijk bij het geneesmiddelenbeleid.  
In het begeleidingscomité van dit netwerk zetelen apothekers en geneesheren.  
Belangstellende ziekenhuisspecialisten die betrokken zijn bij de medisch-farmaceutische 
comités en deel willen uitmaken van het begeleidingscomité van dit netwerk of van de 
werkgroepen die zullen worden opgericht, kunnen zich kandidaat stellen. Zij worden 
verzocht hun aanvraag, met vermelding van hun naam, voornaam, ziekenhuis, 
contacttelefoonnummer en e-mail, te richten aan Professor F. Heller (e-mail 
heller.cs.jolimont@skynet.be - fax 064/23 36 97). 
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WIJZIGING ARTIKEL 14, D) NOMENCLATUUR 
(Heelkunde op het abdomen) 

 
20 JUNI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging 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 (B.S. d.d. 30.06.2005) 
 

Artikel 1. In artikel 14, d) 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 14 november 1984, 23 
mei 1985, 22 juli 1988, 10 juli 1990, 22 januari 1991, 7 juni 1995, 9 oktober 1998, 29 april 1999, 26 en 27 
maart 2003, en 22 april 2003 worden in de omschrijving van de verstrekking 241754 - 241765 de woorden « 
na een gastroplastiek die een gewichtsverlies van ten minste 25 % tot gevolg heeft gehad » door de 
woorden « na een gedocumenteerd en gestabiliseerd gewichtsverlies van ten minste 20 % » vervangen 

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. 
 

 

WIJZIGING ARTIKEL 17, § 1er, 11°bis NOMENCLATUUR 
(Nucleaire Magnetische Resonantie) 

 
15 JUNI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van het artikel 17, § 
1, 11°bis, 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 (B.S. d.d. 30.06.2005) 

[…] 

Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg 
en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, inzonderheid op artikel 58, § 2,tweede lid, 3°; 

[…] 

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het absoluut noodzakelijk is dat zo snel 
mogelijk maatregelen worden genomen ter beheersing van de begrotingsdoelstelling voor 2005 van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging, om te vermijden dat de overschrijdingen die in 2004 vastgesteld 
werden, zich op nieuw zouden voordoen en de leefbaarheid van ons sociale zekerheidsstelsel in gevaar 
zouden brengen; dat het bijgevolg absoluut nodig is dat deze maatregelen snel gepubliceerd worden om nog 
gevolgen te kunnen hebben in 2005; 

Gelet op het advies nr. 38.359/1 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2005, met toepassing van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van Onze 
in Raad vergaderde Ministers, 

[…] 

Artikel 1. In artikel 17, § 1er, 11°bis, 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 het koninklijk besluit van 29 april 1999, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1° de betrekkelijke waarde « N 270 » van de verstrekking 459395-459406 wordt vervangen door 
« N 180 »; 

2° de betrekkelijke waarde « N 350 » van de verstrekking 459410-459421 wordt vervangen door 
« N 260 »; 

3° de betrekkelijke waarde « N 190 » van de verstrekking 459491-459502 wordt vervangen door 
« N 180 »; 

4° de betrekkelijke waarde « N 190 » van de verstrekking 459513-459524 wordt vervangen door 
« N 100 ». 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2005. 
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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WIJZIGING ARTIKEL 26 NOMENCLATUUR 
(Spoedhonoraria voor verstrekkingen van klinische biologie) 

 
15 JUNI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot spoedhonoraria voor 
verstrekkingen van klinische biologie, van het artikel 26 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 (B.S. d.d. 30.06.2005) 

[…] 
Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg 

en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, inzonderheid op artikel 58, § 2, tweede lid, 3°, 
[…] 
Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het absoluut noodzakelijk is dat zo snel 

mogelijk maatregelen worden genomen ter beheersing van de begrotingsdoelstelling voor 2005 van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging, om te vermijden dat de overschrijdingen die in 2004 vastgesteld 
werden, zich opnieuw zouden voordoen en de leefbaarheid van ons sociale zekerheidsstelsel in gevaar 
zouden brengen; dat het bijgevolg absoluut nodig is dat deze maatregelen snel gepubliceerd worden om nog 
gevolgen te kunnen hebben in 2005; 

Gelet op het advies nr. 358.537/1 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2005, met toepassing van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van Onze 
in Raad vergaderde Ministers, 

