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Akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 – cijfermatige overwegingen
Het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
8 februari 2022.1 De inhoudelijke aspecten werden al beknopt toegelicht in ons online nummer van
december 2021.
Indien u beslist hebt om toe te treden tot dit akkoord, hoeft u geen stappen te ondernemen.
De artsen die weigeren toe te treden of slechts gedeeltelijk willen toetreden tot het akkoord, moeten
kennis geven van hun beslissing binnen de 30 dagen na de bekendmaking van het akkoord in het
Belgisch Staatsblad, d.w.z. uiterlijk op 10.03.2022 via de webtoepassing MyRiziv.
Het bedrag van het sociaal statuut 2022-2023 voor artsen bedraagt:
• € 5.128,78

voor de volledig geconventioneerde artsen-specialisten op voorwaarde dat zij
de activiteitsdrempel behalen of worden vrijgesteld van de voorwaarde inzake
activiteitsdrempel

• € 2.419,36

voor de volledig geconventioneerde artsen die slechts de verlaagde
activiteitsdrempel behalen en voor de artsen die gedeeltelijk zijn toegetreden
en die de activiteitsdrempel behalen.

• € 6.401,38

voor HAIO’s en ASO’s

De basisbedragen van enerzijds het rustpensioen en anderzijds het overlevingspensioen worden
vanaf 1 januari 2022 vastgesteld op respectievelijk € 6.138,71 en € 5.115,73 per jaar.
De gedeeltelijk geconventioneerde arts-specialist mag afwijken van de honorariumbedragen die zijn
vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, uitsluitend voor de verstrekkingen
(raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen enz.) voor ambulante patiënten (nietgehospitaliseerde patiënten en patiënten buiten het dagziekenhuis of forfait):
1. georganiseerd gedurende maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten
uren;
2. wanneer minstens de helft van al zijn verstrekkingen aan de ambulante patiënten wordt verricht tegen
de honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve
wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt en op uren die normaal gezien schikken voor de
rechthebbenden van de verzekering voor geneeskundige verzorging;
3. en wanneer de arts-specialist op elk van de mogelijke plaatsen van uitoefening van zijn praktijk,
gedurende een bepaalde periode verstrekkingen verricht voor ambulante patiënten tegen de
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U vindt de volledige tekst van het akkoord op www.vbs-gbs.org > WETGEVING > Akkoorden artsen-ziekenfondsen
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honorariumbedragen die zijn vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, behalve
wanneer de rechthebbende bijzondere eisen stelt.

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

het ziekenhuisverblijf in een afzonderlijke kamer dat door of voor de rechthebbende wordt gevraagd
om persoonlijke redenen;
de oproepen thuis, behalve wanneer het gaat om raadplegingen die zijn aangevraagd door de
behandelend arts;
de raadplegingen voor de ambulante patiënten die op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt worden
verricht na 21 uur, of op zaterdag, zondag of op feestdagen.

Die raadplegingen vormen echter geen bijzondere eis indien ze kaderen binnen de georganiseerde
wachtdienst en indien de arts-specialist om persoonlijke redenen een voor het publiek toegankelijke
raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen.
Afgesproken is evenwel dat de zieke in behandeling, die verzocht wordt zich opnieuw in de
spreekkamer van de arts aan te melden, niet onder de toepassing van de bijzondere eis valt.
In overeenstemming met artikel 8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de
patiënt dient de arts de patiënt vooraf in te lichten over de financiële gevolgen van de bijzondere eis
die door de patiënt wordt gesteld.
Wat is het andere conventievoordeel na pensioenopname?
Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen, kunt u enkel nog één ander
conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat het RIZIV rechtstreeks stort op het door u
opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.
Let op:
Als u uw wettelijk rustpensioen hebt opgenomen vóór 1 januari 2016, kunt u wel nog sociale
voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten
vóór 1 januari 2016.
BIJLAGE 1 - BIJ HET NATIONAAL AKKOORD ARTSEN - ZIEKENFONDSEN 2022-2023
In 000 EUR
Beschikbare middelen
Artsen honoraria: Indexmassa 2022
Dialyse: Indexmassa 2022
LVZ: indexmassa 2022 (deel artsen)
Subtotaal indexmassa
Gereserveerde bedragen 2022
Maatregelen toegankelijkheid nog uit te voeren 2022
Totaal
Aanwending middelen
a) Indexering
Klinische biologie
Index: 0,73%
Forfaitaire honoraria per voorschrift: 0,79%
Medische beeldvorming
Index: 0,73%
Raadplegingen, bezoeken en adviezen
Index: 0,73%
Zorgtrajecten 0,79%
Speciale verstrekkingen
Index: 0,73%

