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SAGA VAN DE HONORARIASUPPLEMENTEN IN DE KLINISCHE BIOLOGIE EN … DE MEDISCHE
BEELDVORMING (*)

Brief van het VBS en de BVAS
aan Mevr. K. Jamaels, Manager, en de Heer B. Ysebaert, Directeur, DKV Belgium (29.09.2011)
Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,
Het VBS en de BVAS werden op de hoogte gebracht van de brief die op 6 september 2011 door DKV
werd gestuurd naar de ziekenhuisdirecties. Deze werden erover geïnformeerd dat uw maatschappij
vanaf 1 oktober 2011 haar klanten niet langer ereloonsupplementen op prestaties klinische biologie en
medische beeldvorming voor gehospitaliseerde patiënten zal terugbetalen.
DKV steunt haar beslissing op het arrest van het Hof van Cassatie van 3 juni 2011 en
hoogstwaarschijnlijk is deze beslissing geïnspireerd door een even voorbarige reactie van het Nationaal
Intermutualistisch College.
Het VBS en de BVAS kunnen het standpunt van het Hof van Cassatie niet bijtreden. Het arrest van
3 juni 2011 bevat geen enkele motivering. Het beperkt zich ertoe delen van twee wetsartikelen te
citeren en te besluiten tot een verbod op ereloonsupplementen voor de verstrekkingen klinische
biologie ongeacht of de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk op forfaitaire wijze wordt vergoed. DKV
breidt dit verbod in één pennentrek uit tot de medische beeldvorming.
Art. 152 van de wet op de ziekenhuizen bepaalt: “De artsen bedoeld in §§ 1, 2 en 4 mogen geen
supplementen toepassen voor de forfaitaire honoraria per opname en/of per verpleegdag te betalen
betreffende de verstrekkingen inzake klinische biologie of medische beeldvorming.”
In het kader van deze bepaling worden dus honorariumsupplementen verboden op de forfaitaire
honoraria voor klinische biologie en medische beeldvorming. Er wordt geen verbod tot het aanrekenen
van ereloonsupplementen opgelegd voor het deel van de prestatie klinische biologie 25 % en medische
beeldvorming ongeveer 65 % dat per akte wordt betaald.
In de door Cassatie (foutief) geciteerde bepaling van art. 57 §§ 1 en 6 G.V.U wet van 14 juli 1994 wordt
het volgende gestipuleerd:
§1 “De tegemoetkoming voor de verstrekkingen inzake klinische biologie zoals ze door de Koning
nader worden omschreven, wordt voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per
ziekenhuis vastgesteld op basis ofwel van een forfaitair honorarium dat per verpleegdag wordt betaald
ofwel van een forfaitair honorarium per opneming, ofwel van die twee forfaitaire honoraria.
(*)

Cf. De Geneesheer-Specialist nr 6 / september 2011, p. 2
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De Koning kan evenwel bepalen dat de verstrekkingen waarop het forfaitair honorarium van
toepassing is slechts voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door het forfaitair honorarium
worden vergoed”.
§6 “Voor de verstrekkingen die door het of de in § 1 bedoelde forfaitair honorarium of forfaitaire
honoraria worden vergoed mogen geen bedragen ten laste van de rechthebbenden worden gelegd”.
Het Hof van Cassatie gaat in zijn arrest volledig voorbij aan de mogelijkheid dat een prestatie
gedeeltelijk kan gedekt worden door een forfaitair honorarium en deels door een honorarium per akte.
Het VBS en de BVAS hebben hun leden die supplementen aanrekenden dan ook aangespoord om dit
te blijven doen. Naar aanleiding van de brief van het Nationaal Intermutualistisch College hebben het
VBS en de BVAS hun leden verzekerd dat ze hen juridische bijstand zullen verlenen bij de verdediging
van hun rechten. Hoewel het arrest van 3 juni 2011 uitgaat van het hoogste Belgische gerechtshof, kan
dit ene arrest niet beschouwd worden als een standvastige rechtspraak.
De leden van beide organisaties werden op de hoogte gebracht van onze juridische analyse.
In het licht van wat hierboven werd uiteengezet zijn wij van oordeel dat DKV het eerder ingenomen
standpunt moet herzien. Wij werden graag in kennis gesteld van uw mededeling van de schriftelijke
herziening van uw brief van 6 september 2011 aan de ziekenhuizen.
In afwachting van een antwoord verblijven wij, met hoogachting.
Dr. J.L. DEMEERE
Voorzitter VBS

