
1 

 

De Arts-Specialist 
 
Orgaan van het Verbond der Belgische 
Beroepsverenigingen van  
Artsen-Specialisten 
 
Verantwoordelijk uitgever : Dr. J.-L. Demeere 
Redactiesecretariaat : F. Vandamme 
Kroonlaan 20 - 1050 Brussel 
Tel. : 02-649.21.47 - Fax : 02-649.26.90 
E-mail : info@VBS-GBS.org 
 
ISSN 2406-6338 - MAANDBLAD 
Nr. 2/JUNI 2021 

Afgiftekantoor: BRUSSEL X – Erk.nr. P918436 
 

 

 

REFERENDUM 31 

Geachte collega, 

Als huisartsen en artsen-specialisten staan we momenteel nog steeds in de frontlinie om het hoofd 
te bieden aan een van de grootste uitdagingen ooit uit de gezondheidszorg. Zonder uitzondering 
neemt ieder voor zich en met zijn eigen bekwaming zijn verantwoordelijkheid op. 

Na deze crisis wachten nieuwe uitdagingen. Het risico is niet denkbeeldig dat – gelet op de 
opgebruikte financiële middelen en de verwachte steun aan de industrie – men opnieuw besparingen 
zal zoeken in de sociale zekerheid, en dan vooral in de gezondheidszorg. Hervormingen waren reeds 
vóór de crisis aangekondigd. 

De afgelopen maanden is de kwaliteit van ons gezondheidszorgsysteem, met de artsen als actieve 
partners in de organisatie, duidelijk op de voorgrond gekomen. In de toekomst zullen wij opnieuw in 
een prospectief overleg onze verantwoordelijkheid opnemen om met de ruggensteun en kennis van 
de verschillende beroepsverenigingen professioneel deel te nemen aan het debat om de kwaliteit en 
de beschikbaarheid te vrijwaren. Het veiligstellen van de professionele werksfeer van de huidige 
generatie en de toekomst van de intredende jonge artsen is hierbij uiterst belangrijk. 

Om zoveel mogelijk een grootste gemene deler te vinden voor innoverende ideeën rond mogelijke 
hervormingen en hierop prospectief te anticiperen is het van cruciaal belang te weten wat er leeft in 
het brede werkveld. 

Daarom werd begin dit jaar bij het voorstellen van het jaarverslag “annus horribilis” 2020 door de 
secretaris-generaal het plan voorgesteld om ALLE artsen-specialisten te raadplegen via een brede 
enquête. De naam REFERENDUM 31 verwijst naar de erkende medische specialismen die het VBS 
groepeert.  

Sommige vragen rond de organisatie en doelstellingen van het VBS richten zich uiteraard naar de 
leden van de beroepsverenigingen, toch staat deze enquête open voor ALLE SPECIALISTEN omdat 
IEDERS MENING TELT!  

Via onderstaande link kunt u deelnemen aan deze bevraging die probeert volledig te zijn zonder al te 
veel van uw tijd in beslag te nemen. Uw persoonlijke mening is uiterst belangrijk! 

Neem deel via https://nl.surveymonkey.com/r/REFERENDUM31?lang=nl of via: 

Donald Claeys       Jean-Luc Demeere  
Secretaris-generaal     Voorzitter 

mailto:info@GBS-VBS.org
https://nl.surveymonkey.com/r/REFERENDUM31?lang=nl
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Historisch akkoord ter verbetering van de werkomstandigheden van de ASO’s 

afgesloten in de NPCAZ1 

Op 19 mei 2021 werd in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) een 
collectieve overeenkomst afgesloten m.b.t. de loon- en arbeidsvoorwaarden van de ASO’s.  

Deze collectieve overeenkomst vormt een eerste fase van een globaal actieplan dat tot doel heeft de 
loon- en arbeidsvoorwaarden en de sociale bescherming van de ASO’s te verbeteren en de sociale 
randvoorwaarden te waarborgen voor de kwalitatieve uitoefening van de opleiding in het belang van 
de patiënten.  

Om dit akkoord mogelijk te maken hebben de regering en de Nationale Commissie Artsen-
Ziekenfondsen twee enveloppes van respectievelijk 20 miljoen EUR en 10 miljoen EUR op jaarbasis 
voorzien. De financiële middelen die ter waarborging van de uitvoering van deze overeenkomst 
worden toegekend aan de ziekenhuizen worden meegedeeld aan de medische raad en in onderlinge 
overeenstemming besteed ter vergoeding van de ASO’s. Indien deze bedragen niet volstaan om de 
extra kosten te dekken die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen zij worden gedragen door de 
artsen die de honoraria ontvangen van de verstrekkingen die door de ASO’s worden verricht. 

De collectieve overeenkomst bepaalt de minimumvoorwaarden die moeten worden opgenomen in 
de opleidingsovereenkomsten die met artsen-specialisten in opleiding worden afgesloten.  