Toepassing
01-01-22
01-01-22
01-01-22

2023

75.703
3.775
2.875
82.353
5.780
2.557
90.690

75.703
3.775
2.875
82.353
0
2.557
84.910

01-01-22

76.751
11.786

76.751
11.786

01-01-22

10.537

10.537

01-01-22

22.802

22.802

01-01-22

11.361

11.361

01-01-22
01-01-22
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2022

Genetic counseling, MOC en overeenkomsten complexe
chirurgie: 0,79%
Heelkunde
Index: 0,73%
Overeenkomsten borstreconstructie en complexe chirurgie:
0,79%
Gynaecologie
Index: 0,73%
Toezicht
Index: 0,73%
Honoraria buiten nomenclatuur
Index: 0,73%
Geïntegreerde premie huisartsengeneeskunde: geen index
Dialyse
Index: 0,79%
LVZ
Index (deel artsen)
b) Initiatieven
Fysische geneeskunde en revalidatie
Consultatie op K-dienst door pediater 3x/week
Invoering verstrekking HyFoSy
NMR onder narcose
Anesthesie bij orbitachirurgie
Apsaraginase-conventie
Wachtposten - extra budget 2022 via gereserveerde bedragen
Herwaardering nacht- en weekendtoeslag spoed
Toegankelijkheid (zie beschikbare massa)
Totaal
Saldo (*)

01-01-22

8.819

8.819

01-01-22

467

467

01-01-22

3.692

3.692

01-01-22

855

855

01-01-22

3.775

3.775

01-01-22

2.657

2.657

13.813
5.000
60
320
18
78
0
3.800
1.980
2.557
90.564
126

14.293
5.000
101
549
31
134
141
3.800
1.980
2.557
91.044
-6.134

01-01-22
01-06-22
01-06-22
01-06-22
01-06-22
01-01-23
01-01-22
01-01-22
01-01-22

BIJLAGE 2 - DOELMATIGE ZORG (2.4)
Omschrijving
Klinische biologie - vermindering forf. hon. 592815
Medische beeldvorming – lineaire besparing
NIPT - aanpassing honorarium
EKG - aanpassing honorarium
Dialyse - recuperatie op de artsenhonoraria
Beperken terugbetaling operatieve hulp
Schrappen 4 verstrekkingen
Cardiotocografie - uitblijvend effect maatregel
AST-ALT: schrappen verstrekking + aanpassing honorarium
Medisch begeleide voortplanting - aanpassing leeftijdsgrens
Electroforese: aanpassing frequentie
Dermatologisch verband: schrappen + nieuwe verstrekking
Aanpassing vergoeding stagemeester
TOTAAL besparing
Overdracht 2020
Verbetering van de sociale bescherming van de ASO/HAIO
Herwaardering toezichthonorarium geriatrie
Onderzoek van in ziekenhuis opgenomen patiënt (599082)
Herwaardering raadpleging pneumoloog
Uitbreiding en herwaardering GMD
Herziening omschrijving bezoek woonzorgcentrum
Tele-expertise
Herwaardering anesthesie narcodontie
Specifieke maatregelen toegankelijkheid
TOTAAL initiatieven
TOTAAL: initiatieven - besparing