Dr. M. MOENS
Voorzitter BVAS

Antwoord van Dr. Piet Calcoen (DKV)
(05.10.2011)
Geachte Collega Moens
In navolging van ons telefoongesprek, willen wij graag bevestigen dat DKV ereloonsupplementen voor
klinische biologie (en voor medische beeldvorming) bij een ziekenhuisopname verder zal terugbetalen.
De -op een uitspraak van het Hof van Cassatie gebaseerde- beslissing van DKV om
ereloonsupplementen voor klinische biologie (en medische beeldvorming) niet meer terug te betalen
voor ziekenhuisopnames met factuurdatum vanaf 1 oktober 2011, wordt dus niet uitgevoerd.
DKV betreurt de verwarring die is ontstaan.
Vriendelijke groeten
Piet Calcoen

Persbericht van de BVAS en het VBS
(06.10.2011)
DKV betaalt supplementen klinische biologie en medische beeldvorming toch terug
Dankzij tussenkomst BVAS en VBS blijft DKV ereloonsupplementen voor klinische biologie en
voor medische beeldvorming bij een ziekenhuisopname verder terugbetalen
De - op een uitspraak van het Hof van Cassatie gebaseerde - beslissing van DKV om
ereloonsupplementen voor klinische biologie (en medische beeldvorming) niet meer terug te betalen
voor ziekenhuisopnames met factuurdatum vanaf 1 oktober 2011, wordt niet uitgevoerd. DKV heeft dit
formeel en schriftelijk bevestigd aan de BVAS en het VBS.
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Hiermee herziet DKV het ingenomen standpunt in de brief d.d. 6 september 2011 gericht aan de
ziekenhuisdirecties. In een gezamenlijke reactie d.d. 29 september 2011 stelden de BVAS en het VBS
dat zij het arrest van het Hof van Cassatie van 3 juni 2011 niet kunnen bijtreden voor wat betreft het
verbod op ereloonsupplementen voor de verstrekkingen klinische biologie ongeacht of de
tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk op forfaitaire wijze wordt vergoed. Dat DKV dit verbod uitbreidde
tot de medische beeldvorming werd evenzeer aangekaart en als onrechtmatig bestempeld.
De BVAS en het VBS blijven van mening dat deze onvoldoende gemotiveerde uitspraak van het Hof
van Cassatie enkel de betrokken partijen in deze concrete casus bindt en derhalve niet als standvastige
rechtspraak mag worden beschouwd. De stellingname van de BVAS over de uitspraak van het Hof van
Cassatie aangaande de supplementen klinische biologie werd intussen bijgetreden door alle
ziekenhuisorganisaties, het RIZIV en gerenommeerde medische advocatenkantoren.
Ons advies om de betrokken ereloonsupplementen ook in de toekomst te blijven aanrekenen blijft dan
ook onverminderd van kracht en wordt nu ook door DKV bijgetreden.
Dr. J.L. Demeere
Voorzitter VBS

Dr. M. Moens
Voorzitter BVAS
REACTIE VAN DE UEMS OP EEN BRIEF VAN DE KUL
AAN DE ARTSEN SPECIALISTEN IN OPLEIDING
Brussel, 27 september 2011
Aan Prof. Bernard Himpens,
Decaan Faculteit Geneeskunde
Aan Prof. Willy Peetermans,
Programmadirecteur,
Faculteit Geneeskunde,
Herestraat, 49,
B-3000 – Leuven
Kopie aan Dr. Marc Moens
Secretaris-generaal VBS

