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1. Erkenning:

• Wat is een erkenning?

• Verkrijgen 

• Behouden

• Schorsen

• Kwijt spelen

• Terug verwerven



Procedure om erkenning aan te vragen:

• Geslaagd als master in de huisartsgeneeskunde?

• Erkenningscommissie:
• Diploma

• Evaluatieverslag van de Staco

• Evaluatieverslag van uw praktijkopleider

• Persoonlijk verslag

• Attest inschrijving Orde 

• Attest wachtdiensten

• Aanvraagformulier tot erkend huisarts



• Dien uw aanvraag in via de post:
Zorg en Gezondheid

Afdeling Informatie en Zorgberoepen

Koning Albert II-laan 35 bus 38

1030 Brussel

• Alle info op: 

www.zorg-en-gezondheid.be

• Alle communicatie via mail en/of 
via E-Health – Box



Riziv (003/004)

Minister Vlaamse gemeenschap

Erkenningscommisie

Kopie van aanwezigheidsattest

ICHO



Praktische weetjes:

• In afwachting van de melding vanuit het 
RIZIV gebruikt u 005/006 verder

• Getuigschriften voor verstrekte hulp 
aanvragen

-> www.medattest.be

• Eventueel manueel corrigeren

• 702 N - voorschriften



Behouden

Criteria waren:

• Bijhouden van medisch dossier
• GMD

• Deelname aan huisartsenwachtdiensten
• Beschikbaarheidhonoraria

• Attest wachtdienst

• Activiteitsdrempel
• 500 prestaties/jaar eenmaal gedurende 5 jaar

• Huisbezoeken, raadplegingen en/of adviezen

• Permanente vorming
• Accreditering

Criteria NU:

De erkende huisarts is ertoe gehouden 

gedurende zijn ganse loopbaan zijn 

bekwaamheid te behouden en te 

ontwikkelen door praktische en 

wetenschappelijke vorming.



Intrekken van de erkenning:

• Na gehoord te worden

• Met reden omkleed

• Men kan beroep aantekenen!

• Terug erkenning aanvragen



Opschorting van de erkenning:

• Maximum vijf jaar

• Op verzoek eenmalig verlengd

• Geen reden

• Schorsing van 10 jaar kan in één keer aangevraagd worden wanneer in 
deze periode medische of sociaal preventieve activiteit wordt uitgeoefend

• Opgepast: niet vergeten terug in werking te stellen!



Terug toekennen:

• Zowel na intrekking als na schorsing

• Momenteel enkel criteria voor aanvraag erkenning

• Nieuw ontwerp ligt bij minister

• Wat staat erin?
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2. Accreditering:
Doel van de accreditering:

= Kwaliteit verzekeren van onze zorg!

Vroeger: engagement  van de arts om te voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten -> diploma alleen 

voldoende

Evolutie : levenslang leren is noodzaak owv snelle evolutie van medische kennis 

-> Principe van “learning”
• 1983 : Erkend  huisarts

• Verhoogd honorarium

• Toegang tot specifieke nomenclatuur

• 1993 : Accreditering: toevoegen van  kwaliteitsvereisten
• Verhoogd honorarium

• Accrediteringsforfait

Nu: Continue Professionele Vorming
niet alleen het domein van medische competentie 

ook sociale en persoonlijk vaardigheden , ICT, management , multidisciplinariteit…. 



WAT IN DE PRAKTIJK?

Pas  erkend of binnenkort erkend  voorlopige accreditering aanvragen! 

- bij de ‘Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV’

- aanvragen op moment van aanvraag erkenning of zeker binnen de 3 m

Voorwaarden voorlopige accreditering :

• Ingeschreven zijn in een lokale kwaliteitsgroep (LOK).

• Uw erkenning hebben aangevraagd bij de erkenningscommissie 

Vanaf wanneer geaccrediteerd en hoe lang?

Voorlopige accreditering : 1 jaar, nadien voor 3 jaar



Accreditering: praktisch:

• Wat? Nascholing + peerreview (=LOK) + drempelactiviteit

• Accrediteringsperiode van 3 jaar (60 CP’s) 

• Per  jaar: Minstens 20 “ credit points “
• 3 CP’s in de rubriek “ economie en ethiek” (rubriek 6)

• 2 deelnames aan een LOK ( peer-review)

• ( = min 2 CP’s ) (max 4 x 2 CP)

• Drempelactiviteit per jaar : minimum 1 250 patiëntencontacten

• Bij opstart zijn normen drempelactiviteit niet van toepassing



Accreditering: Praktisch:

Om nadien verder geaccrediteerd te worden voor 3 jaar:

• Medisch dossier bijhouden + gegevens uitwisselen

• Hoofdactiviteit als huisarts en continuïteit

• 5 contacten per dag (1250 per jaar)

• Geen herhaalde opmerkingen van de commissies i.v.m. medische 
profielen

• LOK’s: Meewerken aan initiatieven ter evaluatie kwaliteit

• Nascholing: 60 CP gespreid over 3 jaar verwerven waarvan 9 in 
rubriek economie en ethiek (rubriek 6) + 2 LOK-vergaderingen per jaar 
(minimum 2CP, max 8CP) 



Accreditering:

• NIET verplicht

• Financiële verloning
• Verhoogd honorarium voor de raadplegingen! 

• Online applicatie MyRiziv

• Jaarlijks accrediteringsforfait  ( -> om navormingen te betalen!)

2017: € 2834,75 €

• Accreditering               (Niet) geconventioneerd







Opzoeken activiteiten – Opvolgen status van activiteiten







3. LOK = lokale onderzoekskring:

• LOK = belangrijk in kader van accreditering!