Bedrag in duizenden euro
7.500
5.000
2.869
834
5.000
592
3.711
720
1.971
660
504
800
10.045
40.206
4.700
10.000
5.000
1.700
2.000
8.800
4.000
200
600
3.000
40.000
-206

De nieuwe tarieven vindt u op de VBS-website www.vbs-gbs.org > NOMENCLATUUR > Tarieven
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De verzekeringspolis ‘Rechtsbijstand’ van het VBS: niets dan goed nieuws
De verzekeringspolis ‘Rechtsbijstand-beroepsactiviteiten’ is voor velen de
hoeksteen van hun verzekeringsportefeuille. De voorwaarden
onderhandeld voor de VBS-leden hebben immers in het verleden al
meermaals hun nut bewezen. In samenspraak met het VBS hebben wij het initiatief genomen om de
voorwaarden nog te verbeteren en de meerwaarde van deze verzekeringspolis te bestendigen.
Missie volbracht, hier zijn de resultaten:
De jaarpremie voor VBS-leden blijft gehandhaafd op € 234,90 (taksen inbegrepen). De gangbare premie voor
dit product bedraagt € 358 (taksen inbegrepen), wat betekent dat u als VBS-lid een substantiële korting van
34% krijgt.
Vanaf 1 november 2021 geniet u van de volgende drie verlengingen:
1.

Bijstand Salduz: u kunt rechtsbijstand krijgen wanneer u wordt verhoord als verdachte van strafbare
feiten waarvoor een gevangenisstraf kan worden opgelegd. De tussenkomst betreft de terugbetaling
van de kosten en honoraria die u aan de advocaat van uw keuze heeft betaald voor de vertrouwelijke
raadpleging vóór uw eerste verhoor en/of bijstand tijdens het eerste verhoor.

2.

Bijstand Bouw : indien u als opdrachtgever of koper betrokken bent bij een contractueel geschil dat
op enigerlei wijze direct of indirect verband houdt met de bouw, sleutel-op-de-deur aankoop,
verbouwing, verbetering, renovatie, restauratie en afbraak, waarvoor de tussenkomst van een
architect en/of de goedkeuring van een bevoegde instantie vereist is, zal de vennootschap - in
afwijking van artikel 9.8 van de Algemene Voorwaarden - zelf bijstand verlenen om tot een minnelijke
schikking te komen.

3.

Verzekeringsovereenkomsten: de rechtsbijstand omvat de verdediging van uw belangen in het kader
van verzekeringsovereenkomsten die betrekking hebben op het verzekerde onroerend goed en uw
beroepsactiviteiten die op het verzekeringscertificaat zijn vermeld.

Maar dat is nog niet alles!
U geniet ook van de verhoogde " Maximale tussenkomsten". In de onderstaande vergelijkingstabel vindt u een
overzicht van de nieuwe verzekerde limieten, waarborg per waarborg.
In EUR
Burgerlijk verhaal
Strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke verdediging
Insolventie van derden
Strafrechtelijke borgstelling
Arbeidsrecht en sociaal recht
Prejudiciële vragen voor het
Europees Hof
Algemene contracten
Juridische bescherming na brand
Wettelijke bescherming voor huur
Fiscaal recht
Tuchtrechterlijke verdediging
Bestuursrecht
Onroerend goed recht
Vennootschaps- en
verenigingsrecht
Bijstand Salduz
Bijstand Bouw
Verzekeringscontracten

VOORHEEN
100.000
100.000
100.000
25.000
25.000
15.000
15.000
20.000
50.000
20.000
20.000
50.000
20.000
20.000
15.000

NU
100.000
200.000
200.000
30.000
30.000
50.000
15.000
50.000
200.000
50.000
50.000
200.000
50.000
50.000
15.000
500
750
200.000

