
H
et is federaal volksvertegenwoor-
diger Yoleen Van Camp (N-VA)
die de kwestie aankaart tijdens
een interpellatie van minister
Maggie De Block. Maar ook de

Belgian Society of Radiology reageert en
bestempelt de praktijk ronduit als fraude

Bepaalde gedetecteerde letsels vereisen
aansluitend een Power Doppler-echografie
om de bloedcirculatie te analyseren. “Het
onderzoek is technisch gesproken relatief
eenvoudig, duurt niet erg lang en alle
recente echografietoestellen zijn met het
instrument uitgerust”, preciseert Yoleen
Van Camp.

Maar bij gebrek aan een specifieke
nomenclatuurcode vervangen de radiolo-
gen in kwestie die echografie door een dop-

pler van thorax-abdomen-bekken. Dat laat-
ste onderzoek bestaat uit een evaluatie van
de dieper liggende bloedvaten. De nomen-
clatuur voorziet evenwel niet in de moge-
lijkheid om een echografie aan te rekenen
als aanvulling bij mammografie.

Voor alle duidelijkheid, de meeste senolo-
gen en specialisten in de radiodiagnose
omzeilen de nomenclatuur niet. Maar België
telt 1.500 radiologen, en als maar een fractie
van hen dit toepast kan het globale bedrag al
snel indrukwekkende proporties aannemen.

Maggie De Block verwijst naar de waak-
hond van de ziekteverzekering: de Dienst
voor Geneeskundige Evaluatie en Controle
(DEGC). “Als in deze procedure bepaalde
prestaties onterecht in rekening zijn
gebracht, dan is dat in tegenspraak met het

rechtmatige gebruik van overheidsmidde-
len. Een diepgaand onderzoek dringt zich
dan op.”

Wil men evenwel bewerkstellingen dat
radiologen en senologen minder geneigd
zouden zijn om de lacune in de nomencla-
tuur te omzeilen, dan is er een voor de hand
liggende oplossing. Voer een specifieke
code in voor een borstechografie met dop-
pler. “De nomenclatuur voor echografieën

is voorbijgestreefd en is niet mee geëvol-
ueerd met de nieuwe mogelijkheden en
technieken”, vindt prof. Daniel Van
Gansbeke, diensthoofd radiologie in het
Brusselse Erasmusziekenhuis. Een herzie-
ning zou tegelijk de gelegenheid bieden om
een aantal ondergewaardeerde onderzoeken
beter te vergoeden, vindt hij.
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Tientallen radiologen manipuleren de nomenclatuur.

Ze rekenen 130 euro aan voor een bijkomende echografie naast een

mammografie, terwijl de vermelde prestatie niet wordt uitgevoerd.
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Trends 2015
Eindelijk concreet
werk gemaakt van de
opvang voor
geïnterneerden om hen
als patiënten te
benaderen (FPC
Gent/Antwerpen) maar
vooral een palliatieve
longstay mogelijkheid
gecreëerd voor zij die
niet meer in de
maatschappij kunnen
functioneren
(Bierbeek/
Doornik/Brugge?) met
dank aan het duo De
Block-Geens. 

Trends 2016
De (re)socialisatie

van patiënten met
andere geestelijke/
psychische
competenties,
herstel- en
verlieszorg voor
mensen met
complexe niet te
behandelen
psychiatrische
aandoeningen, en
meer geld dus voor
de ondersteunende
geestelijke
gezondheidszorg in
het algemeen.

Nieuwjaarswensen
Aan Herman Nys: dat hij
een voorstel kan opmaken
waar duidelijk wordt
gemaakt wat
stervensbegeleiding,
zelfmoord(preventie) en
stervenshulp bij
voltooid/onmogelijkheid tot
leven is, waarin het van
elkaar verschilt en welke
specifieke maatregelen
vanuit het medisch recht
kunnen voorgesteld worden
om patiënten en
zorgverleners de verwarring
en heisa rond euthanasie te
besparen. 

Marc Cosyns
huisarts

Trends 2016 
Het is vandaag niet zo goed gesteld met de geestelijke
gezondheidszorg van de Vlamingen. Ik denk hierbij aan de
stijging van het aantal burn-outs en depressies. Ook jonge
mensen blijken hier kwetsbaar voor. Dit is een belangrijke
aanwijzing dat we ons huidig maatschappijbeeld zeker in
vraag moeten durven stellen. Ik hoop dan ook dat de uitbouw
van een sterke geestelijke gezondheidszorg de belangrijkste
trend in 2016 zal worden. Tegelijk hoop ik dat we zullen
inzetten op chronische aandoeningen. De toename van
obesitas en diabetes is een belangrijke uitdaging voor onze
samenleving waarbij de huidige beleidsinstrumenten falen.
Daarom is het mijn hoop dat de overheid in 2016 gebruik zal
maken onder meer van nieuwe evoluties binnen de
gedragswetenschappen. Ik probeer dit alvast op Vlaams
niveau op de agenda te plaatsen met het organiseren van een
hoorzitting rond nudging (lees: mensen een gezond duwtje in
de rug geven) in de commissie welzijn.

Nieuwjaarswensen
Geen verrassing hier, ik zou
mijn nieuwjaarswens graag
willen richten tot onze
minister van Volksgezondheid,
Maggie De Block. Ik wens haar
allereerst een goeie
gezondheid en een geestelijk
verrijkend 2016 toe. Ik hoop
dat ze ook volgend jaar
belangrijke stappen kan zetten
om haar doelstellingen
(eHealth,
ziekenhuishervorming, plan
geestelijke gezondheid voor
minderjarigen en plan
geïntegreerde zorg chronisch
zieken) te bereiken. 

Trends 2015
Onze maatschappij is de voorbije
jaren fel veranderd. Dit heeft ook
telkens zijn weerslag op de
gezondheidszorg. Zaken die mij
opvielen het voorbije jaar zijn de
psychische problemen die alle
leeftijdscategorieën treffen en de
ziekenhuisfinanciering die
eindelijk wordt aangepakt. Ook de
opmars van de technologische
evoluties binnen de
gezondheidszorg kunnen we
onmiskenbaar vaststellen. Ik
denk hier in eerste instantie aan
MHealth, Vitalink en verschillende
apps ter bevordering van de
gezondheidszorg. 

Freya Saeys
Vlaams parlementslid

Radiologen rekenen onterecht
borstonderzoeken aan
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