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Stand van zaken-Etat des lieux

Naar een nieuw beleid rond de forfaitaire betaling?! 

Naar een Koninklijk besluit!

1)Van audit naar werkgroep , van werkgroep naar commissie, van commissie naar

Verzekeringscomité.

2)Van Verzekeringscomité naar Beleidscel, van Beleidscel naar Inspectie van Financiën, 

van Inspectie van Financiën naar Beleidscel (“no”), van Beleidscel naar Inspectie van 

Financiën, van Inspectie Financiën naar Beleidscel (“yes”).

3) Van Beleidscel naar de Minister van Begroting

4) Bij de Minister van Begroting
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Stand van zaken- Etat des lieux
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Etat des lieux-Stand zaken
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4bis) Bij de nieuwe Minister van Begroting

5) Naar de Raad van State

6) Naar de Beleidscel

7) Naar de Koning

8) Naar het Belgisch Staatsblad van …?



Stand van zaken – Etat des lieux
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Perspectives à court terme – Perspectieven op 
korte termijn

Perspective à court terme - Perspectief op korte

termijn : rdq@riziv-inami.fgov.be

! A court terme : vous ferez un rapport d’activité pour 

l’année 2019

!Op korte temijn maken jullie een activiteitenverslag

over het jaar 2019

>Dans quelques jours, vous recevrez l’Excel

>Over enkele dagen ontvangen jullie de Excel

< Nous recevons les résultats au plus tard le 

15/5/2020/. Wij ontvangen de resultaten ten laatste op 

15/5/2020

mailto:rdq@riziv-inami.fgov.be


Perspectieven op korte termijn – Perspectives 
à court terme

Aandachtspunten bij de verslaggeving – Points 

d’attention dans le rapport d’activité.

>Iedereen met een forfaitaire betaling in 2019 doet

mee; tout le monde avec un paiement forfaitaire en

2019 participe.

> Si une donnée n’est pas disponible, vous le signalez;

Indien een gegeven niet beschikbaar is, dan meldt u 

dat.

10



Perspectieven - Perspectives

HET PROBLEEM VAN  THE CATS SCHALEN

LA DIFFICULTE DES ECHELLES THE CATS
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Perspectieven - Perspectives
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Perspectieven-Perspectives

De informatie over de verpleegkundige forfaits A,B, en C is cruciaal

voor : 

- Uw patiënten : afgeleide rechten;

- Uw toekomstige financiering (of niet);

- De ziekteverzekering;

- De geloofwaardigheid van uw sector;

- … en uw indexering van de M-forfaits!!

L’information sur les forfaits soins infirmiers A, B et C est cruciale pour :

- Vos patients : droits dérivés;

- Votre financement futur (ou pas);

- L’assurance-maladie;

- La crédibilité de votre secteur;

- … et votre indexation des forfaits M!!
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Perspectives à moyen terme

Quel sera l’impact de l’AR pour les maisons

médicales? 

Wat wordt de impact van het KB op de medische

huizen?
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Perspectieven op middellange termijn

1) Registratie en verslaggeving – enregistrement et 

reporting

2) Reporting financier- Financiële verslaggeving

3) Nieuwe berekeningswijze forfaitaire bedragen –

nouveau calcul des montants forfaitaires

4) Nieuwe contractuele relatie met de 

verzekeringsinstellingen –Nouvelle relation 

contractuelle avec les organismes assureurs

1+2+3+4 = Accountability 15



Perspectieven op middellange termijn

• Encore plus d'enregistrement ?- Nog meer registratie?

• Regarder l'avenir-Kijken naar de toekomst.

• Op wat langere termijn moet het huidige financieringssysteem vervangen 

worden. Le système de financement actuel devra être remplacé à terme.

•

• Nécessité d' un enregistrement plus performant : activité des prestataires, 

besoins des patients.

• Performantere registratie is noodzakelijk : activiteiten van de zorgverleners 

en behoeften van de patiënten.
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Perspectieven op middellange termijn
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Perspectieven op middellange termijn

• Ook in het kader van de audit was er veel vraag 

naar betere instrumenten.

• Dans le cadre de l’audit également, la demande de 

pouvoir disposer de meilleurs instruments se posait.

• Proposition de faire de 2021 une année

d’investissement : beaucoup d’appétit?

• Voorstel om van 2021 een investeringsjaar te 

maken : waarschijnlijk veel appetijt?
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Perspectieven op middellange termijn
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Perspectives à moyen terme

• Ondanks de beperkte appetijt (?) – Malgré l’appetit limité (?)

Zal de commissie toch een model van FINANCIELE VERSLAGGEVING moeten 

ontwikkelen.

La commission devra de toute manière développer un modèle de REPORTING 

FINANCIER.

Par ce que si non, le Comité de l’assurance le fera à sa place/ want anders zal het 

Verzekeringscomité het zelf doen. 

In het Verzekeringscomité zwaaien de zorgverleners die werken per prestatie de plak.

Le Comité de l’assurance est dominé par les prestataires qui travaillent à l’acte.

