Aan mevrouw Dr. Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid
Aan de Heer Jo De Cock
Administrateur-generaal RIZIV
CC De Heer Mickael Daubie
Adviseur Generaal

Brussel, 13.12.2018

Geachte Mevrouw de Minister,
Geachte Heer Administrateur-generaal

In verband met de laagvariabele zorg heeft de BVAS raad van bestuur in zijn vergadering van
12.12.2018 vastgesteld dat:
•

het KB tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering
van de laagvariabele ziekenhuiszorg nog niet werd gepubliceerd;

•

conform artikel 7, 5° alinea van bovengenoemde wet, het globaal prospectief bedrag per
opname berekend voor het jaar T dat van toepassing is voor alle opnames die een aanvang
nemen na 31 december van het jaar T-1 en vóór 1 januari van het jaar T+1 nog niet is
bekend gemaakt vóór 1 december van het jaar T-1 via een bericht in het Belgisch
Staatsblad en dat het globaal prospectief bedrag per opname niet tijdig door het Instituut
werd meegedeeld aan de ziekenhuizen;

•

dat er nog geen uitvoering werd gegeven aan artikel 7, derde lid dat bepaalt dat de Koning
bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de nadere regels vastlegt voor de
indexering van het globaal prospectief bedrag per opname;

•

dat bijgevolg ook de individuele bedragen per globaal prospectief honorarium van de
APRDRG ’s nog niet zijn meegedeeld aan de ziekenhuizen en de medische raden;

•

dat het explicatief rondschrijven dat werd aangekondigd in de vergadering van woensdag
21.11.2018 met vertegenwoordigers van de artsensyndicaten, de ziekenhuiskoepels, de
mutualiteiten, de juristen van de FOD Volksgezondheid en van het RIZIZ, in het bijzijn van
meester Filip Dewallens, nog altijd niet werd bezorgd aan de betrokkenen;

•

dat er op het terrein nog tal van vragen bestaan over de manier van berekening
respectievelijk van toewijzing van sommige globale prospectieve honoraria zoals vb.
radiotherapie, pathologische anatomie, pediatrie, …. .

Dientengevolge vraagt de BVAS raad van bestuur dat, ondanks de in artikel 15 van de wet van 19 juli
2018 vastgestelde datum van invoegetreding op 1 januari 2019, dat de uitvoering van de wet minstens
wordt verdaagd tot 1 april 2019.
Met de meeste hoogachting, voor de BVAS raad van bestuur,

Dr. Marc Moens,
Voorzitter.