Deze minimumvoorwaarden omvatten o.m. de volgende punten: 

• het basisloon wordt bepaald op 3.111,92 euro per maand. Dit minimum brutobedrag wordt jaarlijks 
op 1 januari geïndexeerd volgens de regels betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen. Een voltijdse werkstelling bedraagt 48u per week. Het basisloon wordt op 
basis van de anciënniteit van de ASO verhoogd met 100 EUR voor het 2de jaar, 125 EUR voor het 3de 
en 4de jaar, en 150 EUR voor het 5de en 6de jaar.  

• voor de bijkomende arbeidstijd in het kader van de opt-out in de comfortabele uren bedraagt het 
minimum bruto uurloon 110% van het minimum basisuurloon. 

• voor de oncomfortabele uren tijdens de week en op zaterdag bedraagt het minimum uurloon 125 % 
van het minimum basisuurloon. 

• voor de oncomfortabele uren op zondagen en feestdagen bedraagt het minimum bruto uurloon 150 
% van het minimum basisuurloon. 

• vergoeding van de oproepbare wachtdiensten: Als een oproepbare wacht wordt een extramurale 
wachtdienst beschouwd waar van de ASO niet wordt verwacht dat hij binnen de 20 minuten ter 
plaatse in het ziekenhuis is. Oproepbare wachten waarbij men in minder dan 20 minuten in het 
ziekenhuis wordt verwacht, worden beschouwd als intramurale wachten, en worden meegeteld en 
vergoed als arbeidstijd conform voorgaande artikelen, met dien verstande dat elk begonnen uur 
minstens vergoed wordt. 
Vergoeding: 50 EUR tijdens de weekdagen tussen 8 u en 20 u, en 75 EUR tijdens het weekend tussen 
20 u en 8 u. De  betrokken  uren  worden  niet  bij  de  berekening  van  de  arbeidsduur  in aanmerking 
genomen.  Gepresteerde  arbeidstijd  in  het  ziekenhuis  tijdens  de  periode  van  een  oproepbare 
wachtdienst wordt vergoed als arbeidstijd conform voorgaande artikelen, met dien verstande dat elk 
begonnen uur minstens vergoed wordt. 

• een maandelijks arbeidsuurrooster wordt 4 weken voor de aanvang op elektronische wijze bezorgd 
aan de ASO en een onafhankelijke derde. 

• de ASO gebruikt een elektronische registratietool die door de overheid ter beschikking wordt gesteld 
en door een onafhankelijke derde wordt beheerd om de door hem geleverde arbeidstijden te 
registreren en de verschuldigde vergoedingen te berekenen.  

 
1 De volledige tekst van het akkoord is te vinden op de website van het VBS: e-specialist nr. 891: VBS verwelkomt sociaal 

akkoord voor ASO’s 

https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=596&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2522&cHash=32b484112f0cb3643322cebb072fe021
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=596&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2522&cHash=32b484112f0cb3643322cebb072fe021
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• zwangere ASO’s genieten van de volledige moederschapsbescherming. 

• de ASO geniet van het verlofstelsel beschreven in art. 30 en 30 ter van de wet van 3 juli 1978. 

• de ASO kan genieten van de palliatieve verlofstelsels. 

• de ASO geniet van een gewaarborgd maandloon tijdens de eerste 30 dagen van 
arbeidsongeschiktheid.  

• de codex over het welzijn is van toepassing op degenen die ASO’s tewerkstellen. 

• de ASO heeft jaarlijks recht op 20 vakantiedagen. Minstens 10 vakantiedagen kunnen ononderbroken 
opgenomen worden. Hij heeft eveneens recht op 10 feestdagen. 

• de ASO heeft jaarlijks recht op minstens 10 forfaitaire wetenschappelijke dagen die vrij kunnen 
gebruikt worden voor wetenschappelijk werk, studieverlof of congressen. De ASO die aanwezig dient 
te zijn op lessen en examens in het kader van een master in specialistische geneeskunde wordt 
vrijgesteld van arbeid.  

• de opleidingsovereenkomst vermeldt de periode waarvoor de stagemeester erkend werd en voor 
hoeveel ASO’s deze erkenning geldt.  

Dit akkoord zal elke twee jaar na de inwerkingtreding worden geëvalueerd met het oog op een 
sterkere harmonisering van de arbeids- en loonvoorwaarden en een opvulling van de mogelijke 
hiaten in de sociale bescherming.  

Deze collectieve overeenkomst treedt in werking vanaf het academiejaar 2021-2022. Een ASO wiens 
opleiding reeds gestart is voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst en wiens 
loonvoorwaarden voordeliger zijn, kan evenwel uitdrukkelijk verzoeken om de loonvoorwaarden die 
op hem van toepassing zijn te behouden tijdens de academiejaren 2021-2022 en 2022-2023.  
 