• 20 CP navorming/12 maanden

• Waarvan minimaal 4 CP vanuit LOK deelname

• Minimaal 2 deelnames per jaar

• Maximaal 8 CP / jaar

• Monodisciplinair (enkel huisartsen, maar ook bij specialisten)

• Minimaal 8 – maximaal 25 artsen

• Een arts kan slechts van één LOK lid zijn

• Slechts eenmaal per jaar kan men van LOK veranderen 

• Men kan zijn eigen LOK oprichten: 

• “formulier van de aanvraag voor de oprichting van een LOK” op riziv

website



Doel van een Lok:

= Kwaliteit bevorderen door:

• Peer Review: 
methode om de kwaliteit van het werk te verbeteren door het werk te onderwerpen 

aan de kritische blik van een aantal gelijken 

• Zelfevaluatie:

• Registratie in de praktijk, indicatoren  - Praktijkproject

• NRKP feedback (profielen) 

• Guideline discussie op basis van casusbespreking

• Verslag van opzoekwerk: EBM search, bronnen van guidelines, opbouw van een 

praktijkconsensus

• E-learning modules 

• Vaardigheden

• Rollenspel



Werking van de LOK:

• Verplichting om  4 LOK vergaderingen van minstens 1 uur te organiseren per 

kalenderjaar.

• Evenwichtig gespreid

• Voor de vergaderingen van minder dan 2 uur wordt 1 CP toegekend

Voor de vergaderingen van 2 uur en meer worden 2 CP toegekend

• Max 1x/kalenderjaar gemeenschappelijke vergadering met 2 verschillende LOK’s

• Verslaggever: aanwezigheden registreren via webtoepassing

• Elke financiering, in geld of in natura, van de LOK door de farmaceutische industrie of 

een andere sponsor die een belangenconflict zou kunnen veroorzaken, is verboden.

• Dubbele CP wanneer de vergadering ingaat op de initiatieven van de Nationale Raad 

voor Kwaliteitspromotie (NRKP). 



4. Wat is een Kring?

Een vereniging, welke alle vrijwillig toegetreden 

praktijkvoerende artsen groepeert, die binnen een 

welbepaalde geografisch omschreven en 

aaneengesloten zone hun beroepsactiviteit 

uitoefenen, teneinde de opdrachten geformuleerd 

onder hoofdstuk II van het KB uit te voeren.

KB 2002-07-08: vaststelling opdrachten verleend aan huisartsenkringen



Voorbeeld:

Kringen Vlaams-Brabant:



Voorbeeld:

Kringen Antwerpen:



Opdrachten van de huisartsenkring  (wettelijk bepaald):

• Organiseren van de wachtdienst

• Vertegenwoordiger van de huisartsen

• Lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale 
gezondheidsbeleid

• Promotie van de eerstelijnsgezondheidszorg en van de 
huisartsenwerking

• Optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen de 
eerstelijnszorgverstrekkers

• Samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen

• Optimaliseert de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde

• Samenwerkingsovereenkomst afsluiten met ziekenhuizen om de 
continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen

• Het stimuleren en optimaliseren van gegevensuitwisseling die 
noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te verzekeren tussen 
huisartsen onderling en tussen huisartsen en andere organisaties 
en diensten (Sumehr en de eHealthbox en Vitalink)

• Veiligheidscoördinator



Kring Lidmaatschap:

• De kring dient een nieuw vestigende huisarts op te nemen, kan 
een nieuwe huisarts dus niet weigeren, moet hem/haar zelfs 
uitnodigen 

• De kring vraagt een kringbijdrage om lid te worden

• De nieuwe huisarts is niet verplicht zich aan te sluiten

• Indien men wil toetreden tot de kring  Contact opnemen met :
• de voorzitter en/of de penningmeester

• (de wachtverantwoordelijke)

• (een lok-verantwoordelijke)

• (coördinaten via het net op te zoeken: DM, Mediwacht, …)





Waarom zou je lid worden van jouw kring?

• Vertegenwoordiging van de huisartsen

• Communicatie met ziekenhuizen

• Organisatie/Registratie van de wachtdienst

• Veiligheid van de huisartsen 

• Organisator en promotor van de eerste lijn

• Tussenschakel  overheid – HA

• Ondersteuning van de HA – huisartsenwerking

• Bijscholingen



Wachtdienst en Praktijkpermanentie:

Wachtdienst

Binnen het kader van de 
acccreditering ben je verplicht aan te 
sluiten bij de wachtdienst, de 
wachtdienstbijdrage te betalen, 
wachtdienst te vervullen (tenzij 
vrijstelling, door de kring autonoom 
bepaald), én het huishoudelijk 
reglement van de wachtdienst te 
ondertekenen.

Praktijkpermanentie

Tot de deontologie behoort een

beschikbaarheid van de

huisartsgeneeskunde ten aanzien van

het patiëntenbestand van één of

meerdere praktijken.



2. Organisatie wachtdienst:

 Minstens 1 HA / 30.000 inwoners 

 Geen geografische overlappingen tussen wachtdienst- onderdelen, maar 

ook geen blinde vlekken

 Duidelijke bekendmaking van de wachtdienst aan de bevolking 

 1733
 Afspraken met 2° lijn voor dringende hulpverlening tijdens de wacht

 Knelpunten van de wachtdienst:

 groepspraktijken of andere samenwerkingsvormen

 vergrijzing

 vervrouwelijking

 deeltijdse banen

 Oplossing? oprichten wachtposten?



3. Registratie van de wachtdienst:

Elke erkende huisartsenkring organiseert een registratie 

omtrent volgende gegevens in relatie:

tot de organisatie van de wachtdienst : 

Epidemiologie

Veiligheidsproblemen

Patiëntenklachten

klachten omtrent dienstverlening

Wordt gerapporteerd in het jaarverslag van de huisartsenkring




