
V
anaf 2016 werd de telemati-

capremie geïntegreerd met

de praktijkpremie – om

meer te krijgen dan een

basispremie moet de huisarts aan een

aantal criteria voor het gebruik van

eHealth voldoen. Hij moet bijvoorbeeld

de helft van de hoofdstuk IV-aanvragen

via MyCareNet verrichten.

“De voorwaarden en de minimum-

drempels veranderen niet in 2017”,

meldt dr. Hueting nu. Op de Nationale

Commissie Artsen-Ziekenfondsen werd

vastgesteld dat ongeveer de helft van

de huisartsen aan minstens drie voor-

waarden voldoen en daarom meer krij-

gen dan de basispremie. Drieduizend

artsen voldeden zelfs aan vijf of zes van

de criteria voor het eHealth-gebruik en

hebben daarmee recht op een nog mooi-

ere premie.

“Maar dat houdt in dat we nog de

helft van de huisartsen aan boord

moeten krijgen en we willen het niet

nog moeilijker maken voor de huisart-

sen die nog in het eHealth-verhaal

moeten instappen.” De drempels blij-

ken goed haalbaar te zijn, stelt Hueting

nog, van zodra men echt het elektro-

nisch dossier gaat gebruiken.

Vanaf juli zullen huisartsen kunnen

zien voor hoeveel criteria ze aan de

minimumdrempel kwamen. Ze kunnen

vervolgens hun premie aanvragen. Dat

gebeurt volgens de oude, wat omslach-

tige procedure: om te bewijzen dat hij

met een ‘gehomologeerd’ softwarepak-

ket werkt, genereert de huisarts met

zijn pakket een formulier. En hij dropt

dat op een webtoepassing. “We zijn dit

jaar te laat om het KB nog te veranderen

en de procedure te vereenvoudigen,

maar dat zal tegen volgend jaar gebeu-

ren.” Pakketten worden tegenwoordig

op een andere manier getest dan met de

homologatieprocedure. De arts heeft er

alle belang bij dat hij een pakket

gebruikt dat de eHealth-diensten

aankan.

Binnenkort zullen artsen ook om de

drie maanden kunnen vaststellen in

hoeverre ze al aan de criteria voor de

premie voldoen, weet de Kartel-voorzit-

ter nog.

Verder meldt Hueting nog dat:

• De procedure om het GMD met

MyCarenet te beheren wat eenvoudi-

ger zal worden doordat de zieken-

fondsen hun respons meer op elkaar

zullen afstemmen.

• Uit een evaluatie van de sociale der-

debetalersregeling blijkt dat voor

85% van de gevallen correct ver-

loopt. Er is een kleine groep van

artsen die nooit de derdebetalersrege-

ling gebruikt en deze artsen mogen

een brief met meer uitleg verwach-

ten. Over het bestraffen van artsen is

er evenwel niet gesproken.

Wouter Colson

>> Voor meer nieuws over de NCAZ kunt u
terecht op onze website en in de
volgende krant.
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Actueel

Voorwaarden geïntegreerde 
premie veranderen niet

Er komen geen nieuwe criteria voor de geïntegreerde premie. De

omschrijving van de items die de huisarts moet behalen en de drempels blijven

onveranderd. Dat werd beslist op de Nationale Commissie van 26 juni, vertelt Kartel-

voorzitter Reinier Hueting.

TELEMATICA

D
e ‘eerste  pri js ’  voor 

een eindwerk ging naar 

dr. Véronique Fabré

(foto), gynaecoloog en

voorzitter van de medische raad van

het ASZ Aalst-Geraardsbergen-

Wetteren. De MLA-cursus is een geza-

menlijk initiatief van de universiteiten

van Leuven en Gent, (Zorgbeleid.be) en

van de Vereniging van Hoofd -

geneesheren. De jury bestond uit Pedro

Facon, Peter Degadt en Jan Peers. Dr.

Fabré nam deel aan de MLA-cursus om

zich beter op haar voorzitterschap voor

te bereiden. “Collega’s vroegen me om

die leidinggevende

functie op te nemen,

ik vond dat ik dat

dan beter moest leren.”

Het eindwerk voor de MLA-cursus,

gepresenteerd op 17 juni, groeide

vanuit haar voorzitterschap van de

medische raad. “Die moet de kwaliteit

van de zorg in het ziekenhuis bewa-

ken. Maar op dit moment is ze daar te

weinig structureel bij betrokken. 

Het ASZ zit volop in een accreditatie-

proces. We willen dat de medische

raad daaraan actief deelneemt. Zo

krijgt de raad ook beter zicht op wat

er gebeurt en kan ze pro-

actief optreden.”

Belangrijk voor dr.

Fabré is bovendien

de communicatie

met de artsen. “Als

je de projecten

vanuit de medische

raad op een positieve

manier aanbrengt, zullen

ze beter worden gedragen.

Als artsen alleen ach-

teraf kunnen reage-

ren, kom je al gauw in

een negatieve spi-

raal.” Daarenboven zal de medische

raad haar eigen kwaliteitsprojecten naar

voren schuiven. “We willen in ons

beleidsplan ieder jaar een viertal eigen

projecten opnemen. Dit jaar wordt alle

aandacht noodgedwongen opgeslorpt

door het accreditatieproces. Maar in de

toekomst kunnen we uiteenlopende

aspecten van de zorg bekijken: de tij-

digheid ervan, bijvoorbeeld. Of de con-

tinuïteit: een belangrijk aandachtspunt

voor mij is onze transmurale zorg.”

“Maar iedereen in de medische raad

moet zijn visie kunnen geven. En het

plan wordt zeker doorgesproken met de

hoofdarts. Dat is iets wat ik uit de MLA-

cursus heb meegedragen: hoe ik me

opstel in een team. Hoe je leiding kunt

geven op een constructieve manier,

door een gemeenschappelijk doel

voorop te stellen. Verder zorg je dan

voor een projectmatige aanpak door

planning en een strikt tijdschema. Met

tijdige toetsing aan key performance

indicators. De medische raad is geen

praatbarak.”

“En je moet er ook voor zorgen dat je

beloond wordt voor wat je doet.

Doordat je zelf de kwaliteit ziet toene-

men. En door de waardering die je

krijgt vanuit de ziekenhuisdirectie. Ik

voel dat nu al. Dat deuren openstaan om

naar een echte co-governance te gaan,

in het belang van de kwalitatieve zorg

voor de patiënt.”

W.Co.

>> Meer over de MLA-cursus leest u op
Zorgbeleid.be. Volgende week brengen
we u nog een ander interessant project.

De eerste opleidingscyclus

Management en Leadership voor Artsen zit

erop – de deelnemers presenteerden onlangs

in Leuven hun eindwerk. Een jury gaf de

eerste prijs aan een project dat de medische

raad een duidelijke plaats wil geven in het

kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het

ziekenhuis.

OPLEIDING

De medische raad in het kwaliteitsbeleid

‘De medische raad 
is geen praatbarak’