 

Nomenclatuurwijzigingen 

BELGISCH STAATSBLAD 9 JUNI 2021 
● KB van 20.05.2021 – art. 14, i), van de nomenclatuur (OTORHINOLARYNGOLOGIE) 
verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging voor ORL en Hoofd- en Halschirurgie op 
09.06.2021: e-specialist nr. 894: nieuwe verstrekking nomenclatuur ORL 

● KB van 17.05.2021 – art. 17, § 1, van de nomenclatuur (RADIOLOGIE) 
NUMAC 2021041653 

BELGISCH STAATSBLAD 2 JUNI 2021 
● KB van 12.05.2021 – art. 11, §1, van de nomenclatuur (CARDIOLOGIE) 
verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische specialisten voor hartziekten op 09.06.2021: 
e-specialist nr. 893: nomenclatuurwijziging elektrocardiografie 

BELGISCH STAATSBLAD 31 MEI 2021 
● KB van 06.05.2021 – art. 3, § 1, A., II., en art. 24 van de nomenclatuur (KLINISCHE BIOLOGIE) 
NUMAC 2021041573 

● KB van 06.05.2021 – art. 24, § 1, van de nomenclatuur (KLINISCHE BIOLOGIE- Chlamydia 
trachomatis/Neisseria gonorrhoeae) 
NUMAC 2021041572 

BELGISCH STAATSBLAD 28 MEI 2021 
● KB van 06.05.2021 – art. 24, § 1, van de nomenclatuur (KLINISCHE BIOLOGIE - Helicobacter pylori serologie) 
NUMAC 2021041578 

BELGISCH STAATSBLAD 26 MEI 2021 
● KB van 06.05.2021 – art. 24, § 1, van de nomenclatuur (KLINISCHE BIOLOGIE - IgM antilichamen) 
NUMAC 2021041576 

https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=954&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2528&cHash=9f5bbe79f114095f496fe4f1ed25e777
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/17/2021041653/staatsblad
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=954&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2526&cHash=b793d7f66da7ad42be5289639b99edfe
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/06/2021041573/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/06/2021041572/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/06/2021041578/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/06/2021041576/staatsblad
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● KB van 06.05.2021 – art. 24, § 1, van de nomenclatuur (KLINISCHE BIOLOGIE - Endocrinologische diagnostiek) 
NUMAC 2021041577 

● KB van 12.05.2021 – art. 24, § 1, van de nomenclatuur (KLINISCHE BIOLOGIE - Hemoculturen) 
NUMAC 2021041583 

● KB van 12.05.2021 – art. 34, § 1, van de nomenclatuur (RADIOLOGIE) 
NUMAC 2021041586 

BELGISCH STAATSBLAD 12 MEI 2021 
● KB van 28.04.2021 – art. 25, § 1, van de nomenclatuur (PLURIDISCIPLINAIR OVERLEG OP EEN A-DIENST) 
NUMAC 2021031358 

● KB van 28.04.2021 – art. 32, § 1, van de nomenclatuur (PATHOLOGISCHE ANATOMIE) 
NUMAC 2021031356 

BELGISCH STAATSBLAD 12 APRIL 2021 
● KB’s van 18.03.2021 – art. 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de nomenclatuur (NUCLEAIRE GENEESKUNDE IN 
VITRO, KLINISCHE BIOLOGIE) 
verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische 
Biopathologie op 23.04.2021: e-specialist nr. 888: nomenclatuurwijzigingen klinische biologie 

● KB van 18.03.2021 – art. 12, § 1, a), en § 3, 7° en 8°, van de nomenclatuur (ANESTHESIOLOGIE) 
verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Anesthesie en 
Reanimatie op 13.04.2021: e-specialist nr. 884: nomenclatuurwijzigingen anesthesie 
(Corrigendum in Belgisch Staatsblad van 29.04.2021 – NUMAC 2021041286) 

BELGISCH STAATSBLAD 9 APRIL 2021 
● KB van 18.03.2021 – art. 14, l), van de nomenclatuur (STOMATOLOGIE) 
verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van de geneesheren-specialisten in de 
Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie op 13.04.2021: e-specialist nr. 883: 
nomenclatuurwijziging stomatologie 

BELGISCH STAATSBLAD 26 MAART 2021 
● KB van 18.03.2021 – art. 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de nomenclatuur (NUCLEAIRE GENEESKUNDE IN 
VITRO, KLINISCHE BIOLOGIE) 
verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in medische biopathologie 
en van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in de nucleaire geneeskunde op 29.03.2021: e-
specialist nr. 881 : diagnoseregel folaatbepaling 

BELGISCH STAATSBLAD 17 MAART 2021 
● KB van 18.03.2021 – art. 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de nomenclatuur (NUCLEAIRE GENEESKUNDE IN 
VITRO, KLINISCHE BIOLOGIE) 
verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in medische biopathologie 
en van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in de nucleaire geneeskunde op 17.03.2021: e-
specialist nr. 879: diagnoseregel vitamine D-bepaling 

BELGISCH STAATSBLAD 15 MAART 2021 
● KB van 22.02.2021 – art. 32 van de nomenclatuur (PATHOLOGISCHE ANATOMIE) 
NUMAC 2021040684 
(Corrigendum in Belgisch Staatsblad van 02.04.2021 – NUMAC 2021020718) 
(Rechtzetting in Belgisch Staatsblad van 31.03.2021 – NUMAC 2021030868) 

  
 