Geachte Heren Professoren,
Geachte Collegae,
Per toeval kreeg ik inzage in een brief die onder de artsen specialisten in opleiding via de
Katholieke Universiteit Leuven werd verspreid op het einde van het vorig academiejaar
In dit schrijven komt mijns inziens verwarrende en misleidende informatie voor.
U vermeldt in deze brief immers, ik citeer: “De invoering van de Bologna-verklaring maakt dat de
opleiding transparant is en als dusdanig erkend binnen Europa”.
Dit geeft verkeerdelijk de indruk dat een MaNaMa-diploma de mogelijkheid verschaft aan jonge
specialisten om in andere Europese landen actief te zijn.
Ik vermoed dat U met Europa de Europese Unie bedoelt en de landen van de Europese
Economische Zone (IJsland, Noorwegen en Zwitserland), die met de Europese Unie verdragen
hebben afgesloten die hen als het ware gelijkschakelen met de EU lidstaten wat betreft de
erkenning van diploma’s geneeskunde.
Voor zover ik weet is de Bologna-verklaring beperkt tot drie niveaus : bachelor, master en de
PhD. De specialisatie als postgraduaat opleiding maakt geen deel uit van het Bologna proces.
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Het transparant zijn van een opleiding die volgens uw brief via de Bologna-verklaring zou verlopen
is mij bovendien niet zeer duidelijk.
Het is zeker niet de Bologna-verklaring die maakt dat artsen die door hun nationale autoriteit als
specialist erkend worden ook binnen Europa kunnen genieten van de automatische erkenning van
hun specialisatie.
De EU Directieve 2006/100 bepaalt welke specialismen in aanmerking kunnen komen voor
automatische erkenning en in welke lidstaten deze erkenning zou kunnen gelden.
Bovendien is de erkenning die door de andere lidstaten aanvaard wordt de erkenning die verstrekt
wordt door de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid op voorstel van de
erkenningscommissies. Met het Master Na Masterdiploma of de Master Complémentaire wordt
voor de erkenning in de andere lidstaten geen rekening gehouden.
Onder de artsen specialisten in opleiding de informatie verspreiden die in het schrijven vermeld
wordt, is zeker verwarrend en strookt niet met de werkelijkheid.
De bedoeling van dit schrijven is te vermijden dat de artsen specialisten in opleiding via
KULeuven in deze opzichten zouden misleid worden.

de

Met de meest collegiale hoogachting,
Dr. Bernard Maillet
Secretaris-Generaal UEMS
VAN GENEESHEER-SPECIALIST IN RADIOTHERAPIE-ONCOLOGIE
NAAR GENEESHEER-SPECIALIST IN DE MEDISCHE ONCOLOGIE
22 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van
26 september 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere
beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze
discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid (B.S. d.d. 15.09.2011)
Artikel 1. In artikel 5 van het ministerieel besluit van 26 september 2007 tot vaststelling van de bijzondere
criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de
medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters
en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid, wordt een paragraaf 1/1
ingevoegd, luidende :
« § 1/1. In afwijking van artikel 2, § 1, 2°, kan als geneesheer-specialist in de medische oncologie erkend
worden, de geneesheer-specialist in de radiotherapie-oncologie, die algemeen bekend staat als bijzonder
bekwaam in de medische oncologie en die het bewijs levert dat hij, op de datum van 30 juni 2012, sedert ten
minste vier jaar na zijn erkenning als geneesheer-specialist, de medische oncologie exclusief en met
voldoende kennis uitoefent.
De geneesheer-specialist in de radiotherapie-oncologie dient daartoe vóór 31 december 2012 een
aanvraag in.
Het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam kan onder meer geleverd worden door
zijn persoonlijke publicaties, door zijn actieve deelname aan nationale en internationale congressen, aan
wetenschappelijke vergaderingen in verband met de medische oncologie of door een activiteit die typisch en
exclusief is voor de medische oncologie, waaronder deelname aan het pluridisciplinair oncologisch
overleg. ».
Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 4 vervangen als volgt :
« § 4. De als specialist in de inwendige geneeskunde of als specialist in de radiotherapie-oncologie
erkende arts die bij toepassing van dit artikel een erkenning verwerft van specialist in de medische
oncologie, ziet zijn bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde of van
geneesheer-specialist in de radiotherapie-oncologie vervangen worden door de bijzondere beroepstitel van
geneesheer-specialist in de medische oncologie. ».
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VBS-SYMPOSIUM in samenwerking met het FANC:

RADIOPROTECTIE
19.11.2011
08.30-08.45

Onthaal

Dr. P. VAN DER DONCKT
FANC

08.45-08.55

Inleiding radioprotectie

08.55-09.20

Regulering in stralingsbescherming en de medische praktijk:
Evolutie, uitdagingen en perspectieven

09.20-09.45

Nieuwe toepassingen - Cone beam CT en het gebruik ervan in Dr. K. MERMUYS
musculoskeletale beeldvorming
AZ St. Jan Brugge

09.45-10.15

Medische gevolgen van blootstelling aan X-stralen : nieuwe Prof. Dr. H. THIERENS
gegevens en inzichten sinds 2000
UGent

10.15-10.25

Vragen en discussie

10.25-10.55

Koffiepauze

10.55-11.25

Praktische aspecten van stralingsbescherming bij fluoroscopie

11.25-11.50

Optimalisatie van het gebruik van medische beeldvorming: Dhr. Nils REYNDERSinitiatieven bij de FOD Volksgezondheid
FREDERIX
FOD Volksgezondheid

11.50-12.00

Vragen en discussie

Dr. P. SMEESTERS
FANC

Mevr. Fr. MALCHAIR

Accreditering in Ethiek & Economie : 3 C.P.