[…] 
Artikel 1. In artikel 26 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 9 januari 1985, 31 januari 1986, 28 
november 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988, 13 november 1989, 7 december 1989, 22 januari 1991, 7 juni 
1991, 19 december 1991, 22 oktober 1992, 25 juli 1994, 12 augustus 1994, 9 december 1994, 29 november 
1996, 18 februari 1997, 31 augustus 1998, 9 oktober 1998, 21 maart 2000, 8 december 2000, 30 mei 2001, 
16 juli 2001, 27 februari 2002, 14 juni 2002, 26 maart 2003, 22 april 2003 en 12 januari 2005, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1° § 1bis en de verstrekkingen die hij bevat, worden geschrapt; 
2° in § 2, wordt in het eerste lid de zin : « De in de artikelen 3,18 en 24 vermelde verstrekkingen inzake 

klinische biologie die zaterdags van 8 uur tot 21 uur worden verricht, geven geen aanleiding tot het 
bijkomend honorarium voor dringende verstrekkingen » geschrapt; 

3° in § 7, wordt in het laatste lid de zin die aanvangt met de worden « De verstrekkingen die worden 
verleend door verstrekkers... » en die eindigt met de woorden : « in een andere sleutelletter zijn uitgedrukt », 
vervangen door de volgende bepaling : « De verstrekkingen die worden verleend door verstrekkers die tot 
eenzelfde specialisme behoren en in het kader van eenzelfde ziekenhuis of eenzelfde verzorgingsinrichting 
werken, moeten worden beschouwd als een geheel. »; 

4° in § 8 : 
a) wordt het eerste lid door de volgende bepaling vervangen : « Voor de verstrekkingen inzake klinische 

biologie van artikel 3, § 1, van artikel 18, § 2, B, e) en van de artikelen 24, 32 en 33 wordt geen bijkomend 
honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische 
verstrekkingen betaald. »; 

b) het tweede lid dat begint met de woorden : « De verstrekkingen die worden verricht door een 
geneesheer, specialist voor klinische biologie », wordt geschrapt; 

c) in het derde lid, dat begint met de woorden : « Bovendien moeten, voor wat de analyses betreft die 's 
nachts worden verricht » wordt het woord « bovendien » geschrapt. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2005. 
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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TWEEDE WIJZIGING ARTIKEL 26 NOMENCLATUUR 
(RADIOLOGIE) 

 
15 JUNI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van het artikel 26, §§ 
9 en 12, 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 (B.S. d.d. 30.06.2005) 

[…] 
Gelet op de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg 

en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, inzonderheid op artikel 58, § 2, tweede lid, 3°; 
[…] 
Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het absoluut noodzakelijk is dat zo snel 

mogelijk maatregelen worden genomen ter beheersing van de begrotingsdoelstelling voor 2005 van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging, om te vermijden dat de overschrijdingen die in 2004 vastgesteld 
werden, zich op nieuw zouden voordoen en de leefbaarheid van ons sociale zekerheidsstelsel in gevaar 
zouden brengen; dat het bijgevolg absoluut nodig is dat deze maatregelen snel gepubliceerd worden om nog 
gevolgen te kunnen hebben in 2005; 

Gelet op het advies nr. 38.359/1 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2005, met toepassing van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van Onze 
in Raad vergaderde Ministers, 

[…] 
Artikel 1. In artikel 26 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, in § 9, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 november 1986, 7 december 
1989, 22 januari 1991, 7 juni 1991, 19 december 1991, 22 oktober 1992, 9 oktober 1998, 30 mei 2001, 26 
maart 2003 en 22 april 2003 en in § 12, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 juli 1994, 9 oktober 
1998 en 30 mei 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1° in § 9, worden de verstrekkingsnummers 450015-450026, 450516-450520, 451010-451021, 452690-
452701, 452712-452723, 458054-458065 en 458076-458080 van de lijst van de verstrekkingen geschrapt; 

2° in § 12, worden de verstrekkingsnummers 461510-461521, 463691-463702 en 463713-463724 van 
de lijst van de verstrekkingen geschrapt. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2005. 
Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 

 
 

NIEUWE  INTERPRETATIEREGELS   
 
 

ARTIKEL 10, § 4  
Speciale technische geneeskundige verstrekkingen – Algemene bepalingen :  

verwante verstrekkingen 
 
INTERPRETATIEREGEL 13 (in voege d.d. 28 juni 2005) (B.S. d.d. 28.6.2005) 

VRAAG 

Wie mag de verstrekkingen 239072-239083 Plaatsen van een intra-aortaal ballonnetje voor langdurige 
circulatie -assistentie... en 239094-239105 Wegnemen van het intra-aortaal ballonnetje voor contrapulsie... 
aanrekenen? 