Interpretatieregels 

Belgisch Staatsblad 02.06.2021 (art. 20, § 1, e) (CARDIOLOGIE): De interpretatieregels 02, 03, 06 en 
09 worden opgeheven. Deze opheffing heeft uitwerking op de datum van inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 
september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur (…) (= 1 augustus 2021) 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/06/2021041577/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/12/2021041583/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/05/12/2021041586/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/04/28/2021031358/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/04/28/2021031356/staatsblad
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=544&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2490&cHash=1e42e0f242e9db0b8af02d5d37d1c7b1
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2478&cHash=38f6edb105924dc4ded00b00d67c30bd
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=544&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2477&cHash=e087587775eb7c8def9c7c0dc4672152
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=544&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2477&cHash=e087587775eb7c8def9c7c0dc4672152
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=544&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2460&cHash=f8347b31d0b181691cf6a0e1d92cdc27
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=544&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2460&cHash=f8347b31d0b181691cf6a0e1d92cdc27
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=544&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2456&cHash=48061e49ed84e45374acfb732eecba14
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=544&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2456&cHash=48061e49ed84e45374acfb732eecba14
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/02/22/2021040684/staatsblad
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Bekijk onze webinars wanneer het u uitkomt 
 
Het VBS en zijn beroepsverenigingen organiseerden de afgelopen maanden de onderstaande 
webinars. Als u een webinar niet live hebt bijgewoond, kunt u alsnog de video van deze activiteit 
bekijken via de website van het VBS. Als u een video volledig hebt bekeken, wordt de accreditering, 
onder voorbehoud van toekenning, automatisch voor u geregeld door het VBS-secretariaat. 

• Radiation protection update for GYNECOLOGISTS 25.05.2021 
accreditering: 1,5 CP Ethiek & Economie in aanvraag – FANC: 1u30 voor gynaecologen 
betaling vooraf met credit card 
online beschikbaar tot 25.08.2021 
  

• Radiation protection update for PAIN SPECIALISTS 01.06.2021 
accreditering: 1 CP Ethiek & Economie in aanvraag – FANC: 1u00 voor radiologen en 
connexisten 
betaling vooraf met credit card 
online beschikbaar tot 01.09.2021 
  

• Symposium BSAR ‘Covid-19 What a mess !’ 08.05.2021 
accreditering: 3 CP Ethiek & Economie in aanvraag 
betaling vooraf met credit card 
online beschikbaar tot 08.08.2021 

  

https://www.vbs-gbs.org ➔ WEBINARS 
 

 

Verlenging overgangsmaatregelen MUG en gespecialiseerde spoedgevallenzorg 

De Vlaamse regering heeft de overgangsmaatregel verlengd waarbij de medische permanentie in de 
functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg en in de functie mobiele urgentiegroep mag worden 
waargenomen door andere specialisten dan specialisten in de urgentiegeneeskunde of acute 
geneeskunde. Het betreft artsen-specialisten in de anesthesie-reanimatie, inwendige geneeskunde, 
cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, heelkunde, neurochirurgie, urologie, 
orthopedische heelkunde, plastische heelkunde, pediatrie, neurologie of geriatrie. Deze verlenging 
tot 31.12.2024 is ingegeven door het feit dat er momenteel onvoldoende artsen zijn van de vereiste 
disciplines om de medische permanentie in voormelde functies te kunnen verzekeren. 

Verstuurd naar de leden van de betrokken beroepsverenigingen op 21.05.2021 via e-specialist nr. 
890: verlenging overgangsmaatregelen MUG en gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
 

 

Enquête over palliatieve zorg 

COMPAS is een onderzoeksproject dat in samenwerking tussen de Universiteit Gent, het UZ Gent en 
Kom op Tegen Kanker is opgezet om op zoek te gaan naar succesfactoren voor de organisatie van 
palliatieve zorg in de toekomst. In de vierde fase van dit project wordt een vragenlijst aangeboden 
aan de belanghebbenden in de palliatieve zorg. Deze vragenlijst en meer informatie over het project 
is te vinden via: https://redcap.link/compas. 

  

https://www.gbs-vbs.org/index.php?id=518&L=1
https://www.gbs-vbs.org/index.php?id=520&L=1
https://www.gbs-vbs.org/index.php?id=515&L=1
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=202&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2517&cHash=035bd3811cada35f99142547bbf6736f
https://www.vbs-gbs.org/index.php?id=16&L=202&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2517&cHash=035bd3811cada35f99142547bbf6736f
https://redcap.link/compas
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Hoe gaat u om met de financiële gevolgen van een ongeval? 

Ieder van ons kan op elk moment het slachtoffer worden van een 
ongeval. Maar hoewel onze beroepsgroep als geen ander de 
mogelijk zware gevolgen van een ernstig ongeval kan inschatten, 
hebben velen nog niet de nodige stappen gezet op het gebied van hun eigen financiële bescherming. 

Daarom heeft het VBS samen met zijn verzekeringsmakelaar een formule ontwikkeld waarvan de 
waarborgen op maat van de artsen-specialisten werden opgesteld, en dit voor een veel 
aantrekkelijkere prijs dan een gelijkaardig contract dat op individuele basis wordt afgesloten. 

Het doel is om de financiële gevolgen te dekken van alle soorten ongevallen, zoals 
verkeersongevallen, sportongevallen, ongevallen thuis, kortom alle ongevallen van welke aard dan 
ook die zich voordoen in het beroeps- of privéleven, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. 