INSCHRIJVINGSSTROOK
RIZIV-nr.: .........................................................

Adres: ....................................................................

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

Postcode: ..............................................................

Voornaam: ......................................................

Gemeente: .............................................................

Specialisme: ...................................................

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

 Ik neem deel aan het symposium van 19.11.2011 en stort het bedrag van:
Vóór 05.11.2011
Leden
Niet-leden
Kandidaat-specialisten
Ter plaatse

Na 05.11.2011

40 €
75 €
10 €

55 €
90 €
10 €
105 €

op rekening IBAN: BE 53 06 82 09 57 11 53 (BIC: GKCCBEBB) van het VBS
met vermelding van de naam van de deelnemer, RIZIV-nummer en
"Symposium radioprotectie 19.11.2011"
Datum / Handtekening : .....................................................................
Plaats
Radisson BLU Royal Hotel Brussels
Wolvengracht 47 – 1000 Brussel

Inlichtingen en inschrijvingen
Secretariaat VBS
Raf Denayer
Kroonlaan 20 – 1050 Brussel
TEL. : 02/649 21 47 FAX : 02/649 26 90
e-mail: raf@vbs-gbs.org

Folder met programma en inschrijvingstrook (PDF, 868 Kb)
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FANC EN PATIËNTENDOSIMETRIE
In het nr. 6/september 2011 van ons tijdschrift werd de nomenclatuurswijziging van art. 17 §11 opgenomen.
Deze nomenclatuurswijziging is zowel van toepassing voor de geneesheren specialisten in de radiodiagnose
als voor de geneesheren specialisten die in het kader van art. 17 ter gebruik maken van ioniserende
stralingen.
Om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen moeten de radiografische en radioscopische
verstrekkingen verricht worden overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van
de ioniserende stralingen, hierna genoemd "algemeen reglement".
De verstrekker moet onder meer kunnen aantonen dat voldaan wordt aan de verplichtingen inzake
patiëntendosimetrie, bepaald in of op grond van artikel 51.2.2 van het algemeen reglement.
In het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2011 wordt het besluit 28 september van het FANC betreffende
de patiëntendosimetrie gepubliceerd.
De doelstellingen van de patiëntendosimetrie bij het gebruik van röntgenstralen voor medische doeleinden
zijn , onder andere :
- het optimaliseren van de patiëntendosis met behoud van een adequate beeldkwaliteit en diagnostische
informatie (continue kwaliteitsverbetering - ALARA-principe);
- het mogelijk maken om retrospectief de opgelopen dosis te schatten;
- het kunnen schatten van de dosis aan de uterus en/of de gonaden;
- het bepalen van de gemiddelde dosiswaarde voor bepaalde onderzoeken, uitgevoerd met een welbepaald
toestel in een bepaalde dienst, om een vergelijking mogelijk te maken met de diagnostische
referentieniveaus en om dan eventueel te kunnen bijsturen;
- het helpen voorkomen van deterministische effecten (onlinemetingen bij hogedosisonderzoeken, in het
bijzonder in de interventionele radiologie);
- het bepalen en/of aanpassen van de Belgische diagnostische referentieniveaus, welke laatste een
internationale benchmarking moeten toelaten.
U kunt de tekst op papier bekomen bij het VBS-secretariaat ofwel op de VBS-website (PDF,486 Kb).
NOMENCLATUUR : ARTIKEL 11, § 4
(algemene speciale verstrekkingen : borstklier)
(in voege op 01.11.2011)

1 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 4, 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. 30.09.2011)
Artikel 1. In artikel 11, § 4, 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, […], worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregel na
de verstrekking 355670-355681 ingevoegd :
« 355213-355224
* Cilinderbiopsie van de borstklier voor histologisch onderzoek . . . . . K 40
355235-355246
* Vacuümgeassisteerde biopsie van de borstklier voor histologisch onderzoek . . . . . K 40
355250-355261
* Vacuümgeassisteerde biopsie van de borstklier voor histologisch onderzoek onder stereotactische
geleiding . . . . . K 90
355272-355283
* Intralesionele plaatsing van één of meerdere markeerders met het oog op chirurgisch ingrijpen op de
borstklier . . . . . K 30

