Ereloon – onduidelijkheden voor patiënten
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In zijn vergadering van 11 december 2021 nam de nationale raad kennis van onduidelijkheden bij
patiënten omtrent de inning van het ereloon door hun arts na een consultatie.
Tientallen patiënten hadden zich in een consumentenprogramma op de openbare omroep beklaagd
omdat ze enkele euro’s meer dienden te betalen dan het vermelde bedrag op het ontvangstbewijs
van het getuigschrift voor verstrekte hulp. De patiënten voelden zich hierdoor bedrogen en gaven
aan dat het vertrouwen in hun arts hierdoor geschonden was. Zij vroegen zich af waar ze duidelijke
informatie over de terugbetaling en inning van medische prestaties konden raadplegen en waar ze
aangifte konden doen van onregelmatigheden.
De nationale raad betreurt de aangekaarte wantoestanden en herinnert aan het artikel 33 van de
Code van medische deontologie dat stelt: “De arts bepaalt zijn ereloon correct en op basis van de
werkelijk geleverde prestaties. De arts informeert de patiënt vooraf duidelijk over de bepaling van
zijn ereloon”.
De nationale raad benadrukt dat het voor het vertrouwen, dat de basis vormt van een goede artspatiëntrelatie, noodzakelijk is dat de arts de patiënt voorafgaandelijk inlicht over het ereloon en de
inning op een correcte manier uitvoert.
Er rijzen nog vele onduidelijkheden over het gebruik van het getuigschrift voor verstrekte hulp en
het bijhorende ontvangstbewijs, niet in het minst omwille van de vele omstandigheden die zich in
de praktijk kunnen voordoen (conventiestatus van de arts, bijzondere eisen van de patiënt, al of
niet toepassing van de derdebetalersregeling, directe of uitgestelde inning, enz.). De exacte
modaliteiten zijn terug te vinden op
https://www.medattest.be/site/nl/applications/Riziv/content/help.html
onder de rubriek E3.
Indien patiënten klachten hebben over het financieel aspect van de zorgverlening kunnen ze
terecht bij de provinciale raad van inschrijving van de arts* of bij de federale ombudsdienst
“Rechten van de patiënt”** voor de ambulante zorgsector of bij de ombudsdienst van het ziekenhuis
waar de prestatie plaatsvond.
* https://ordomedic.be/nl/provinciale-raden/provinciale-raden
** Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”:
Nederlandstalige federale Ombudspersoon
Tel. : 02/524.85.20; Fax: 02/524.85.38
E-mail: bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be