De tussenkomst van de verzekeraar vindt plaats in geval van overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, medische kosten. 

In het geval dat een derde de oorzaak is van het ongeval, zal het luik "rechtsbijstand" ook de 
mogelijkheid bieden tot een gerechtelijke procedure om een passende schadevergoeding te eisen. 
Deze vergoeding komt bovenop de uitgekeerde bedragen voorzien in ons contract. 

De jaarlijkse verzekeringspremies zijn weliswaar niet fiscaal aftrekbaar, maar het kapitaal dat bij een 
schadegeval wordt uitgekeerd, is vrijgesteld van belasting. 

 
Om uw informatie te vervolledigen, vermelden wij enkele van onze sterke punten: 

• een tarief dat ongeveer 25% lager ligt dan de marktprijs,  
• het begrip "ongeval" wordt gedefinieerd onder verwijzing naar de jurisprudentie die van 

toepassing is op "arbeidsongevallen" in de particuliere sector, 
• elke blijvende invaliditeit wordt als volledig (100%) beschouwd zodra zij 67% bereikt, 
• de "Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit" (OBSI) wordt 

gecorrigeerd met gunstigere percentages, specifiek voor het VBS, 
• in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, betaling van een forfaitaire dagvergoeding aan 

het einde van de wachttijd, 
• toepassing van het beginsel "alles wat niet is uitgesloten, is verzekerd", 
• alle amateursporten zijn mee verzekerd, 
• mogelijkheid om de dekking uit te breiden voor uw gezinsleden tegen een even gunstig tarief. 
 

De VBS "Individuele Ongevallenverzekering" is een ideale aanvulling (vooral in geval van blijvende 
invaliditeit) op de VBS-verzekering "Gewaarborgd Inkomen" en vice versa. 

Er worden 4 verzekeringsformules voorgesteld, voor onze leden evenals hun echtgeno(o)t(e) en 
kinderen. Hieronder vindt u er een als voorbeeld:  

• Overlijden door ongeval € 74.368,06.  
• Blijvende invaliditeit € 148.736,11 (met progressieve verhoging tot 225%, waardoor de 

vergoeding in geval van een blijvende invaliditeit van 100% tot € 334 656,26 wordt verhoogd).  
• Tijdelijke onbekwaamheid € 49,58 / dag (vanaf de 21ste dag).  
• Medische kosten € 2.478,94 (verdubbeld in het buitenland).  
• Rechtsbijstand € 37.184,03.  
 

Deze verzekering kan u afsluiten aan het scherpe tarief van € 296,28/jaar of slechts € 25/maand.  

Voor meer info rond deze waarborg of een gepersonaliseerde offerte, aarzel niet contact op te 
nemen met mevr. Bianca Verbelen via mail naar bverbelen@concordia.be  

mailto:bverbelen@concordia.be
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GoodViBeS 

Het VBS communiceert via het vakblad De Specialist geregeld over nieuwe evoluties per specialisme 
met een positieve insteek. In dit nummer van De Arts-Specialist presenteren we u twee bijdragen: die 
van de artsen-specialisten in Pneumologie en in Endocrino-Diabetologie. 

 

Endocrinologie: beroepsvereniging komt op kruissnelheid2 

“Een kijk op de patiënt in zijn geheel is voor ons, endocrinologen, primordiaal. Dus zijn vele 
raadplegingen op endocrinologie multidisciplinair: het voorbeeld bij uitstek is de diabetesraadpleging 
waarbij arts, patiënt, diabetesverpleegkundige, diëtiste en psycholoog zij aan zij werken. Daarnaast 
is er de multidisciplinaire voetkliniekraadpleging met vaatchirurg, orthopedist, podoloog en 
wondzorgverpleegkundige; de fertiliteitsraadpleging met gynaecoloog; multidisciplinaire 
obesitasraadpleging met revalidatiearts, bariatrisch chirurg, psycholoog en diëtiste, om er maar 
enkele te noemen… Overleg zit in ons bloed!” 

“Wegens de uitgebreidheid van zijn vakgebied is een endocrinoloog in elk ziekenhuis onmisbaar: het 
betreft immers meestal patiënten met een chronische aandoening die tijdens hun leven hulp en 
bijstand nodig hebben van andere disciplines. De kans dat een patiënt met diabetes bijvoorbeeld 
gehospitaliseerd wordt, is twee- tot zesmaal hoger dan bij een patiënt zonder diabetes (zowel voor 
diabetesgerelateerde als voor niet-diabetesgerelateerde oorzaken).” 

“Uit literatuur (én praktijkervaring!) blijkt dat 20-25% van alle gehospitaliseerde patiënten lijdt aan 
diabetes! Ook tijdens de coronacrisis werden we hiermee geconfronteerd.” 

Spannende tijden 

“Het zijn spannende tijden als endocrinoloog. 100 jaar na de ontdekking van insuline is de aanpak van 
diabetes volledig gewijzigd. Voor patiënten met type 1-diabetes deed de laatste 10 jaar ook de 
technologie haar intrede: er kan nu niet-invasief glucose continu gemeten worden via een 
glucosesensor. Dat gaat gepaard met een nieuw glycemiemanagement op de raadpleging diabetes, 
zowel voor endocrinoloog, patiënt als voor diabetesverpleegkundige.” 

