
Vervangartsen en het 

vervangplatform

Wegwijs voor starters 12 november



• Veel nood aan: zwangerschapsverlof, ziekte, tijdelijke 
verhoging patiëntenstroom,…

• Jongere artsen kunnen werkveld verkennen

• Win-win voor beide partijen

PROBLEEM: weinig omkadering en ondersteuning vanuit de 
overheid

Waarom vervangartsen?



• Praktijkgids Domus Medica: tijdelijk contract bij vervangingen: 
https://domusmedica.be/kennisdomein/praktijkorganisatie/vervan
gingen-onkosten-contracten

• Vervangplatform– Praktijk die arts zoekt: MEDI-JOBS
https://domusmedica.be/medi-jobs

• Percentuele onkostenbijdrage vs inkomstengarantie  

Advies Domus Medica (<1m vs 1-6m vs >6m)

• Sociale bijdrage vervalt bij bijberoep: per jaar < 1.341,95 
EUR netto beroepsinkomen, geen sociale bijdragen

• AHA-huisartsenplatform. Echter momenteel weinig actief. 

Wat is er al gekend én waar?

https://domusmedica.be/medi-jobs


• Accreditering en erkenning: idem ‘gewone’ HA (dus ook LOK, 
accrediteringspunten via bijscholing,…)

• Inschrijving Orde: verplicht, plaats (hoofd)activiteit, zodra vestiging 
corrigeren indien nodig!

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/artsen-
tandartsen-en-apothekers/huisartsen

• Praktijktoelage: evenveel recht op als gewone HA, hiaat en 
onduidelijkheid rond nieuwe premie. Zie verder!

• Wachtdienst: via lokale huisartsenkring, wat bij kortere vervangingen?
• Getuigschriften: goed afscheiden
• E-health certificaat: moet overal mee naartoe + wachtwoord
(https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-
gezondheidszorg/beheer-van-de-ehealth-certificaten)

Good to know

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/artsen-tandartsen-en-apothekers/huisartsen
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/beheer-van-de-ehealth-certificaten


• Ligging praktijk: is deze vlot bereikbaar met fiets, auto of openbaar vervoer,; wat is de pendelafstand en duur; zijn er 
parkeermogelijkheden?

• Welke is de patiëntenpopulatie? Dit bepaalt mee het aandeel aan acute versus chronische pathologie en de diversiteit 
aan ziektebeelden.

• Gesproken talen in de praktijk, is er beschikking over een tolk?
• Sociale kaart: heeft de praktijk een up-to-date doorverwijsgids?
• Grootte praktijk: solo/duo/groepspraktijk of netwerkpraktijk ?
• Praktijkvorm: forfaitair systeem (o.a. wijkgezondheidscentrum) met dokters in loondienst of betaling per prestatie?
• Wat is de duur van de vervanging en is er een vakantieregeling voor langere vervangingen?
• Welke uren en/of dagdelen in te vullen en is dit verder bespreekbaar?
• hoeveel verwachte patiëntencontacten per dagdeel?
• Aandeel huisbezoeken in de praktijk en verdeling over de artsen?
• Wordt er een beschikbaarheid voor dringende oproepen verwacht?
• Aanwezigheid van onthaal/secretariaat of gebruik van een digitale agenda?
• Aanwezigheid van een collega-huisarts voor (praktische) ondersteuning tijdens de consultatie-uren? Zo niet, welke 

collega te contacteren en hoe (telefoon of email)?
• Is er een praktijkverpleegkundige en welke medische aktes doet zij?
• Welke medische software wordt gebruikt en is er vlot toegang tot ICT support?
• Afspraken betreffende de telefoonuurtjes of consultaties zonder afspraak? 
• Hoe is het onthaal georganiseerd (o.a. waar afhalen van briefen, attesten, voorschriften,…)?
• Website huisartsenpraktijk? (eventueel melden dat er een vervangarts op komst is!)

Checklist
bij de zoektocht naar een geschikte huisartsenpraktijk (naar Bart Donders)



Organisatie en administratie
• Goede voorbereiding en afspraken
• Pijnpunten: 

– (telefoon)permanentie
– Bereikbaarheid
– Urgenties en huisbezoeken

• Informatica: 
– Softwarepakketten: https://www.eenlijn.be/ (tool praktisch klassikaal!)

– E-health diensten (http://ned.mycarenet.be/): bij problemen tevens 
https://www.eenlijn.be/

– Labo: meeste erg toegankelijk, best eerste dag onmiddellijk contact opnemen

– Digitale agenda: op voorhand te bespreken met praktijk en account aan te vragen zo nodig

Waaraan zeker denken bij vervanging?

https://www.eenlijn.be/
http://ned.mycarenet.be/
https://www.eenlijn.be/


• Geïntegreerde praktijktoelage? Momenteel geen duidelijkheid 
vanuit de overheid. Graag willen we vanuit pool vervangartsen, 
helderheid claimen

• E-health certificaat? makkelijk overal mee te nemen (medisch 
programma) 

• Correcte terugbetaling patiënten indien ze bij vervangende arts 
gaan? (idee: stempel RIZIV nummer praktijk)

• Behoud van accreditering?

• Extra verzekering nodig? 

Bezorgdheden



• Gebruik van Recip-e 

• Aanvragen van geneesmiddelen uit hoofdstuk IV 

• Elektronische facturering 

• Geïnformeerde toestemming van de patient

• Opladen van SumHers

• Elektronisch beheer van het GMD

-> Rekeningnummer praktijk => mutualiteiten 
• www.MyCareNet.be

-> Link e-health certificaat aan praktijk

Geïntegreerde praktijkpremie

http://www.mycarenet.be/


• Hoe moet dit eruit zien? 

• Voorwaarden

Officieel statuut vervangartsen?



• E-healthcertificaat (e-recipe, terugbetaling van medicatie...)

• Geïntegreerde praktijktoelage

Concrete vragen aan de overheid?



• Officieel statuut van vervangartsen

• Concrete antwoorden op juridische/praktische vragen vanuit 
de overheid

• Must know / To do-lijstje uitbreiden vanuit Domus Medica bij 
opstart van een vervanging

• Bijeenkomsten van vervangartsen?

Toekomst


