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Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over "de conventionering van zorgverstrekkers" (nr. 761) 

 

 

Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, dit is een vraag uit de praktijk. Zoals iedereen 

weet, kan een zorgverstrekker zich deconventioneren of geheel of gedeeltelijk conventioneren. 

Wanneer de zorgverstrekker zich conventioneert, volgt hij de vastgelegde tarieven. Dit leidt tot 

tariefzekerheid voor de patiënt. Conventioneert hij zich niet, dan kan de factuur natuurlijk hoger 

uitvallen. 

 

De wetgever stipuleert dat de zorgverstrekker duidelijk moet melden of hij de tarieven volgt of 

niet. Dit kan hij bijvoorbeeld doen via een affiche in de wachtzaal. Het RIZIV heeft ook een 

zoekmachine waarmee men de status van een arts kan opvragen. 

 

Ik kom tot mijn concrete vraag. Wanneer een huisarts bloed afneemt bij een patiënt en dit 

vervolgens naar een laboratorium stuurt, waar het verwerkt zal worden, weet de patiënt nog niet 

naar welk laboratorium, en bijgevolg ook niet welk tarief daar van toepassing is. Hij kan dat 

niet weten. Zelfs voor een huisarts is dit moeilijk, omdat het niet het laboratorium is dat de 

tarieven volgt of niet volgt, maar wel de verstrekker. 

 

Bent u het ermee eens, mevrouw de minister, dat wanneer een patiënt die niet weet of zijn staal 

verwerkt zal worden in een laboratorium waar geconventioneerden of niet-geconventioneerden 

werken, dit enkel gefactureerd mag worden als geconventioneerd? Immers, de verstrekker 

brengt de patiënt niet op de hoogte van zijn status, en de patiënt kent deze niet. Volgens ons is 

de geest van de wet dan dat men de conventie volgt. Wat is uw mening hierover, mevrouw de 

minister? 

 

 

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Peel, het probleem is bekend. Bij de bespreking van 

maatregelen in verband met artikel 73, paragraaf 1 van de Wet inzake de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, houdende het 

aanrekenen van supplementen door zorgverleners voor verstrekkingen, onder andere in de 

klinische biologie, moet een oplossing gevonden worden in overleg met de artsen en de 

ziekenfondsen. 

 

De huisarts kan wel weten of het labo met geconventioneerde tarieven werkt of niet. Soms 

worden die testen echter doorgestuurd naar andere labo’s. Dat gebeurt niet met allemaal, maar 

sommige testen worden doorgestuurd naar een gespecialiseerd labo. Dan kan het prijskaartje 

inderdaad hoog oplopen. Het gaat dan wel meestal om testen die niet vaak gevraagd worden. 

 



In elk geval moet hierover het nodige overleg plaatsvinden. Tot nu toe is daar nooit een 

oplossing voor geformuleerd. Dit is het eeuwige geschil over wie geconventioneerd is en wie 

niet, wie doorverwijst, en of men dan weet naar wie wordt doorverwezen. 

 

Voor de gewone verrichtingen weet de huisarts echter wel met welk labo hij samenwerkt alsook 

of het een labo is dat tegen geconventioneerde tarieven werkt. U hebt ook verwezen naar de 

zoekmachine, waar u een en ander nog kan opzoeken. 

 

 

Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, het zou inderdaad goed zijn om overleg te 

plegen, teneinde te proberen een oplossing te vinden. 

Ik heb het u niet met zoveel woorden horen zeggen, maar u pleit eigenlijk zelf ook in de richting 

die wij hier voorstellen, met name dat wanneer een patiënt het niet kan weten, het 

geconventioneerd tarief wordt gehanteerd. Ik zie u evenwel neen schudden. 

 

 

Minister Maggie De Block: Dat kan ik niet opleggen. Men moet weten wie men consulteert, 

een geconventioneerde of een niet-geconventioneerde arts. Wij hebben nu geprobeerd voor de 

wachtdiensten te vragen de conventietarieven toe te passen, ook voor niet-geconventioneerde 

artsen en ook voor mensen met een voorkeursrekening. Wij kunnen dat vragen, maar wij 

kunnen dat niet zomaar wettelijk opleggen. Wij zullen ter zake echter nog de nodige 

discussierondjes houden. 

 

 

De voorzitter: Het is een echt probleem. 

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 