“De s.c. insulinepompen kregen een grondige make-over: aanvankelijk via sensor-augmented pumps 
waardoor de glucosesensor en de s.c. insulinepomp met elkaar kunnen communiceren zodat de 
patiënt beschermd wordt tegen hypoglycemie: wat een 
(r)evolutie!” 

“En nu is de artificiële pancreas eindelijk daar. Glycemiesensoren 
verbonden aan insulinepompen vormen een closed loop 
waardoor onze patiënten met diabetes type 1 eindelijk een HbA1c 
van < 7% kunnen halen, zonder invaliderende hypoglycemieën en 
met automatische correctie van hogere waarden.” 

“Deze disruptieve technologie zal de aanpak van diabetes 
opnieuw grondig veranderen, en het is leuk om dit na jaren 
wachten eindelijk aan onze patiënten te kunnen aanbieden. Voor patiënten met type 2-diabetes zijn 
er nieuwe klassen van antidiabetica zoals GLP1analogen en SGLT2-inhibitoren. Die zorgen voor een 
betere glycemiecontrole met gewichtsafname waardoor het gebruik van insuline bij veel patiënten 
uitgesteld kan worden. Bovendien hebben ze een cardioprotectief effect. En er is meer op komst 
zoals twincretines die ook erg veelbelovend lijken!” 

TERUGBETALING 

 
2 Verschenen in De Specialist nr. 171 van 24.02.2021. 
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“Alles hangt echter af van de terugbetaling van technologie en medicatie: voor sommige producten 
komt die er wel, voor andere dan weer niet. Het is vaak onduidelijk wat er in de toekomst 
terugbetaald zal worden voor welke patiënt of voor welk centrum, en wat niet. Je moet op de hoogte 
zijn van de lopende terugbetalingsdossiers en de onderhandelingen met het RIZIV, om de juiste 
producten/medicijnen aan je patiënt te kunnen voorstellen in deze snel evoluerende 
technologische/digitale wereld. Eens een patiënt bijvoorbeeld voor een insulinepomp kiest, is dat 
meestal voor 4 jaar.” 

“Daarnaast zijn er de aankomende nomenclatuurhervorming en erkenningscriteria van de 
endocrinologie, zowel in België als in Europa. Startende endocrinologen hebben zeker vaak heel wat 
praktische vragen waar ze tijdens hun opleiding niet mee geconfronteerd werden. Dan is een 
betrouwbaar aanspreekpunt nodig. De coronacrisis stelde dat nog scherp. Waar je tevoren terecht 
kon bij collega’s tijdens een informeel gesprek op een symposium, werden de meeste vergaderingen 
virtueel, en tijd voor dat informeel gesprek is moeilijker of onmogelijk in een grote Zoom-webinar.” 

Beroepsvereniging 

“Reeds langer leefde dus het idee dat een beroepsvereniging noodzakelijk was en de coronacrisis 
maakte dat nog duidelijker. In de zomer van 2020 richtten we daarom de Beroepsvereniging 
Endocrinologie/Diabetes (BSED) op, met als specifiek doel de professionele belangen van de 
endocrinologen in alle aspecten te verdedigen. Dat staat uiteraard los van elke bestaande 
wetenschappelijke vereniging, patiëntenvereniging of welk artsensyndicaat ook. We willen 

transparantie bieden over wat er leeft in de endocrinologie en een 
betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor elke endocrinoloog, waar 
die in België ook werkt: privé, universitair, regionaal ziekenhuis…” 

“Door de band met het VBS werden we ook een officieel 
aanspreekpunt voor de overheid of andere officiële instanties die 
vragen hebben voor de endocrinologen. Dat mochten we vrij snel 
tijdens de coronacrisis vaststellen.” 

“Transparantie en communicatie vinden we zeer belangrijk: 
daarom houden we contact met onze leden op regelmatige basis. 

Ze ontvangen via mail in de eigen landstaal een update van wat in het bestuur besproken werd. We 
houden nauw contact met de gekende wetenschappelijke verenigingen in de endocrinologie en 
overleggen zo nodig.” 

“Wegens de crisis in de gezondheidszorg en de nakende hervormingen wensten we snel te handelen 
en startten we met een voorlopig bestuur. Ons voornaamste doel is om in 2021 een democratische 
bestuursverkiezing te organiseren van de beroepsgroep, zodat we zeker zijn dat onze beslissingen 
gedragen worden door zoveel mogelijk endocrinologen.” 

“Na de oprichting en de bekendmaking van de beroepsgroep (BSED) kwam er een grote respons, 
vooral in Vlaanderen, en we zijn trots dat we slechts enkele maanden na de opstart al 40% van de 
endocrinologen in Vlaanderen mogen vertegenwoordigen. Aan Franstalige kant zijn we nog minder 
bekend, maar daar hopen we zo snel mogelijk verandering in te brengen. Met hoe meer we zijn, hoe 
sterker we staan!” 