6

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 16, § 5
(operatieve hulp)
(in voege op 01.11.2011)

19 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 16, § 5, 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. 19.09.2011)
Artikel 1. In artikel 16, § 5, 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 […] worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het eerste lid wordt vervangen als volgt :
« Voor de operatieve hulp tijdens de heelkundige verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde gelijk
is aan of hoger dan K 120 of N 200, wordt het forfaitair honorarium vastgesteld op 10 pct. van de
betrekkelijke waarde van de verrichte verstrekking, ongeacht de bekwaming van de geneesheer die bij de
ingreep helpt. » ;
2° het vierde lid dat aanvangt met de woorden "In geval van veelvuldige interventionele verstrekkingen"
en eindigt met de woorden "het hoogste coëfficientgetal" wordt opgeheven.
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.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 20, § 1, b)
(pneumologie)
(in voege op 01.11.2011)

19 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, b), 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. 19.09.2011)
Artikel 1. In artikel 20, § 1, b), 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 […] worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 471715-471726 wordt door "K 100" vervangen;
2° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 471730-471741 wordt door "K 100" vervangen;
3° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 471752-471763 wordt door "K 115" vervangen;
4° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 471774-471785 wordt door "K 120" vervangen;
5° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 471796-471800 wordt door "K 150" vervangen;
6° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 471811-471822 wordt door "K 130" 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.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 20, §§ 1, f), en 2
(neuropsychiatrie)
(in voege op 01.11.2011)

19 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, f), en 2, van de bijlage
bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen (B.S. d.d. 19.09.2011)
Artikel 1. In artikel 20, § 1, f), 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 […] en § 2 […] worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, f), wordt de verstrekking 477234-477245 opgeheven;
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2° in § 2, A, punt 8, worden de rangnummers "477234-477245" van de lijst van de verstrekkingen
geschrapt.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad.

NOMENCLATUUR : ARTIKEL 25, §§ 1 EN 2
(toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden)
(in voege op 01.11.2011)

19 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, §§ 1 en 2, van de bijlage bij
het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen (B.S. d.d. 14.09.2011)
Artikel 1. In artikel 25, § 1, 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 […] en § 2 […] worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1,
a) worden de volgende verstrekkingen na de verstrekking 599281 ingevoegd :
"- 598964
van de dertiende tot en met de zestigste dag, per dag . . . . . C 12
- 598986
door een geaccrediteerde geneesheer-specialist, van de dertiende tot en met de zestigste dag, per
dag . . . . . C 12 + Q 30";
b) de volgende verstrekkingen en toepassingsregels worden na de toepassingsregels die volgen op de
verstrekking 597660 ingevoegd :
" - 597586
Honorarium voor het pluridisciplinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geneesheerspecialist in de psychiatrie, voor een volwassene opgenomen in een A-dienst, met verslag . . . . . C 75
- 597601
Honorarium voor het pluridisciplinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de
geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, voor een volwassene opgenomen in een A-dienst,
met verslag . . . . . C 75 + Q 30
De verstrekkingen 597586 of 597601 mogen éénmaal per vijftien dagen, gedurende de eerste maand van
de opname op een A-dienst worden aangerekend en vervolgens éénmaal per maand.
Aan het pluridisciplinaire overleg met rangnummers "597586" en "597601" dient, buiten de geneesheerspecialist in de psychiatrie en de verpleegkundige, minstens een medewerker met een van de volgende
bekwamingen deel te nemen : psycholoog, maatschappelijk assistent, sociaal verpleegkundige,
ergotherapeut of kinesitherapeut.
Een verslag van dit overleg met vermelding van de deelnemers maakt deel uit van het patiëntendossier.
De resultaten van dit overleg worden eveneens besproken met de patiënt of zijn vertegenwoordiger(s).
De honoraria voor de verstrekkingen 597586 of 597601 mogen worden gecumuleerd met de honoraria
voor toezicht. " ;
c) in het eerste lid van de toepassingsregel die volgt op de verstrekking 599362, worden de volgende
rangnummers "598964" en "598986" tussen de rangnummers "599281" en "599325" ingevoegd;
d) de eerste twee toepassingsregels die volgen op de verstrekking 597660 worden door de volgende
toepassingsregels vervangen :
"De verstrekkingen 597645 of 597660 mogen worden aangerekend vanaf de eerste maand van de
hospitalisatie in een T-dienst.
De verstrekkingen 597645 of 597660 mogen vanaf de eerste maand hospitalisatie tot en met de 24e
maand slechts éénmaal per maand worden aangerekend, vanaf de 25e maand tot en met de 72e maand
slechts éénmaal per drie maanden en vanaf de 73e maand slechts éénmaal per zes maanden.";
2° in § 2,
a) in a), 4°, worden de rangnummers "597586" en "597601" tussen de rangnummers "597682" en
"597726" ingevoegd;
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b) in e), worden de rangnummers "598964" en "598986" tussen de rangnummers "599281" en "599325"
ingevoegd.
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.

