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De heer Frank Vandenbroucke 

Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid 

 

Brussel, 16 februari 2022 

 

Betreft: de indexering van de vergoedingen voor  zorgverleners  

 
 
Geachte Minister, 
 
Zoals u weet worden  de zorgverleners geconfronteerd met een belangrijke problematiek rond 
de indexering van de vergoedingen onder RIZIV nomenclatuur.  
 
De indexering van 0,79% op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van juni 2021 staat in 
schril contrast met de veel sterkere stijging van de index van de consumptieprijzen die 
toegepast wordt op de lonen van werknemers die ze tewerk stellen en met de stijging van de 
voor behandelingen noodzakelijke materialen. Dit betekent ernstige meeruitgaven, bovenop de 
sterk gestegen energieprijzen.  
 
Dit alles resulteert voor 2022 in significante financieringsproblemen bij heel wat zorgverleners 
en  leidt  tot een situatie waarbij de kwaliteit van zorg in heel wat gevallen niet meer 
gegarandeerd kan worden. Tevens zal de tendens van stijgende deconventionering hierdoor 
nog sterker worden.  
 
Tot op vandaag heeft de Regering via de Regeringscommissaris in het Verzekeringscomité 
alleen meegedeeld dat ze dit probleem in overweging neemt, zonder enig engagement om er 
effectief iets aan te doen. Dit is niet langer houdbaar voor de zorgverleners, en het dreigt de 
belangen van de patiënten ernstig te schaden. 
 
Met het oog op constructieve samenwerking om een goede oplossing te vinden op deze 
uitdaging, zouden wij graag op korte termijn een overleg met u willen vragen. 
 
Uitkijkend naar uw reactie,  
Met hoogachting, 
 
 

Anton Smagghe, Secretaris-Generaal van de Federatie Vrije Beroepen (FVB) 

Hilde Deneyer, Voorzitter van het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers 

Stefaan Hanson, Ondervoorzitter van het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers 

Edward Van Rossen, Expert Zorg van de Federatie Vrije Beroepen  
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De beroepsorganisaties van het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ)  

1. Algemene Pharmaceutische Bond (APB), incl. Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) 

2. Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (Axxon) 

3. Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP) 

4. Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV) 

5. Ergotherapie Vlaanderen (EV) 

6. Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) 

7. Vlaams Artsensyndicaat (VAS) 

8. Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) 

9. Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) 

10. Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) 

11. Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) 

12. Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL) 

 

               

                  

        

            


