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 Opvolging nomenclatuur 
 Patholoog anatoom  

  

 

 
 

 

Mevrouw de minister, 
 
Op verzoek van de patholoog anatomen werd begin 2019 een volledig nieuwe en aan 
de huidige wetenschap aangepaste nomenclatuur voor artikel 32 uitgewerkt. 
Het benodigde budget werd gerealiseerd via een besparing in de klinische biologie, 
met name door het beperken van de aanvragen voor vitamine D- en 
foliumzuurdosage. 
Het dossier werd goedgekeurd in de plenaire TGR, de NCAZ en het Verzekeringscomité 
resp. op 15/1/2019, 4/2/2019 en 25/2/2019. 
Sindsdien werd er niets meer over vernomen. Bij navraag zou het dossier zich nog 
steeds bij de minister van Begroting bevinden. 
Wij willen nogmaals met klem protesteren tegen deze storende gang van zaken. 
Zolang het KB niet gepubliceerd is, zijn de pathologen verplicht om voort te werken 
met onaangepaste nomenclatuur. 
Bij het afsluiten van een akkoord wegen artsen de voor hen voorliggende voor- en 
nadelen af om zich al dan niet te conventioneren. Indien de uitwerking dan 2 jaar op 
zich laat wachten, leidt dit uiteraard tot frustratie en zelfs woede omdat men zich 
bedrogen voelt. 
Indien wij onze achterban een nieuw initiatief in het vooruitzicht stellen waar dan 
verder niets mee gebeurt, dan verliezen ook wij geloofwaardigheid. Bij de volgende 
medische verkiezing kan u onze representativiteit dan weer in vraag stellen. 
 
Wij zelf durven heel deze administratieve weg in vraag te stellen. Nog nooit hebben 
we meegemaakt dat een minister van Begroting op een door het Verzekeringscomité 
goedgekeurd dossier inhoudelijke bezwaren had. Blijkbaar bestaat zijn enige rol er in 
om dossiers zo lang mogelijk te vertragen. 
Nochtans heeft de Commissie voor begrotingscontrole van het Riziv het dossier dan al 
voorafgaand bestudeerd en goedgekeurd. Betekent een en ander dan geen 
desavouering van deze dienst? 

  

 

Aan Mevr. Maggie De Block 

Minister van Volksgezondheid 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50, Bus 175 

1000 Brussel 
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Bovendien wordt in elk nationaal akkoord vermeld dat bij een eventuele 
overschrijding van een (partiële) begrotingsdoelstelling onmiddellijk 
correctiemaatregelen getroffen worden (terzijde, het ware goed dat dit voor alle 
sectoren kon gelden). 
We hopen dat bij een eventuele overdracht van bevoegdheden het dossier niet nog 
meer stof zal vergaren. 
Mogen wij een spoedige publicatie tegemoet zien? 
 
met de meeste hoogachting 
 
Dr. Reinier Hueting  Dr. Thomas Gevaert   Dr. Robert  Rutsaert 
Voorzitter   Voorzitter specialistenvleugel Ondervoorzitter 
 
Cc: de heer Jo De Cock, voorzitter NCAZ 

 


