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BVAS onthoudt zich bij stemming budget
Brussel, 1 oktober 2013

Bij de stemming over de bijkomende besparingen in de gezondheidszorg gisteren in het
Verzekeringscomité, heeft de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) zich
onthouden. De goedgekeurde maatregelen treffen opnieuw de artsen maar aan de andere
kant heeft de minister ook enkele toegevingen gedaan.
Door de moeilijke financieel-economische context moest een Taskforce voor 50 miljoen euro
extra besparingen vinden voor het budget van de ziekteverzekering van 2014, bovenop de 20
miljoen euro besparingen waarover al eerder was beslist.
De BVAS betreurt dat ondanks een Medicomut-akkoord, de besparingen opnieuw de
honoraria van de bepaalde specialisten naar beneden bijstellen. Bij dergelijke beslissingen
komt steevast de vraag bovendrijven of het akkoordsysteem nog een toekomst heeft. De Raad
van Bestuur van de BVAS zal met de herhaalde besparingen op de artsenhonoraria buiten het
akkoord rekening houden als ze moet beslissen om het huidige akkoord in 2014 verder te
zetten.
De BVAS neemt echter wel akte van de formele beloftes die de minister heeft gedaan, onder
andere om voor veiligheidsmaatregelen te zorgen bij nacht- en weekenddiensten. De
onveiligheid tijdens de wachtdiensten is voor de BVAS een urgent probleem. De BVAS zal
de minister specifieke voorstellen overmaken. De minister komt blijkbaar ook terug op twee
eerdere besparingsbeslissingen. De besparing van 16 miljoen euro op het ecg wordt
vervangen door een besparing van 8 miljoen euro in de coronarografie en het budget voor de
digitale mammografie van 8,3 miljoen euro wordt behouden.
Om deze redenen heeft de BVAS beslist zich te onthouden bij de stemming over het
gezondheidszorgbudget 2014. De toegevingen van de minister en het behoud van de index
(1,39%) voor alle medische prestaties zijn een positief signaal en een noodzakelijke maar niet
voldoende voorwaarde om het overlegmodel in stand te houden. De BVAS betreurt anderzijds
dat er geen enkele manoeuvreerruimte is voor nieuwe initiatieven.
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