	
  

PERSBERICHT
Medicomut treedt tegemoet aan BVAS-eisen
Brussel, 10 december 2013
Tijdens de vergadering gisterenavond van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen
is er een consensus bereikt over de tekst van het wetsontwerp over de transparantie in de
zorg. Twee weken geleden had de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) het
lopende Medicomut-akkoord ten bewarende titel opgezegd zolang de BVAS-eisen niet
waren ingewilligd.
Voor de BVAS zat er niks anders op dan het ultieme onderhandelingswapen in te zetten om te
beletten dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx zonder
overleg het wetsontwerp over de transparantie in de zorg zou laten goedkeuren. Na formeel en
informeel overleg ligt er een tekst op tafel waarbij de BVAS het maximum heeft kunnen
halen en de minister en de mutualiteiten op bepaalde punten hebben moeten inbinden.
Zo is het niet meer aan de minister om te beslissen of niet-terugbetaalde prestaties op de
factuur moeten komen. Dit kan alleen maar na overleg en positief advies van de Nationale
Commissie Artsen-Ziekenfondsen en geldt eveneens voor niet-geconventioneerde artsen die
vrije honoraria vragen. Ook het Verzekeringscomité kan hierin niet meer beslissen zonder
overleg en positief advies van de Medicomut.
Wat de voorschotten betreft, is er overeengekomen dat een verbod voor het vragen van
voorschotten er enkel kan komen na overleg en positief advies van de Nationale Commissie
Artsen-Ziekenfondsen. Tot slot stond er in de oorspronkelijke tekst een verbod voor
pathologen, genetici en klinisch biologen om vrije honoraria te vragen, wat discriminerend is
ten opzichte van alle andere collega’s en bovendien de basisprincipes van het
conventiesysteem schendt. Ook hier heeft de Medicomut moeten inboeten en heeft de BVAS
bekomen dat deze drie groepen van specialismen na een positief advies van de Medicomut
wel nog vrije honoraria mogen vragen.
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