OVERZICHT DIVERSE NOMENCLATUURWIJZIGINGEN
Artikelen 35 en 35bis (gynecologie, plastische en reconstructieve heelkunde) : K.B. van 01.09.2011
(B.S. d.d. 30.09.2011 – p. 61429)
De volledige teksten zijn beschikbaar op de website en kunnen ook bekomen worden op eenvoudige
aanvraag bij het Secretariaat.
NIEUWE INTERPRETATIEREGELS
ARTIKEL 35, § 1 (implantaten)
INTERPRETATIEREGEL 18 (in voege d.d. 01.05.1999) (B.S. d.d. 26.09.2011)
VRAAG
Mogen de vier onderstaande verstrekkingen terugbetaald worden als ze niet op dezelfde moment als de
hartstimulator aangerekend worden (verstrekkingen 684530-684541, 684375-684386 en 684655-684666) ?
685731 685742
Implanteerbare endocardiale unipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de
verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553
685753 685764
Implanteerbare endocardiale bipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de
verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553
685775 685786
Implanteerbare myocardiale elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking
684375-684386, per elektrode U 553
685790 685801
Implanteerbare endocardiale single-pass elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de
verstrekking 684375-684386, per elektrode U 753
ANTWOORD
De verstrekkingen 685731-685742, 685753-685764, 685775-685786 en 685790-685801 mogen
terugbetaald worden als ze niet op dezelfde moment als de verstrekkingen 684530-684541, 684375-684386
en 684655-684666 aangerekend worden op voorwaarde dat de aangerekende elektrode verbonden is aan
een toestel die reeds geplaatst is om zo een functioneel apparaat te bekomen.

INTERPRETATIEREGEL 19 (in voege vanaf 01.11.2001 voor de verstrekking 689054-689065 en
01.02.2009 voor de verstrekkingen 683955-683966 en 683970-683981) (B.S. d.d. 26.09.2011)
VRAAG
Op welke manier moet men het gewicht van het cement gebruikt in orthopedie (689054-689065) en in
neurochirurgie (683955-683966 en 683970-683981) berekenen ?
ANTWOORD
Het gewicht van het cement van de verstrekkingen 689054-689065, 683955-683966 en 683970-683981
wordt berekend door enkel met het droge poeder rekening te houden. De solventen tellen niet mee. Het gaat
dus niet om het gewicht van het mengsel.
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PROGRAMMA

VBS

SYMPOSIUM
"De professionele autonomie van de specialist en haar limieten"
04.02.2012
08.30-08.50 Onthaal
08.50-09.00 De professionele autonomie van de specialist en haar
limieten …..

Dr. J.L. DEMEERE
Voorzitter VBS
Dr. D. HIMPE

09.00-09.20 ingevolge de beslissingen van het beheer van het
ziekenhuis en de medische raad
09.20-09.40 ingevolge het geneesmiddelenformularium en het
geneesmiddelenforfait in het ziekenhuis
09.40-10.00 ingevolge de eventuele beperkingen door toepassing
van de nomenclatuur

Dr. B. WINNEN

10.00-10.20 Koffiepauze
10.20-10.40 ingevolge de rechten/eisen van de patiënt

Dr. Jur. T. GOFFIN

10.40-11.00 ingevolge de ziekenhuisfinanciering en toepassing
van de referentiebedragen
11.00-11.30 ingevolge van het huidige gezondheidsbeleid

Dr. M. MAHAUX,
SANTHEA
Dr. M. MOENS
VBS en BVAS

11.30-12.00 Discussie
Plaats
Koninklijke Bibliotheek van België
Keizerlaan 2 – 1000 Brussel

Inlichtingen en inschrijvingen
Secretariaat VBS
Delphine Van den Nieuwenhof
Kroonlaan 20 – 1050 Brussel
Tel.: 02/649.21.47 Fax: 02/649.26.90

Accreditering wordt aangevraagd in Ethiek & Economie


INSCHRIJVINGSSTROOK
RIZIV-nr.: ..............................................................