Ten slotte herinneren wij u aan de invoering van de ‘service box’ waarborg. Waar bestaat dit uit?
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Uw verzekeraar, DAS, heeft een preventieve dienst voor juridisch advies opgericht, alsmede een
documentencontrole voor alle rechtsgebieden die door uw polis worden gedekt. In uw beroepsleven kunnen
zich regelmatig wendingen voordoen die u zorgen baren. Of het nu gaat om een nieuw huurcontract voor uw
privépraktijk of om een leasingcontract voor medische apparatuur, uw verzekeraar zal u voortaan preventief
juridisch advies geven, ongeacht eventuele geschillen.
Deze extra preventieve dienst heeft zijn grenzen; het is niet geschikt om uw belastingaangifte te laten invullen
of uw vermogensbeheer te optimaliseren.
U hoeft geen stappen te ondernemen om van deze innovaties te genieten: ze zijn automatisch verworven.
Indien u in belangstelling hebt voor deze verzekering, kunt u contact opnemen met de hieronder vermelde
personen. Zij zullen u de vereiste documenten toezenden.
Bianca Verbelen, Advisor
bverbelen@concordia.be

Bertrand Stienlet, Advisor
bstienlet@concordia.be

Nomenclatuurwijzigingen
BELGISCH STAATSBLAD 18 JANUARI 2022
● KB van 15.12.2021 – art. 2 en 12 van de nomenclatuur (RAADPLEGINGEN ANESTHESIOLOGIE)
verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en
reanimatie op 18.01.2022: e-specialist nr. 912: wijziging pre-anesthesieraadpleging in de nomenclatuur
BELGISCH STAATSBLAD 28 DECEMBER 2021
● KB van 05.12.2021 – art. 17, § 1, 11°, van de nomenclatuur (RADIOLOGIE) – KB van 05.12.2021 NUMAC
2021034269 – art. 34, § 1, a), van de nomenclatuur (Vasculaire transluminale percutane behandelingen)
NUMAC 2021034267
BELGISCH STAATSBLAD 17 DECEMBER 2021
● KB van 28.11.2021 – hoofdstuk II van de nomenclatuur (RAADPLEGINGEN)
verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 30.12.2021: e-specialist nr.
911: gewijzigde nomenclatuur raadplegingen vanaf 01.02.2022

14th International Congress on Ambulatory Surgery
•

Newest trends in ambulatory surgery, anaesthesia and perioperative care

•

30.05.22-01.06.22

•

Venue: ‘t Zand 34, 8000 Brugge

•

Call for abstracts : submission deadline 15.04.2022

•

More information : www.iaascongress2022.com

De Artsenkrant & VBS presenteren:
Uitreiking Prijs van de Specialist van het Jaar 2021
Living Tomorrow Vilvoorde – zaterdag 19.03.2022
Meer info binnenkort
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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 de bijdrage van de
Belgische Geneeskundige Orthopedische Beroepsunie2.

