
Medisch 

Centrum Oost 

wordt 

een forfaitaire 

praktijk 



Verloop van de avond 

1. Wat is een forfaitaire praktijk 

2. Waarom kiezen wij voor een forfaitaire praktijk 

3. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen 

4. Wat als je een andere arts raadpleegt 

5. Hoe inschrijven 

6. Concrete plannen 



Huidig systeem = prestatiegeneeskunde

  

 Hoe zieker de patiënt  = hoe meer prestaties 

 Arts ontvangt enkel vergoeding bij effectief patiëntencontact 

 Maar: 

 Toenemende administratieve vragen 

 Niet voor elke klacht is een consultatie vereist 

 Niet voor elke consultatie is een arts noodzakelijk 

 

 => oplossing: FORFAITAIRE PRAKTIJK 

 



Wat is een forfaitaire praktijk? 

 Abonnementsgeneeskunde: 

 Contract tussen de huisartsenpraktijk, de 

mutualiteit en de patiënt. 

 Alle ziekenfondsen 

 Vervangt GMD (globaal medisch dossier) 



Wat is een forfaitaire praktijk? 

 De huisarts wordt vergoed door de 
ziekenfondsen. 

 Maandelijkse vergoeding voor elke ingeschreven 
patiënt 

 Elke mutualiteit 

 Geen extra kosten voor patiënten aan ziekenfonds 

 

 

 

VAST BEDRAG 

= 

FORFAIT 



Wat is een forfaitaire praktijk? 

 In een forfaitaire praktijk werken 

verschillende hulpverleners samen:  

 Huisartsen 

 Verpleegkundigen 

 eventueel kinesisten.  



Waarom kiezen wij voor een forfaitaire 

praktijk? 

 Onze filosofie: 

 Ik krijg een vast bedrag om te zorgen voor 

de gezondheid van mijn patiënten 

 Mijn inkomen is afhankelijk van het aantal 

patiënten die ik volg. 

 Mijn inkomen is niet meer afhankelijk van het 

aantal prestaties (= effectieve 

patiëntencontacten) die ik verricht  



Op maat van patiënt werken? 

 Consultatie is niet altijd nodig 

 Vragen telefonisch of per mail stellen 

 Uitgebreide consultatie 

 Meer tijd maken voor patiënt, preventief werken 

 Minder administratieve rompslomp tijdens de 
consultatie 

 Herhaalrecepten aanvragen wordt eenvoudiger 

 Samenwerken met verpleegkundige  

  

 

 



Samenwerken met een 

verpleegkundige 

o Bloedafnames 

o Wondverzorging 

o Uitstrijkjes 

o Vaccinaties 

o Wratjes bevriezen 

o Bloeddrukcontrole 

o Preventiedossier 

o EKG 

o Uitspuiten van oren 

o Verwijderen van hechtingen 

o etc 



Voordelen voor patiënt 

 Raapleging is gratis  

 Uitz. remgeld op de  technische verrichtingen - 

labo  

 Niet altijd consultatie nodig - herhaalrecepten 

 Nog meer focus op preventief werken 

 LET op: Indien u van de voordelen wilt 

genieten, kan dit enkel wanneer u zich inschrijft 

in de praktijk.  

 

 



Nadelen voor patiënt 

 GMD (globaal medisch dossier).  

 Verzamelen van medische informatie 

 Beschikbaar stellen van medische informatie naar 

andere hulpverleners 

 zorgtrajecten 

 In- en uitschrijven vraagt tijd 

 Enkel huisartsen in Medisch Centrum Oost 

raadplegen. 

 nieuwe patiënten binnen de regio kunnen zich 

inschrijven 

 

 

 

Medisch Centrum Oost 

=  

Forfaitaire praktijk 



Regio-afbakening 

 Beperkte regio 

 Oostmalle 

 Westmalle 

 Vlimmeren 

 Rijkevorsel 

 St-Lenaarts 

 Zoersel 

 Wechelderzande 

 LET WEL : Patiënten met reeds een GMD 
in onze praktijk die buiten deze zone 
wonen => kunnen nog inschrijven 

 

 



Wat moet ik doen als ik een huisarts  

nodig heb? 