“Ben je nog geen lid? Wens je op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de 
endocrinologie of wil je meewerken aan een gedragen bestuur van de beroepsvereniging van de 
endocrinologen? Dan nodigen we je graag uit om contact op te nemen met de beroepsvereniging via 
www.bsed.be en je lid te maken! Hopelijk tot snel!” 

Inge Van Boxelaer (voorzitter BSED) en Dominique Ballaux (secretaris BSED) 
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GoodViBeS 

Pneumologie: Herijking nomenclatuur kan opportuniteit zijn3 

Het is niet evident om midden in de derde golf met iets positiefs uit te pakken bij een longarts. Het 
afgelopen jaar hebben de longartsen zich mateloos ingezet, in de COVID-drukte, maar in de 
persluwte. Ondertussen overspoelt de derde golf opnieuw de ziekenhuizen, waarbij 
hartverscheurende keuzes moeten worden gemaakt, liefst nog vóór het starten van de intensieve 
zorg. Men zou voor minder moedeloos worden. Het steeds weer aangaan van moeilijke gesprekken 
met patiënten, familie (op afstand) en de andere zorgverleners, het went nooit, het weegt op een 
mens. 

Maar het gaat hier over ‘good’ vibes. 

En er zijn ook wel goede zaken gebeurd in het recente verleden. De zorg kon, zeker in de eerste golf, 
rekenen op veel sympathie. We hebben ondertussen voldoende beschermingsmateriaal ter 
beschikking. Ziekenhuizen hebben aangetoond op korte termijn te kunnen omschakelen naar 
rampengeneeskunde. Het dragen van mondmaskers, het ontsmetten van handen en de andere 
maatregelen leidden ertoe dat er geen griepseizoen geweest is. 

De niet-COVID-19-gerelateerde zorg is uitgesteld geweest. Vele diensten, ook bij de longartsen, 
worden nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van dit uitstel. De 
longartsen blijven de andere patiënten de zorg geven waar ze nood aan 
hebben: de astmapatiënten, de COPD-patiënten. Er zijn ook nog steeds 
andere infectieuze problemen. 

Naar de toekomst toe hopen de pneumologen dat hun ervaringen met 
hoge dosissen zuurstof (optiflow) zullen erkend worden in de zorg voor 
de patiënt met ventilatoir falen. We rekenen erop dat er een erkenning 
komt voor Respiratory Intermediate Care Units (RICU). Dit zal positieve 
effecten hebben voor de COVID-zorg, maar ook voor COPD-patiënten. 
Op deze manier kan de zorgcirkel voor deze patiënten verkleinen. Dit kan 
resulteren in betere overleving en kortere hospitalisatie. 

De komende jaren staan een aantal grote uitdagingen te wachten: het netwerkverhaal, NOMEN 2.0, 
de mogelijke hervorming van de CPAP-conventie. 

De samenwerking tussen de beroepsvereniging, de wetenschappelijke vereniging en de universitaire 
diensten betreffende de hervorming van de nomenclatuur toont dat de longartsen het onderling 
goed met elkaar kunnen vinden. De herijking van nomenclatuur kan een opportuniteit zijn, op 
voorwaarde dat de enveloppe binnen de eigen discipline geopend wordt en er meer interdisciplinaire 
inbreng is. Of dit ook effectief zo zal zijn, is maar zeer de vraag. 

Concentratie van zorg, binnen of buiten netwerken, is op zich een goede zaak. Er moet wel over 
gewaakt worden dat courante pathologie te allen tijde kan aangeboden worden voor alle zieken.  

Het arsenaal dat de longarts met bijzondere bekwaming in de oncologie (pneumo-oncoloog) ter 
beschikking heeft, is de afgelopen jaren sterk uitgebreid, met immunotherapie en nieuwe moleculen 
binnen de doelgerichte therapie. Dit stemt de pneumoloog optimistisch. Maar de zorg voor deze 
patiënten moet dan wel aangeboden worden in alle ziekenhuizen. NGS testing moet op hoog niveau 
in alle netwerken betrouwbare resultaten opleveren.  

Dr. Jan Lamont (lid bestuurscomité BBL), Dr. Bart De Saedeleer (voorzitter BBL), Dr. Dominique 
Butenda, longarts, raadgever 

 
3 Verschenen in De Specialist nr. 174 van 05.05.2021. 
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AANKONDIGINGEN – OOK RAADPLEEGBAAR OP WWW.VBS-GBS.ORG 
 