ORTHOPEDIE – “Bezorgd voor grote veranderingen”
Op 27 november 2021 namen de voorzitter en secretaris, en verschillende andere leden van onze
beroepsvereniging deel aan het congres Orthopaedica Belgica, waar het honderdjarig bestaan van
de Société Belge de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SORBCOT) luister werd bijgezet.
De Belgische wetenschappelijke orthopedische vereniging werd in 1921 opgericht door Albin
Lambotte en andere pioniers. Dit hybride congres – live of via streaming bij te wonen – had als
onderwerp Game Changers in Orthopaedic Surgery: state of the art in our subspecialties.
Tijdens 7 verschillende sessies werd er dieper ingegaan op de vorderingen en bezorgdheden van de
verschillende groepen binnen het specialisme: pediatrische orthopedie, wervelkolom-, hand-,
schouder-, heup-, knie- en traumachirurgie, en dit met de steun van de verschillende
wetenschappelijke genootschappen ter zake.
De Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie (BVOT) en haar Franstalige tegenhanger,
SORBCOT, maken zich net als onze beroepsvereniging, zorgen over de opleiding van de toekomstige
orthopedisch chirurgen wegens de nieuwe regels die van kracht zijn, en de daaruit voortvloeiende
politieke ontwikkelingen die zich momenteel voordoen.
De (mogelijke) inwerkingtreding van (een deel van) de Kwaliteitswet op 1 januari 2022 en de aan de
gang zijnde nomenclatuurhervorming geven eveneens aanleiding tot bezorgdheid door de grote
veranderingen die dit kan teweegbrengen in de behandeling van de courante en uitzonderlijke
pathologieën, temeer omdat de vertraging in de behandeling van niet-essentiële zorg door de covid19-pandemie nog niet is weggewerkt.
De patiënt moet in alle opzichten weer centraal komen te staan in de aan hem of haar verstrekte
zorg. De beroepsvereniging en de 2 wetenschappelijke genootschappen, BVOT en SORBCOT, zijn het
alle 3 eens over dit essentiële punt.
BACK TO BASICS
De nieuwe voorzitter van de SORBCOT, Nanni Allington, die tevens de vertegenwoordiger van onze
beroepsvereniging bij de UEMS is, heeft samen met Frank Plasschaert, toekomstig voorzitter van de
BVOT, in deze geest een volgende reeks van onderwijssessies aangekondigd onder de titel Back to
Basics.
Voor het overige vindt het bestuur van de beroepsvereniging het jammer dat het RIZIV vraagt om
een lijst van operaties op te stellen die ambulant kunnen worden uitgevoerd, terwijl het ons veel
nuttiger lijkt om criteria vast te leggen voor de toepasselijkheid van ambulante hospitalisatie die
uitgaat van de patiënt zelf. Dit soort chirurgie is voor bepaalde patiënten immers contrageïndiceerd,
terwijl technisch gezien de meeste orthopedische ingrepen wel degelijk ambulant kunnen worden
uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde is echter dat we te maken hebben met een patiënt die goed
omringd is door familie en professioneel wordt begeleid.
De Beroepsvereniging Orthopedie wil in de komende maanden actief samenwerken met de
verschillende belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de diverse hervormingen en veranderingen
die op stapel staan, zo goed mogelijk in de praktijk worden gebracht.
Dr. Jean Rondia, voorzitter

2

Verschenen in De Specialist nr. 185 van 22.12.2021
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175 years of anaesthesia in Belgium: on the way to a
true four-unit ⚫ BSAR-APSAR Congress 07.05.2022 ⚫
KBC Group – Havenlaan/Av. du Port 2 – 1080 Brussels
1. ANAESTHESIA – panel: Dr. J. MULIER & Dr. E. SLOCK
09.00
09.05
09.10
09.30
09.50
10.00

9 januari 1847
Vision de la politique en anesthésie à l'étranger
Visie van de diverse beleidsniveaus in België
Réforme de la nomenclature, état des lieux
Wettelijke basis voor een verplichte vaccinatie van zorgverleners
BREAK

Dr. D. HIMPE
Dr. R. HEYLEN
Dr G. BEJJANI
Prof. F. DEWALLENS

2. INTENSIVE CARE – panel: Dr. J. VERBEKE & Dr. D. SCHMARTZ
10.30
10.45

Hervorming van de nomenclatuur : stand van zaken
Projet MICA

Dr. M. VANDER LAENEN
Dr L. HAENTJENS

3. EMERGENCIES – panel: Dr. R. DE SOIR & Dr. R. HEYLEN
11.00

Rol van de locoregionale anesthesist op spoedgevallen

Dr. S VAN BOXSTAEL

4. ALGOLOGY – panel: Prof. J. VAN ZUNDERT
11.15

Prof. V. BONHOMME & Dr T.
VANNESTE

Pseudo-nomenclature nerfs périphériques

11.30

BREAK

5. BAT – panel: Dr. G. BARTHÉLEMY & Dr. D. HIMPE
12:00
12:15
12:30
12:45

Réforme du statut du MSF
Vision de la BAT sur le contingentement 2027
Werking van de planningscommissies
Afspraken tussen de erkenningscommissies