 Er verandert niets mbt bereikbaarheid 

 In de week tussen 8u  en 19u = medisch 

centrum oost  

 Voor niet planbare zorg 

 Indien u dezelfde dag nog wenst 

geholpen te worden 

 online afspraken staan vol 

  => neem telefonisch met ons contact op, 

samen zoeken naar een oplossing.  

 



Wat moet ik doen als ik niet bij MCO 

terecht kan? 

 Raadpleging bij arts van wacht:  

 Gewoon statuut:  

 Ik betaal de dokter van wacht. 

 Ik breng het getuigschrift  samen met een 
rekeningnummer binnen bij MCO. 

 Patiënten met derdebetalersregeling  

 Ik betaal enkel het remgeld. 

 Ik meld aan de dokter van wacht dat het 
getuigschrift bij MCO binnengebracht kan worden. 

 

Wachtdienst 



Wat als je een andere hulpverlener 

raadpleegt? 

 

 Raadplegingen bij een tandarts, specialist, kinesist … worden nog wel 
terugbetaald door het ziekenfonds.  

 getuigschrift in te leveren bij het ziekenfonds. 

 Raadplegingen bij psycholoog, podoloog, dietist  

 Er verandert niets 

 Raadplegingen bij een andere huisarts: 

 Wordt ALTIJD geweigerd door het ziekenfonds! 

 MCO betaalt in uitzonderlijke gevallen een raadpleging buiten de zone terug. 

  tijdens vakantie aan de kust, of bij specifieke doorverwijzing. 

 MCO betaalt een consultatie bij een andere huisarts binnen de zone niet terug.  

 

 

 



Uitzonderlijke situaties 

 

 Kinderen in co-ouderschap 

 hoofdzakelijk raadpleging in onze praktijk 

 Inschrijven 

 Raadplegingen bij de  huisarts van de andere partner betalen we terug aan het 
terugbetalingstarief. 

 hoofdzakelijk raadpleging in een andere praktijk 

 Niet inschrijven 

 Getuigschrift met klassieke terugbetaling 

 Babysit op zieke kleinkinderen of familie op bezoek 

 Geen probleem  

 Getuigschrift met klassieke terugbetaling 

 



Hoe inschrijven? 

 Vanaf 1 april – bij de secretaresse 

 gratis 

 Identiteitskaart, ID-kaart of ISI-kaart meebrengen 

 Wijziging van ziekenfonds of adres steeds 
doorgeven 

 Patiënten vanaf 14 jaar kunnen zelf inschrijven. 

 Ieder gezinslid wordt individueel ingeschreven. 

 Keuze: 

 Bij secretaresse reeds ingevulde formulieren 

 Of online blanco inschrijvingsformulier 

ma 9.30 - 11.30 u 

di 9.30 - 11.30 u. 

wo 9.30 - 11.30 u. 12.30 - 16.00 u. 

do 9.30 - 11.30 u. 16.00 - 19.30 u. 

vr 9.30 - 11.30 u. 12.30 - 16.00 u. 



Concrete plannen 

 Inschrijven vanaf 1 april 

 Start forfaitaire praktijk : najaar –  (na 

goedkeuring van dossier) 

 Samenwerking met verpleegkundige vanaf 

september  

 Locatie: oude praktijk van Paul Eggers 



Conclusie van een forfaitaire praktijk: 

 Inschrijven 

 Abonnement is gratis 

 Geen betalingen meer tijdens consultatie 

 GMD is gekoppeld aan abonnement! 

 Herhaalrecepten 

 Mogelijkheid om uit te schrijven 

 Liever niet inschrijven? 

 = “bezoeker” 

 Geen GMD 

 > 3 contacten op 1 jaar => ziekenfonds kan terugbetaling weigeren 

 

 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT! 
 


