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Betreft: Accreditering artsen met BAG

Geachte,

Ten gevolge van de wijziging op door het MB van 12 november van 2015, van het MB van 1
maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen, heeft de Nationale
Commissie Artsen-Ziekenfondsen in haar vergadering van 28 augustus 2017 beslist een
accreditering te voorzien voor artsen met BAG, ongeacht hun erkenning, waarbij mutatis
mutandis dezelfde voorwaarden worden toegepast als bij de artsen-specialisten.

Deze voorwaarden zijn dat de arts:
• alle nuttige medische gegevens inzake diagnose en behandeling per patiëntendossier aan de
algemeen geneeskundige die door de patiënt wordt geraadpleegd en/of die hem verzorgt,
meedeelt en met hem uitwisselt;
• zijn volledige medewerking verleent aan initiatieven tot kwaliteitsevaluatie georganiseerd voor
de betrokken discipline door de ambtsgenoten;
• tijdens het voorgaande kalenderjaar een activiteitsdrempel van gemiddeld 13/u klinische
activiteit per week te hebben verwezenlijk (deze voorwaarde is niet van toepassing tijdens de
eerste vier praktijkjaren);
• geen herhaalde opmerkingen heeft gekregen op basis van de vaststellingen van de voor de
evaluatie van de medische profielen bevoegde commissie.

Tervurenlaan 211 · B-1150 Brussel
Openingsuren van de kantoren: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Afspraak mogelijk.
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Heden laat de accrediteringsapplicatie nog niet toe deze aanvraag geïnformatiseerd in te dienen.
Een accreditering kan daarom voorlopig enkel worden ingediend door dit document vervolledigd
met naam, riziv-nummer, datum, werkadres en handtekening, te bezorgen aan de het RIZIV,
Dienst accreditering, Tervurenlaan 211, 1150, Brussel, of via email op
info.accredit@riziv.fgov.be. Hiermee verklaart de aanvrager uiting te geven aan de wens de
accreditering te verkrijgen, te voldoen aan alle hierboven weergegeven voorwaarden en zich
ertoe te verbinden in de toekomstige accrediteringsperiode aan alle voorwaarden, inclusief de
navormingsvoorwaarden, te voldoen. De aanvrager geeft zich ervan rekenschap dat de
verschillende accrediteringsvoorwaarden door de Accrediteringsstuurgroep worden nagegaan.
Indien de Accrediteringsstuurgroep bij een geaccrediteerd arts vaststelt dat één of meerdere
punten uit de verklaring niet overeenkom(t)en met de realiteit, wordt de toegekende accreditering
automatisch ingetrokken vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op deze
vaststelling.
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