21065 BRUSSEL - De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven aan: 
- een arts gespecialiseerd in ZIEKENHUISHYGIËNE. Stuur uw motivatiebrief en uw cv ter attentie van de Algemeen directeur, C. 
Goldberg, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek of via mail: sdm@his-izz.be. 
- een arts gespecialiseerd in GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE met chirurgische ervaring. Stuur uw motivatiebrief en uw curriculum vitae 
ter attentie van Dokter Frédéric Buxant, Diensthoofd, en Mevr. Anne Hertoghe (secretaresse), Jean Paquotstraat 63, 1050 Brussel of 
fbuxant@his-izz.be en ahertoghe@his-izz.be. termijn : 18/06/21. Indiensttreding : 01/10/21. 
- een diensthoofd UROLOGIE. Stuur uw motivatiebrief, uw cv en uw dienstproject ter attentie van de Algemeen directeur, Catherine 
Goldberg, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek of naar sdm@his-izz.be. De voorgedragen kandidaten zullen aan een assessment 
onderworpen worden. Termijn: 15/9/2021. lndiensttreding: 01/12/2021. 
- een Diensthoofd TANDHEELKUNDE-STOMATOLOGIE. Termijn : 12/09/21. Stuur uw motivatiebrief, uw cv en uw dienstproject ter 
attentie van de Algemeen directeur, Catherine Goldberg, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek of naar sdm@his-izz.be.  
Alle functiebeschrijvingen vindt u via www.his-izz.be > Jobs > Medisch Personeel. 

21061 HALLE - In het kader van de bevallingsrust van een van onze collega’s is het AZ Sint-Maria op zoek naar een INTERIM RADIOLOOG 
voor de periode van 01/08/2021 tem 31/12/2021. Voor meer informatie, neem gerust contact op met Dr. Robin Peters, Medisch 
Diensthoofd Radiologie, via r.peters@sintmaria.be of 02 363 60 24; Dr. Elke Haest, Medisch Directeur, via e.haest@sintmaria.be of 02 
363 61 65. Kandidaturen met CV en motivatiebrief kunnen worden overgemaakt t.a.v. Dr. Robin Peters, Medisch Diensthoofd 
Radiologie en Dr. Elke Haest, Medisch Directeur, bij voorkeur via mail : directiesecretariaat@sintmaria.be, of per post naar AZ Sint-
Maria vzw, t.a.v. Directiesecretariaat - Ziekenhuislaan 100 - 1500 Halle. Door verzending van uw kandidatuur, verklaart u zich expliciet 
akkoord dat het AZ Sint-Maria Halle uw gegevens verwerkt in overeenstemming met de beoogde doeleinden. 

21059 OOSTKUST - Het AZ Zeno, met campussen in Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem, heeft een vacature voor een arts-
specialist in de ANESTHESIE-REANIMATIE met erkenning Intensieve Zorgen. Je bent erkend arts-specialist in de anesthesie mét 
erkenning intensieve geneeskunde in België of je behaalt binnenkort deze erkenning. Je bent geïnteresseerd in locoregionale 
anesthesie. Je bent flexibel, dynamisch, polyvalent en je wil bijdragen tot verdere uitbouw van de dienst. Je werkt als zelfstandige in 
associatief verband met de huidige equipe en je draait mee in het wachtsysteem. Je bent bereid op termijn te verhuizen naar de regio 
van het ziekenhuis. Wij bieden een voltijdse aanstelling als zelfstandig arts binnen de bestaande associatie. Interesse? Solliciteer dan 
snel: www.azzeno.be/jobs. Wij verwachten uw kandidatuurstelling (met C.V.) vóór 30 juni 2021 te richten aan prof. dr. Ph. Duyck, 
medisch directeur, via philippe.duyck@azzeno.be en dr. L. Puissant, diensthoofd anesthesie, via lynn.puissant@azzeno.be en/of 
via www.azzeno.be/jobs. Voor inlichtingen omtrent deze vacature kan u telefonisch terecht bij dr. Lynn Puissant, diensthoofd 
anesthesie, 050/534 789 of via mail: lynn.puissant@azzeno.be. Meer algemene info over onze instelling vind je op www.azzeno.be. 

21056 NEDERLAND - KLM Health Services werft een BEDRIJFSARTS of arts (parttime/fulltime) aan. Je bent arts en adviseur voor 
leidinggevenden en medewerkers; beoordeelt en begeleidt de medische mogelijkheden van medewerkers om hun inzetbaarheid te 
behouden en vergroten en bent in gesprek over het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers in relatie tot hun 
werk. Je bent geregistreerd bedrijfsarts of arts met al enige kennis van of interesse in arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie 
en gezondheidsbevordering. Wil je graag even (online) sparren met een bedrijfsarts of een keer meelopen? Neem dan gerust contact 
op via recruitment.health@klm.com of bel naar KLM Health Services, Marjolein Odekerken, telefoon 0031 (0)20 648 16 69. Wil je 
meteen solliciteren dan kun je je reactie mailen naar recruitment.health@klm.com, t.a.v. Marjolein Odekerken. De volledige vacature 
vindt u via https://klmhealthservices.com/vacatures-bedrijfsarts 

21055 GENT - AZ Jan Palfijn is op zoek naar een GERIATER, die mee zal instaan voor de verdere uitbouw van het zorgprogramma 
geriatrie, dat we in nauwe samenwerking met UZ Gent actief vorm geven. 
Meer info op de website van het AZ Jan Palfijn: https://janpalfijn.hro.be/vacature.php?id=329&lang=nl en in deze video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fUPMexS7t_Q 
Stuur uw kandidatuur en CV door naar mevr. Ann Wynant, bestuurder-directeur, ann.wynant@janpalfijngent.be, Dr. Bart Van Daele, 
hoofdarts, bart.vandaele@janpalfijngent.be 
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