
Aan de heer Jo De Cock      Kon0ch, 11 september 2020 

Voorzi=er NCAZ 

Riziv 

Tervurenlaan 211 

1050 Brussel 

Geachte heer 

Hierbij bezorgen we u de lijst met prioritaire behoeLen voor 2021 van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS. 

Al naargelang de opmaak van een eventueel nieuw akkoord kunnen deze over twee jaar gespreid 

worden. 

De volledige behoeLenfiches bezorgen we na de eerste bespreking op 14 september. 

met de meeste hoogach0ng 

Dr. Reinier Hue0ng 

Voorzi=er 
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Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kon0ch 

T 03 238 49 48 
F 03 216 30 64 

KBC 407-8129911-39 

info@asgb.be   www.asgb.be



Specialisten           € 

-opwaardering toezicht daghospitaal oncologen en autoimmuunziekten  volgt  

-stapsgewijze opwaardering raadplegingshonoraria     35.000.000 

 -voor inwendige disciplines tot N25       

 -voor uitwendige disciplines tot min. € 33      

-opwaardering consult gehospitaliseerde voor inwendige disciplines tot C30  13.400.000 

-opwaardering toezicht in D-dienst       10.500.000 

-niet-indexering accrediteringssupplementen en opwaardering forfait                     0 

 + verdere ra0onalisa0e accrediteringsvergoeding 

-correc0e discrepan0es heelkunde (vnl. ORL)            185.000 

-opwaardering opvolgingsraadpleging niertransplanten (5.700.000 uit dialysebudget)                    0 

-consult klinisch bioloog gehospitaliseerden (69.000.000 uit budget klinische biologie)                                0 

-pneumologie: revalida0e, conven0es, raapleging, toezicht        3.000.000 

-diagnos0ek CLL (84.000 uit budget klinische biologie)              0 

-diagnos0ek ALL (450.000 uit budget klinische biologie)           0 

-PCR, respiratoir panel (1.000.000 uit budget klinische biologie)                           0  

-PCR, poststamceltransplanta0e (1.000.000 uit budget klinische biologie)                                                 0 

-correc0e toegang tot spoedpresta0es             0 

Projecten: 

-teleconsulta0e 

-cumulverbod spoed-daghospitaal             0 

-permanen0es                0 

-supplementen, vastleggen duidelijke transparan0eregels          0 

-herziening nomenclatuur monitoring                          0 

    

Huisartsen 

-teleconsulta0e. Verder ze=en gebruik nomenclatuurnummer 101135, als pilootproject, als 

Covidmaatregelen zouden eindigen, terwijl nieuwe regeling verder wordt uitgewerkt. 

-weekwacht huisartsenwachtposten 

-geen verplich0ng meer om code ‘gelijk0jdig bezoek’ te gebruiken in WZC en opwaardering van het 

bezoek in een WZC 

-verhoging GMD-forfait voor alle chronisch zieken, ongeacht de leeLijd 

-hervorming GMD: automa0sche verlenging zonder contact gedurende 2 jaar 

-automa0sche verlenging voortraject diabetes 

-herbekijken honorering langdurige consulta0e 
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Projecten: 

-Adequate honorering bij het toepassen van nieuwe diagnos0sche technieken in de 

huisartsgeneeskunde, zoals echografie 

-bestuderen van mogelijke alterna0eve honorering van de huisarts 0jdens wachtdiensten 

Specialisten + huisartsen 

-pensioenopbouw ASO en HAIO, tweede stap +€ 1.250           10.500.000  

-Correcte honorering bij het opvolgen van gebruikers van medische applica0es  

Andere 

-terugbetaling pneumococcenvaccins
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