
 

 
 

Aan prof. Johan Kips 
Voorzitter ad hoc overleg  

                                                                                                      Ziekenhuishervorming  

 

Brussel, 1 december 2022 

 

Betreft: Supplementen op zware medische beeldvorming 

 

Geachte prof. Kips, 

BVAS nam kennis van het tweede voorstel tot wetswijziging van artikel 152/1 van de 

ziekenhuiswet over de ereloonsupplementen op zware medische beeldvorming. In 

vergelijking met het eerste voorstel dat u in oktober hebt voorgelegd aan de ad hoc 

overlegstructuur ziekenhuishervorming, gaan de radiologen er met dit tweede voorstel nog 

meer op achteruit, wat voor BVAS totaal onaanvaardbaar is.  

Waar het eerste voorstel nog ruimte laat voor het aanrekenen van supplementen indien de 

patiënt (of zijn vertegenwoordiger) schriftelijk toestemming geeft om te worden onderzocht 

of behandeld met aanrekening van supplementen, is in het tweede voorstel deze notie van 

informed consent geschrapt.  

Meer nog, het voorstel 2 legt een volledig verbod op ereloonsupplementen op overdag. 

Supplementen zouden alleen nog mogelijk zijn als het onderzoek op uitdrukkelijk verzoek van 

de patiënt uitgevoerd wordt na 21 uur of op zaterdag, zondag en feestdagen. Bovendien is dit 

voorstel geenszins de uitvoering van punten 3.5.5 en 3.4.8 van het nationaal akkoord artsen- 

ziekenfondsen. 

We wijzen er u ook op dat er voor een voorstel tot wijziging van de regeling inzake de 

ereloonsupplementen een parallellisme met artikel 155 §3 van de ziekenhuiswet verzekerd 

moet worden. In uw nota verwijst u weliswaar naar het punt 3.5.5. van het akkoord artsen-

ziekenfondsen dat hierover gaat, maar uw verwijzing is niet volledig omdat u de laatste zin 

van dit punt - het parallellisme met artikel 155 §3 - hebt weggelaten. Dit is niet ernstig. 

BVAS staat erop dat artikel 152/1 en artikel 155 §3 van de ziekenhuiswet niet los van elkaar 

gezien mogen worden. Het ene kan niet zonder het andere, zoals het akkoord artsen-



 

 
 

ziekenfondsen ook uitdrukkelijk vermeldt. Daarom wijst BVAS dit tweede voorstel in zijn 

geheel af. Voor BVAS moet er een volledige hervorming komen voor alle disciplines. We 

verzetten ons tegen het loskoppelen van onderdelen zoals de supplementen en de 

operationele kostenberekening.  

 
Hoogachtend, 
 
Dr. Olivier Ghekiere 
Radioloog en bestuurslid BVAS 
 
Dr. Patrik Aerts 
Radioloog en bestuurslid BVAS 
 
Dr. Johan Blanckaert 
Voorzitter BVAS 
 