ANTWOORD 

De hierboven vermelde verstrekkingen zijn opgenomen in artikel 14 f) - vaatheelkunde - van de 
nomenclatuur en mogen door een geneesheer - specialist voor heelkunde worden aangerekend. 
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Ze mogen ook als verwante verstrekkingen aangerekend worden, voor hun eigen patiënten die ze in 
behandeling hebben, door de andere geneesheren die toegang hebben tot de verstrekkingen 213010-
213021 en 213032-213043 opgesomd in artikel 13, § 1, van de nomenclatuur. 

 
ARTIKEL 14, b)   
Neurochirurgie 

 
INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege d.d. 28 juni 2005) (B.S. d.d. 28.6.2005) 

VRAAG 

Welk nomenclatuurnummer mag een geneesheer-specialist voor neurochirurgie, aanrekenen voor het 
plaatsen van een nervus vagusstimulator bij epilepsiepatiënten ? 

ANTWOORD 

De verstrekking 232853-232864 Installatie van een definitieve neurostimulator met heelkundig plaatsen van 
de elektrode in intradurale positie K 150 mag worden geattesteerd. 

 
ARTIKEL 14, l)  
Stomatologie 

 
INTERPRETATIEREGEL 21 (in voege d.d. 28 juni 2005) (B.S. d.d. 28.6.2005) 

VRAAG 

Mag de verstrekking 312756-312760 Plaatsen van osteogeïntegreerde implantaten en/of van middelen ter 
vervanging van been bij patiënten met een ernstige functionele en psychosociale handicap ten gevolge van 
een ernstige beendermutilatie na trauma of tumorresectie of ten gevolge van aangeboren misvormingen...... 
K 1250, afzonderlijk aangerekend worden voor de boven- en de onderkaak ? 

ANTWOORD 

Neen. De verstrekking 312756-312760 betreft het geheel van de plaatsing van de implantaten, ongeacht hun 
aantal en plaats. 

 
ARTIKEL 35bis, § 1 

 Viscerosynthese- en endoscopisch materiaal 
 
INTERPRETATIEREGEL 13 (in voege d.d. 1 juni 2005) (B.S. d.d. 20.6.2005) 

VRAAG :  

Mag de verstrekking 687455-687466 van artikel 35bis, betreffende het systeem voor 
myocardweefselstabilisatie, aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 687536-687540 « 
Disposable cardiotomieset met membraanoxygenator bij extracorporele circulatie, ongeacht het aantal 
samenstellende elementen, vanaf de 7e verjaardag » of naar aanleiding van de verstrekking 687551-687562 
« Disposable cardiotomieset met membraanoxygenator bij extracorporele circulatie, ongeacht het aantal 
samenstellende elementen, tot de 7e verjaardag » ?  

ANTWOORD :  

De verstrekking 687455-687466 mag niet naar aanleiding van de verstrekking 687536-687540 of 687551-
687562 aangerekend worden.  

 

 
VAN GYSEL PRIZE FOR BIOMEDICAL RESEARCH IN EUROPE –  REGULATIONS 

 
Art. 1.  A triennial Prize of 100.000 Euros has been constituted, to be known as the "van GYSEL Prize for 

biomedical research in Europe".  
This Prize, aimed at promoting the development of higher teaching and research in the biomedical 
field, can be awarded to one or more researcher(s), working in a team (maximum 3)  or exceptionally 
to a body corporate  member(s) of a country of the European Union, having made an important 
contribution to the Biomedical Sciences. […] 
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Art. 4.  […] Candidatures shall be sent, at the latest by December 15, 2005, to Mrs M.-J. SIMOEN, 

Secretary general of the "Fonds National de la Recherche Scientifique" (F.N.R.S.), 5 rue d'Egmont, 
BE - 1000 Brussels (Belgium), phone : 00.32.2.504.92.11, fax : 00.32.2.504.92.92, e-mail : 
mjsimoen@fnrs.be, website : www.fnrs.be, phone Prize : 00.32.2.504.92.40, e-mail Prize : 
mairesse@fnrs.be . 