Adres: ..............................................................................

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

Postcode: .........................................................................

Voornaam: .............................................................

Gemeente: .......................................................................

Specialisme: ...........................................................

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

 Ik neem deel aan het symposium van 04.02.2012 en stort het bedrag van:
Vóór 13.01.2012
Leden
 25 €
Niet-leden
 50 €
Kandidaat-specialisten
5€
Ter plaatse

Na 13.01.2012
 35 €
 60 €
 10 €
 100 €

op rekening IBAN: BE 53 06 82 09 57 11 53 (BIC: GKCCBEBB) van het VBS
met vermelding van de naam van de deelnemer en
"De professionele autonomie van de specialist en haar limieten 04.02.2012"
Datum / Handtekening : .....................................................................
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WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN
17th SYMPOSIUM MEDICAL WOMEN’S ASSOCIATION OF BELGIUM
EVA: “PHENOTYPIC”
Donderdag, 10 november 2011
Auditorium Parlement, Leuvense Weg 21, 1009 Brussel
Organizer: Dr. Marianne Mertens (President MWABe)
Inschrijving: Mw. L. Schumacher – lydieschumacher@telenet.be voor 20/10/2011
www.mwab.be – info@mwab.be

CONSENSUSVERGADERING : DOELMATIGE BEHANDELINGEN VAN COPD
Georganiseerd door het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
24 november 2011 – Brussel (Auditorium Lippens, Koninklijke Bibliotheek)
Geïnteresseerden kunnen schriftelijk een inschrijvingsformulier aanvragen bij de heer Herman Beyers,
Tervurenlaan 211, 1150 Brussel (faxnummer: 02/739.77.11, e-mail: consensus@riziv.fgov.be). Opgelet: het aantal
plaatsen is beperkt tot 200.
De accreditering (rubriek "ethiek en economie") werd aangevraagd.
Info : consensus@inami.fgov.be
Nuttige link : http://www.riziv.fgov.be/drug/nl/statistics-scientific-information/consensus/index.htm

