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Geachte heer, collega 
 
De voorbije jaren werden we door onze collega’s psychiaters geregeld om 
advies gevraagd over het project artikel 107. 
We stellen met genoegen vast dat de meeste inhoudelijke problemen in 
verband met het uitrollen van de mobiele teams grotendeels zijn opgelost. 
 
De medische aansprakelijkheid lijkt ons geen al te groot probleem. Vrijwel alle 
polissen omvatten ook de ambulante activiteit, of zelfs élke medische 
activiteit. Het volstaat vermoedelijk om even contact op te nemen met de 
verzekeraar om hierover zekerheid te krijgen. Het te verzekeren risico is voor 
ambulante patiënten wellicht zelfs lager dan voor gehospitaliseerden. 
 
Het komt de minister toe om de ziekenhuiswet aan te passen zodat deze 
mobiele teams erkend worden als een ziekenhuisfunctie. De nodige 
aanpassingen aan de algemene regeling van het ziekenhuis kunnen al 
voorzien worden. 
 
Blijkbaar bestaat er helaas nog steeds de discussie over de toe te kennen 
vergoeding. 
Wij steunen de vraag van de psychiaters om vanaf 1/1/2019 per uur een 
honorarium van € 129,6 te voorzien. 
Een bruto uurloon van € 130 voor een zelfstandig werkende arts wordt ook in 
de TGR, met instemming van de verzekeringsinstellingen, als een minimum 
beschouwd. 
In 2011 werd in overleg met het RIZIV en met de FOD Volksgezondheid in het 
kader van deze piloot projecten een vergoeding van € 120 per uur bedongen. 
De eerste pilootprojecten zijn in 2011 en begin 2012 van start gegaan en dus 
ook de inkrimping van de toezichthonoraria. Het lijkt ons niet meer dan logisch 
dat de opeenvolgende indexeringen dan ook vanaf dat ogenblik worden 
berekend. 
 
Indien u we de algemene index van de honoraria gebruiken dan zou het 
honorarium in 2018 €132,52 bedragen en indien we voor 2019 een index van 
+/-1,5% veronderstellen € 134,5. 

Aan Dr. Bert Winnen 
Directeur beleidscel  
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken  
Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50 bus 175 
1000 Brussel 
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Het is echter logischer om voor deze activiteit de indexering van de 
zogenaamde intellectuele akten te gebruiken en dan wordt dit bedrag nog 
wat hoger.  
Indien we de evolutie van de raadpleging van een geaccrediteerde psychiater 
(102690) zouden volgen vanaf 2011 tot 2018 dan zou de vergoeding ruim € 
135 moeten bedragen en vanaf 2019 dus nog iets meer. 
Indien we de evolutie van het toezichthonorarium in een T-bed volgen van 
2011 tot vandaag dan komen we uit op € 132,36.  
De vraag van de psychiaters lijkt ons dus zelfs eerder bescheiden. 
 
Wij hopen dat een en ander tijdens het overleg van 28 juni definitief kan 
worden uitgeklaard. 
 
 
Dr. Reinier Hueting      Dr. Robert Rutsaert 
Voorzitter 
 

 