In het verslag van de gemengde werkgroep na de audit waren er aanzetten, maar nu 

moet daar werk van gemaakt worden!

Dans le rapport du groupe de travail mixte àprès l’audit, il y avait des débuts de 

propositions, c’est l’heure pour les finaliser!
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Perspectieven op middellange termijn

!! FINANCIELE VERSLAGGEVING WORDT EEN 

REGLEMENTAIRE EN CONTRACTUELE 

VOORWAARDE OM VOOR VERDERE 

FINANCIERING IN AANMERKING TE KOMEN

!! REPORTING FINANCIER DEVIENT UNE 

OBLIGATION REGLEMENTAIRE ET 

CONTRACTUELLE POUR LA CONTINUATION DU 

FINANCEMENT
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Pespectives à moyen terme

Voor

alle

medische

huizen

Pour

toutes

les

maisons

médicales
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Perspectieven op middellange termijn

1) Registratie – Enregistrement

2) Financiële verslaggeving

3) Nieuwe berekeningswijze forfaitaire bedragen –

Nouveau calcul des montants forfaitaires

➢ Modèle MKI augmente la variabilité, mais pas de 

manière suffisante – Het MKI- model verhoogt de 

variabiliteit, maar onvoldoende.

➢ Pad naar eindvariabiliteit wordt korter : drie jaar.

➢ Voie vers la variabilité finale est racourcie : trois ans.
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Perspectieven op middellange termijn

1) Registratie en verslaggeving – enregistrement et 

reporting

2) Reporting financier- Financiële verslaggeving

3) Nieuwe berekeningswijze forfaitaire bedragen –

nouveau calcul des montants forfaitaires

4) Nieuwe contractuele relatie met de 

verzekeringsinstellingen –Nouvelle relation 

contractuelle avec les organismes assureurs
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Perspectieven op middellange termijn



Perspectives à moyen terme

Le système actuel des accords : les accords sont

valables jusq’au 31 décembre et sont prolongés

tacitement jusq’au 31 décembre de l’année suivante.

Huidige akkoorden-systeem : de akkoorden lopen tot 

31 december en worden stilzwijgend verlengd tot 31 

December  van het volgend jaar.

26



Perspectives à moyen terme
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Perspectieven op middellange termijn
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• Nouvelle situation contractuelle – Nieuwe contractuele situatie :

>L’accord est conclu pour une période initiale de  3 ans – Het akkoord wordt 

gesloten voor een initiële periode van 3 jaar;

>S’il ressort des rapports des deux premières années que la maison médicale

ne respecte pas les dispositions de l’accord ou de la réglementation, les OA 

peuvent dénoncer l’accord moyennant un délai de dénonciation d’au moins 6 

mois – Indien uit de verslagen van de eerste twee jaren blijkt dat het medisch 

huis de reglementaire of contractuele bepalingen niet naleeft, kunnen de VI 

mits een opzegtermijn van minstens 6 maanden het akkoord opzeggen.



Perspectieven op middellange termijn

• En de bestaande medische huizen? Et les maisons

médicales existantes?

• Voor de bestaande medische huizen begint de 

initiële periode van 3 jaar op de dag van 

inwerkingtreding van het koninklijk besluit.

• Pour les maisons médicales existantes, la periode 

initiale de 3 ans commence à la date d’entrée en 

vigueur de l’arrêté royal.

29



Perspectives à moyen terme

>Verslagen, rapports, analyses (F=N!), constatations, 

vaststellingen, discussions- discussies, résultats-

resultaten; beslissingen- décisions, notifications= 

betekeningen, contestations- betwistingen

>Who will do all this?

>Complete lack of operational vision for the moment
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Perspectives à moyen terme
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Dringend perspectief
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Perspectives Urgentes - Dringende 
Perspectieven

!! Il est grand temps que l’accès au paiement forfaitaire 

soit réglementé de manière beaucoup plus claire et 

formelle!!!

!! Het is hoog tijd dat de toegang tot de forfaitaire 

betaling duidelijker en meer formeel gereglementeerd 

wordt!!!

!!! Gestion du secteur ne peut pas se limiter à 

l’évaluation des maisons médicales individuelles.

!!! Het sector-beheer kan niet beperkt blijven tot het 

evalueren van individuele medische huizen.
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Perspectief op lange termijn

• Op zoek naar een nieuw model om het forfaitair 

budget te verdelen

• A la recherche d’un nouveau modèle pour la 

distribution du budget forfaitaire

• To KCE or not to KCE, that’s the question.
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Perspectief op lange termijn- Perspectives à 
long terme

• Naar een nieuw berekeningsmodel voor de 

verdeling van de forfaitaire bedragen

• A la recherche d’un nouveau modèle pour se 

partager les montants forfaitaires
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Preventie als sokkel voor de financiering?-
La prévention comme facteur de base pour le

financement?
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Merci bien!- Dank u wel!

37



https://www.youtube.com/watch?v=bkMdFBetM7U
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https://www.youtube.com/watch?v=bkMdFBetM7U