AANKONDIGINGEN
11055 HALLE : Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria te Halle wenst volgende medische vacature bekend te maken:
een deeltijds (3/5 – met mogelijke doorgroei) GENEESHEER SPECIALIST IN DE ANESTHESIE MET
BIJZONDERE BEKWAMING IN DE PIJNTHERAPIE. De kandidaturen met CV worden gericht aan
Not. J. Muynshondt, Voorzitter Raad van Bestuur en Dhr. J. Jonckheere, Gedelegeerd Bestuurder alsook aan
Dr. B. Van Butsele, Voorzitter Medische Raad en Dr. P. Itterbeek, hoofdgeneesheer. Regionaal Ziekenhuis SintMaria – Ziekenhuislaan 100 – 1500 Halle.
11075 NEDERLAND : Bij de Stichting Rugpoli met vestigingen in Delden en Velp is een vacature voor een
REUMATOLOOG die ons multidisciplinaire behandelteam in onze polikliniek voor conservatieve en minimaal
invasieve diagnostiek en behandeling van het bewegingsapparaat komt versterken. Onze poliklinieken
beschikken over meerdere behandelkamers en beschikken over up to date diagnostische apparatuur. Wij zijn op
zoek naar een reumatoloog met interesse voor interventies onder echo of röntgengeleide. Het aantal te werken
uren en de werktijden worden in overleg vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hanneke Klopper, directeur/bestuurder van de Stichting Rugpoli, tel: 00.31.74-3762014. Gaarne uw reactie
binnen 2 weken aan: Stichting Rugpoli, t.a.v. mevrouw drs. A.H.J. Klopper, De Eiken 3, 7491 HP Delden,
Nederland.
11076 BRUGGE : In het AZ Sint-Lucas Brugge, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, is er een vacature voor een ARTSSPECIALIST (M/V) IN DE INWENDIGE GENEESKUNDE MET BIJZONDERE BEKWAAMHEID IN DE
NEFROLOGIE. Het ziekenhuis beschikt over 475 bedden, een daghospitalisatie, een hemodialyseafdeling en
low-care dialyseafdelingen te Oostende en Eeklo. De kandidaat (m/v) zal deel uitmaken van de associatie
inwendige geneeskunde en samenwerken met de reeds aanwezige nefrologen vanaf 1/1/2013. Verdere
inlichtingen over de vacature kunnen bekomen worden bij Prof. dr. Ph. Van Hootegem, diensthoofd inwendige
geneeskunde en dr. E. Sys, diensthoofd hemodialyse, tel. 050/36.51.65. Schriftelijke kandidatuurstellingen met
curriculum vitae dienen ingestuurd te worden uiterlijk twee maanden na het verschijnen van deze mededeling. Ze
dienen gericht te worden aan de heer F. Lippens, voorzitter van de Raad van Bestuur en aan dr. S. De Moor,
voorzitter van de Medische Raad, met kopie aan dhr. N. Dierickx, algemeen directeur, aan dr. D. De Coninck,
medisch directeur en aan Prof. dr. Ph. Van Hootegem, diensthoofd inwendige geneeskunde.
11078 SINT-NIKLAAS : Het AZ Nikolaas (Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas) is momenteel op zoek naar volgende
collega: VOLTIJDS STAFLID GENEESHEER ANATOMOPATHOLOOG (in associatief verband met de reeds
aanwezige geneesheren pathologen). Voor bijkomende inlichtingen kunnen geïnteresseerden zich in verbinding
stellen met mevrouw dr. Annemie De Pauw, diensthoofd anatomopathologie (tel. 03/760.23.42) of de heer prof.
dr. Philippe Duyck, medisch directeur (tel. 03/760.29.50). Alle kandidaturen met curriculum vitae kunnen tot één
maand na publicatie ingediend worden bij de heer K. Michiels, algemeen directeur - gedelegeerd bestuurder.
11080 BRUSSEL : Medisch centrum ten noorden van Brussel zoekt n.a.v. vertrek wegens pensionering
de
2 OFTALMOLOOG. Telefonisch contact opnemen via 02/267.97.78. E-mail : cmsmutsaert@skynet.be
Contact : Dr. Fabienne VERWORST of Mevr. Florence LOPEZ.
11083 KORTRIJK : De dienst fysische geneeskunde van het Algemeen Ziekenhuis Groeninge heeft een vacature voor
een GENEESHEER-SPECIALIST IN DE FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE (M/V) − VOLTIJDS.
Functie :  U krijgt de kans om een autonome consultatieactiviteit uit te bouwen.  Verdere subspecialisatie in de
sportgeneeskunde, waarvan u tevens de uitbouw en leiding voor uw rekening neemt, is een meerwaarde.
 Samen met uw collega’s kunt u als revalidatiearts participeren aan alle multidisciplinaire projecten die actueel
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campusoverschrijdend binnen het az groeninge zijn opgestart.  U staat aan het hoofd van een team paramedici
waarbij de organisatie van behandelingsprogramma’s, teamoverleg en uitbouw van infrastructuur door u en uw
collega’s bepaald en geleid worden. Van de kandidaat wordt volgend profiel verwacht :  Een voltijdse
aanwezigheid (minimum 8/10) waarbij u garant staat voor de fysieke aanwezigheid op uw campus, conform de
RIZIV bepalingen vereist om een attestering van de revalidatienomenclatuur mogelijk te maken. De betrekking is
vacant met onmiddellijke ingang. Voor meer informatie kan u terecht op onze website :
http://www.azgroeninge.be
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OPGELET VOOR OPLICHTERS !
Wij hebben vernomen dat er opnieuw formulieren worden verspreid voor de
bijwerking van uw gegevens in "medische gidsen".
Wij maken u er nogmaals attent op dat het vaak om oplichterij gaat. Lees deze
formulieren zeer aandachtig! Een veel door deze oplichters gebruikte methode is
opzettelijk een detailfout in uw gegevens te vermelden. Indien u die corrigeert,
ondertekent en terugstuurt, hebt u meestal ongewild een zeer duur, drie jaar durend
contract afgesloten voor een product dat u geenszins nodig hebt.
Indien u toch een dergelijk formulier ondertekend zou hebben teruggestuurd, raden
wij u aan vooral niet te betalen. U kunt een standaardbrief sturen, die verkrijgbaar is
bij het VBS.
Voor meer informatie zie ons volledig dossier op www.vbs-gbs.org onder de rubriek "e-specialist" :
e-specialist nr 154 van 04.08.10 : Opgepast voor de "Bedrijvengids"!
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