
 

 
 

 

OPEN BRIEF 

       Ter attentie van Mevr. Maggie De Block 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50/175 

B – 1000 BRUSSEL 
 

Brussel, 5 februari 2018 

Geachte Mevrouw de Minister, 

 
Namens de BVAS wensen we u te informeren over de resultaten van een eigen financieel 
onderzoek naar de financiering van medische huizen. U vindt de technische fiche van dit 
onderzoek in bijlage. We baseerden ons niet alleen op de audit die KPMG op uw vraag 
afleverde, maar ook op verslagen van de Commissie voor Begrotingscontrole van het RIZIV en 
data op de website van het RIZIV. Onze berekeningen tonen aan dat de overfinanciering van 
medische huizen veel groter is dan gedacht.  
De verschillen zijn zo extreem dat ze voor de BVAS onaanvaardbaar zijn. Een paar belangrijke 
conclusies: 
 
De BVAS berekende de kostprijs van de financiering per forfait in een wijkgezondheidscentrum 
met 3 FTE-huisartsen, 1,5 FTE-kinesitherapeuten en 1,1 FTE-verpleegkundigen, die samen 
2.000 ingeschreven burgers verzorgen. We vergeleken dit met een pluridisciplinaire, per 
prestatie gefinancierde huisartsenpraktijk met evenveel patiënten, die zijn workload aankan 
met 2 FTE-huisartsen, 1 FTE-kinesitherapeut en 1 FTE-verpleegkundige. Onze conclusie is dat 
het forfaitaire systeem 90% duurder uitvalt.  

 
We gingen ook na hoeveel het de overheid zou kosten als de hele Belgische bevolking in 
medische huizen ingeschreven zou worden. In de extrapolatie die we maakten, zou dan een 
budget van afgerond 5,2 miljard euro nodig zijn, hetzij 1,7 miljard euro meer dan het huidige 
budget.  
 
We wijzen u ook op een flagrante overfinanciering van de verpleegkundige zorg in het 
forfaitaire systeem. Een FTE-verpleegkundige levert het medisch huis waar hij tewerkgesteld 
is per jaar 344.000 euro op aan forfaits. Op jaarbasis ontvangen de medische huizen volgens 
onze analyse maar liefst 44 miljoen euro te veel.  
 



 

 
 

We vragen ten slotte ook uw aandacht voor een discriminatie m.b.t. de index. De forfaits voor 
huisartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen in de medische huizen kregen in 2016 een 
indexatie met 1,30%; in 2017 met 1,60%; en in 2018 met 2,40%. In diezelfde tijdspanne kregen 
de per prestatie betaalde huisartsen respectievelijk 0%, 0,86% en 1,2% index. Deze 
discriminatie is niet te verantwoorden.  
 
We hopen u hiermee nuttige informatie te hebben bezorgd en kijken uit naar het gevolg dat 
u hieraan wenst te geven. We zijn steeds bereid tot verdere toelichting.  
 
In afwachting groeten wij u met de meeste hoogachting, 

 
Dr. Luc Herry 
Voorzitter BVAS-afdeling Luik en Luxemburg    
 
Dr. Marc Moens,  
Voorzitter BVAS 
 

 