 
 
 

WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING 
 

ERC Advanced Life Support Provider Course 
Donderdag 22 september tot zaterdag 24 september 2005 

Donderdag 8 december tot zaterdag 10 december 2005 
 
Plaats: AZ St-Jan Brugge 
Info: patrick.druwe@pandora.be, tel.: 03/644.36.38 
Accreditering: 200 NE (rubriek 1), 10 NE (rubriek 6: ethiek en economie) 
Inschrijving: www.rescue-belgium.be of www.erc.edu (Courses – Course Calendar) 
 
 
 

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. 

 
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. 

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 . 

05069 TE KOOP : Gerenoveerd herenhuis in centrum Geraardsbergen. Ideaal voor vrij beroep. OOGARTSPRAKTIJK 
evt. OVER TE NEMEN. Tel. : 0477/45.94.98. 

05072 FRANCE : Clinique MCO Nord Nièvre – 180 km de Paris par A77  Groupe Spheria Val de France 
(regroupement des Mutuelles du Loiret, d'Eure et Loir et de la Nièvre) recherche CHEFS DE CLINIQUES ORL, 
OPHTALMOLOGUE, ANESTESISTE, ORTHOPEDISTE DU MEMBRE SUPÉRIEUR, ORTHOPEDISTE DE LA 
MAIN, ORTHOPEDISTE DU RACHIS, CHIRURGIEN VASCULAIRE. Bassin de population : 200.000 habitants. 
Conditions d'installation attractives. Plateau technique performant : 128 lits et places. Scanner, radiologie 
conventionnelle et interventionnelle. Laboratoire d'analyses de biologie médicale. Prendre contact avec la 
Direction : Madame LE BLEIS. Tél. : 00.33.3.86.28.60.10 – e-mail : christine.lebleis@svf.fr 
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05073 BRUSSEL : De Kliniek Sint-Jan in Brussel werft aan een GENEESHEER-SPECIALIST IN ENDOCRINO-
DIABETOLOGIE of een GENEESHEER-SPECIALIST IN INWENDIGE GENEESKUNDE als voltijds-adjunct  in 
de dienst endocrinologie. Tweetaligheid NL/FR gewenst.  Kandidatuur te sturen naar Dokter Michel PONCHON 
Kliniek Sint Jan Kruidtuinlaan 32 1000 Brussel Tel : 02/221.99.20 Fax : 02/221.98.03 mail : 
mponchon@klstjan.be     

05074 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 geneesheer-specialist in de 
INTENSIEVE ZORGEN (voltijds), één ONCOLOOG (halftijds), één ENDOCRINOLOOG (deeltijds). 
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).   

05079 GEZOCHT : tweedehands EEG en tweedehands EVP apparaat. Contact te nemen met tel.nr. 089/35.48.50 of 
089/35.47.50. 

05080 TE KOOP : BRAINE-L'ALLEUD : Een ruimte van 480 m2 in een residentieel gebouw met standing (1993) thans 
verdeeld in een medisch laboratorium en kantoren maar die de mogelijkheid biedt voor verschillende andere 
(para)medisch of andere bestemmingen met inbegrip van een privaat appartement. Een aangename omgeving 
– veel licht. Uitstekende staat van afwerking en onderhoud. Zeer goed gelegen (in de nabijheid van belangrijke 
toegangswegen - station - veel parkeergelegenheid). Tel 02/387.10.11 (tijdens de kantooruren) – 
fax 02/387.30.11 

05082 BRUSSEL : De pediaters van St Jan wensen de vacature gekend te maken voor een PEDIATER (m/v) om mee 
te werken binnen een dynamische team, op kinderafdeling, materniteit, N* en raadpleging, "in hartje Brussel". 
Pool van honoraria, mogelijkheid deeltijds privaat praktijk. Candidatuur te sturen naar Dr  Corinne Saintes, 
Kliniek St Jan, Kruidtuinlaan 32 – 1000 Brussel. Tel 02.221.99.73 Fax 02.221.98.17 Mail:  csaintes@klstjan.be  
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