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BVAS eist uitvoering origineel akkoord 13.12.2010
Manuele verlenging GMD moet blijven, ook na 2011
Maandag 16.05.2011 kwam een werkgroep van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen samen om de
problematiek van de verlenging van het globaal medisch dossier te bespreken.
De BVAS heeft altijd de manuele verlenging van het GMD geëist. In het akkoord van 13.12.2010, dat door
minister Onkelinx al op 14.12.2011 in de media werd toegejuicht, was de manuele verlenging nog altijd
mogelijk. Het ASGB, dat al jaren de automatische verlenging van het GMD nastreeft, gaf op 14.12.2010 in de
pers toe dat het daar niet in geslaagd was1[1].
Op 15.12.2010 kwam een leescomité samen om de correctheid van de tekst van het afgesloten akkoord te
verifiëren. Onder druk van de Christelijke Mutualiteiten werden essentiële wijzigingen aan de afspraken van
13.12.2010 aangebracht terwijl dergelijk comité niet meer dan een technische werkgroep is. Door een reeks
misverstanden en door de quasi onmogelijkheid om nog terug te komen op de gemaakte afspraken van
13.12.2010 werd uiteindelijk de tekst van 15.12.2010 als “akkoord” ondertekend en gepubliceerd. In
tegenstelling tot de tekst van 13.12.2010 zou de manuele verlenging vanaf 01.01.2012 onmogelijk worden.
De BVAS heeft tot de vergadering van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen van 14.03.2011 moeten
wachten eer het de verslagen van 13 en 15.12.2010 ontving. Pas sinds dan kan de BVAS zwart op wit aantonen
dat de manuele verlenging mogelijk had moeten blijven, conform de beslissing van de voltallige vergadering
van de medico-mut van 13.12.2010.
Op 07.02.2011, dus vóór de verslagen van 13 en 15.12.2010 bekend waren gemaakt en vóór het mogelijk was
de
objectief de drastische wijziging aan het akkoord aan te tonen, vergaderde de medico-mut met als 3 punt op
de dagorde: “Administratieve verlenging van het GMD”. Daarin werden een aantal principes vastgelegd. De
titel luidde niet “Automatische verlenging van het GMD”.
Een werkgroep van de medico-mut zou op 16.05.2011 van start gaan om die principes te trachten omzetten in
een ontwerp van Koninklijk Besluit. De BVAS ontving vrijdag 13.05.2011 om 14u34, of minder dan 10 werkuren
vóór de vergadering een technisch ingewikkeld voorstel van de mutualiteiten. Elk voorafgaand overleg binnen
de BVAS werd op die manier onmogelijk gemaakt.
De BVAS heeft nu bewijzen dat de manuele verlenging van het GMD wel degelijk de originele afspraak was van
het akkoord van 13.12.2010 maar stelt op 16.05.2011 vast dat het voorstel van de mutualiteiten de manuele
verlenging van het GMD niet voorziet, in tegendeel, ze straffen de huisartsen af die in 2011, volstrekt in
overeenkomst met het akkoord voor 2011, de GMD’s manueel hebben verlengd. Bijgevolg heeft de BVAS aan
voorzitter Jo De Cock van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen meegedeeld dat ze niet bereid is om
nog akkoorden af te sluiten, tenzij de manuele verlenging van het GMD mogelijk blijft.
Daarop heeft de BVAS- delegatie de vergadering van de werkgroep verlaten.
Dr. Marc MOENS, Voorzitter Raad van Bestuur.
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