VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW

Leuven, 3 december 2014

Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid en sympathisant

Goed nieuws i.v.m. RIZIV-bevoegdheden van de zgn. basisartsen!
Een KB van 23 augustus 2014

(1)

dat van toepassing is sinds 1 november, verleent de ‘houder

van het artsendiploma’ het recht voorschriften op te stellen (voor medicatie, onderzoeken,
behandelingen), een raadpleging te attesteren evenals de verstrekkingen te honoreren
waarvoor de nomenclatuur bepaalt dat ze mogen aangerekend worden door elke arts of
verstrekkingen waarvoor hij door de minister die de volksgezondheid in zijn bevoegdheid
heeft gemachtigd is ze te verrichten.

Wie is ‘houder van het artsendiploma’?
Dit is een persoon die de geneeskunde mag uitoefenen, en die niet erkend of in opleiding is als
huisarts, noch erkend of in opleiding is als geneesheer-specialist, noch voldoet aan de criteria
van huisarts op basis van verworven rechten.
Wat is het belang hiervan voor de artsen die vnl. tewerkgesteld zijn in de preventieve
jeugdgezondheidszorg ( ‘jeugdartsen’ zoals CB- en CLB-artsen)?
Situatie vóór 1 november 2014:
Door het ontbreken van een bijzondere beroepstitel hebben veel jeugdartsen in het
verleden de titel van “huisarts” verkregen, wat hen toeliet voor te schrijven en toegang
te hebben tot de RIZIV-nomenclatuur. Dit is het geval voor artsen die vóór 1/1/1995 bij de
Orde zijn ingeschreven.
Geneeskundigen ingeschreven bij de Orde tussen 1/1/1995 en 31/12/2004, en zonder
bijkomende erkenning, kregen een RIZIV-code eindigend op 009 met iets beperktere
toegang tot de RIZIV-nomenclatuur.
Geneeskundigen ingeschreven bij de Orde na 31/12/2004, zonder bijkomende
erkenning, kregen een RIZIV-code eindigend op 000, waarbij een nog geringere
toegang tot de RIZIV-nomenclatuur mogelijk was.
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Maar:
Ondertussen zijn de criteria voor het ‘behoud’ van de erkenning van de huisartsen
vastgelegd in artikel 10 van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van
de criteria voor de erkenning van huisartsen (2). De toezichtsmodaliteiten van deze
criteria werden meegedeeld in een ministeriële omzendbrief van 29 mei 2012.
Deze dwingende criteria zijn uiterst specifiek voor de uitoefening van de
eerstelijnshuisartsgeneeskunde (m.n. deelname aan wachtdienst georganiseerd door
huisartsenkringen, minimaal 500 patiëntencontacten/jaar, aanleggen van medisch
dossier, permanente vorming).
Indien aan deze criteria niet wordt voldaan, zal de erkenning van de arts - als huisarts worden ingetrokken in 2017. De arts behoudt dan (minstens) het statuut ‘houder van het
artsendiploma’. Voor veel jeugdartsen dreigt dit dus van toepassing te zijn.
Sinds 1 november 2014:
Met het KB van 23 augustus 2014 (van toepassing sinds 1 november dus) mogen de ‘houders
van het artsendiploma’ (inclusief 000 en 009) nu volgende voor het RIZIV geldige
handelingen stellen (3):


raadplegingen onder de code 101010



nacht- en weekendsupplementen (codes 102454 en 102476)



farmaceutische producten, behandelingen en technische onderzoeken voorschrijven
zoals voorzien voor “elke arts”



hulp bij heelkundige ingrepen (art. 16 § 5 van de nomenclatuur

(4))



toezichtshonoraria in het ziekenhuis (art. 25 § 1van de nomenclatuur)



een aantal verstrekkingen (art. 25 §§ 3 en 3bis van de nomenclatuur) in het kader van
een spoedgevallendienst met MUG-interventie (medische urgentie groep - brevet van
acute geneeskunde vereist ).

Voor een arts met huidige RIZIV-code eindigend op 000 betekent dit alvast een uitbreiding van
de bevoegdheden in RIZIV-context. Voor de andere artsen is er nu de garantie van het behoud
van voldoende bevoegdheden - ondanks het dreigende verlies van de erkenning als huisarts om de huidige beroepsactiviteit als jeugdarts te kunnen handhaven.
Goed nieuws dus!
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Bronnen:
(1) Koninklijk

besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van de artikelen 1, 2, B en F, 3, § 1, A, en 10, § 5, van
de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
(BS 16/09/2014); zie:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=20140823
12
Ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen, zie:
http://health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg2/@healthprofessions/documents/ie2div
ers/19062235.pdf
(2)

(3) Wegwijzer

naar de reglementering voor de huisarts; zie:
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/infobox-huisarts.pdf
voor meer info over de nomenclatuur, zie:
http://www.riziv.fgov.be/nl/nomenclatuur/nomen/Paginas/default.aspx#Hoofdstuk_V__Speciale_technische_geneeskundige_verstrekkingen (sinds KB 23/08/14 wijzigingen in nomenclatuur in
artikel 2;artikel 3, § 1, A; artikel 3, § 1, A)
(4)
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