Dhr. J. DE COCK
Dr R. COULIE & Dr G. BARTHELEMY
Prof. P. HERIJGERS
Dr. D. HIMPE

6. ANNUAL REPORT
13:00

Het jaar 2021, een overzicht

FEES (EUR)
Members
Non—members
Assistants
Non-member assistants

Dr. S. CARLIER

BEFORE 01.05.2022
100
150
FREE
15

AS FROM 01.05.2022
130
180
10
30

SUBSCRIPTION VIA THIS LINK OR THIS QR CODE

CASH ON SITE
180
220
20
40

OR THE REGISTRATION SLIP BELOW


REGISTRATION FORM
(return this slip to : BSAR-APSAR, Kroonlaan-Av. de la Couronne 20, 1050 Brussels – fax 02/649 26 90 –
loubna@gbs-vbs.org)

Name: ............................................... Street: .........................................................
N°: .................................................... Postal code: .................................................
City: .................................................. RIZIV-INAMI: ..............................................
E-mail: ..............................................
Member BSAR-APSAR:
Specialist in training:

 yes
 yes

 no
 no

Upon returning this registration form, please transfer the applicable fee into the account
BE88 4373 1509 5141, mentioning your name, first name and RIZIV-INAMI number.
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AANKONDIGINGEN – OOK RAADPLEEGBAAR OP WWW.VBS-GBS.ORG
22082 SITTARD Zuyderland Medisch Centrum heeft een vacature voor een Fellow CARDIOLOGIE met aandachtsgebied
beeldvorming (0,8-1,0 fte). Uiterste sollicitatiedatum 1 maart 2022. Aanstelling voor de duur van het fellowship. Bij een voltijdse
aanstelling is die 2 jaar. Werktijden in onderling overleg. Minimale aanstelling is 0,8 FTE. Meer informatie over de vacature vind
je op de website van het ZMC.
Informatie over de functie wordt verstrekt door dr. B(as) Kietselaer, cardioloog via e-mail b.kietselaer@zuyderland.nl of dr.
T(imo) Lenderink, cardioloog, via e-mail t.lenderink@zuyderland.nl Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae,
kunnen gestuurd worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail
via msb-recruitment@zuyderland.nl
22081 ANTWERPEN Radioloog gevraagd in private praktijk Dr. E. Borms Antwerpen. Uren overeen te komen. Contacteer ons
via dr.e.borms@radion.be.
21080 LEUVEN Het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven zoekt 1 gynaecoloog voor indiensttreding in 2022. Beschrijving hier. Stuur
uw motiviatiebrief en CV voor 30 april 2022 naar Prof. W. Sermeus, Naamsestraat 105, 3000 Leuven of naar
directiesecretariaat@hhleuven.be. Meer info op 016/20.91.79 of 016/20.92.96.
21079 LEUVEN Het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven zoekt 2 radiologen voor indiensttreding in 2022 en 2023. Beschrijving hier.
Stuur uw motiviatiebrief en CV naar Prof. W. Sermeus, Naamsestraat 105, 3000 Leuven of naar
directiesecretariaat@hhleuven.be. Meer info op 016/20.91.79 of 016/20.91.85.

✓ Bent u verhuisd? Hebt u een nieuw e-mailadres? Werkt u in een
ander ziekenhuis? Laat het ons weten via info@vbs-gbs.org

✓ Ontvangt u geen mails van het VBS of uw beroepsvereniging,
terwijl u toch uw e-mailadres had doorgegeven? Raadpleeg uw
spamfolder en duid indien nodig info@medspec.net als veilige
afzender of markeer als “geen spam”. Neem, als het een
ziekenhuisadres is, contact op met de IT-dienst. Of contacteer het
VBS-secretariaat via info@vbs-gbs.org
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