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1 INLEIDING 

Context 

Sinds 1 juli 2015 is de facturatie via de derdebetalersregeling door huisartsen verplicht (VDB) voor patiënten 

die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (VT). Na een overgangsperiode van drie maanden moet de regel 

sinds 1 oktober 2015 door alle Belgische huisartsen gerespecteerd worden1. 

Het IMA voert sindsdien in opdracht van het Riziv een monitoring uit van de verplichte derde betaler, in het kader 

van de toegankelijkheid van betaalbare gezondheidszorg voor elke patiënt. 

Doelstellingen 

De voornaamste doelstelling van dit rapport is de volgende: 

1. TOEPASSINGSGRAAD - Monitoren in welke mate de verplichte derdebetalersregeling correct wordt 

toegepast door huisartsen. 

In eerdere rapporten onderzochten we ook de kenmerken van de huisartsen volgens hun toepassingsgraad. 

Aangezien de voorgaande analyses nog steeds actueel zijn, verwijzen we naar deze rapporten2. 

Methodologie 

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd over de boekhoudperiode van het 4e trimester van 2015 (2015T4) 

tot het 1e trimester van 2019 (2019T1). Om de toepassing van de verplichte derdebetalersregeling zo zuiver 

mogelijk vast te stellen, zijn alleen de verstrekkingen gepresteerd vanaf de ingangsdatum van de maatregel, 1 

oktober 2015, opgenomen in de analyses. Het eerste boekhoudtrimester 2015T4 omvat dus slechts één 

prestatietrimester, het laatste boekhoudtrimester 2019T1 omvat 14  prestatietrimesters. 

De verstrekkingen waarvoor facturatie via derde betaler verplicht is, zijn raadplegingen bij patiënten met recht 

op verhoogde tegemoetkoming. 

Terminologie en afkortingen 

VT-patiënten De patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming. Omdat dit statuut kan wijzigen in de 

tijd, wordt het statuut op het moment van de verstrekking beschouwd. 

VDB Verplichte derdebetalersregeling. 

DBR Derdebetalersregeling 

eFact Elektronische facturatie 

Historiek eerdere rapporten 

1e rapport  
2016T4  

ten Geuzendam, B., Saint-Jean, D., Donvil, N. & Vanoverloop, J. (2017.06.20). 
IMA-monitor van de toepassing van de verplichte sociale derdebetalersregeling 
door huisartsen. Boekhoudperiode 2015T1 – 2016T4 

2e rapport 
2017T2 

ten Geuzendam, B., Saint-Jean, D., Donvil, N. & Vanoverloop, J. (2018.12.06). 
IMA-monitor van de toepassing van de verplichte sociale derdebetalersregeling 
door huisartsen. Boekhoudperiode 2015T1 – 2017T2 

                                                 
1 KB van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, §1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling (BS 
23/09/2015) 
2 Het eerste rapport is te consulteren via https://ima-aim.be/Evaluatie-van-het-naleven-van-de-verplichte-

derdebetalersregeling-door-de 
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Vorig rapport 2018T1 Ten Geuzendam, B., Vanoverloop, J. (2018.10.01) IMA-monitor van de toepassing 
van de verplichte sociale derdebetalersregeling door huisartsen. 
Boekhoudperiode 2015T4 – 2018T1 

  

 

2 FACTURATIE VIA DE VERPLICHTE DERDEBETALERSREGELING TIJDENS 

BOEKHOUDPERIODE 2015T4-2019T1 

Om de toegang tot de verplichte derdebetalersregeling te beoordelen, wordt nagegaan voor welk aandeel van 

de raadplegingen in kwestie deze regeling correct wordt toegepast. 

Het gedeelte van raadplegingen bij VT-patiënten dat via derde betaler wordt gefactureerd, heeft een belangrijke 

toename gekend sinds de invoering van de verplichte derdebetalersregeling. In het eerste boekhoudtrimester na 

de invoering van de verplichte toepassing wordt driekwart van de VT-raadplegingen in derde betaler 

gefactureerd. In het laatste boekhoudjaar waar we momenteel over beschikken van 2018T2 tot en met 2019T1 

vond een stagnatie van de groei plaats. Het laatste boekhoudtrimester 2019T1 is het eerste trimester waarbij er 

geen groei waar te nemen is ten opzichte van eerdere trimesters (zie Figuur 2.1 hieronder). 

Figuur 2.1. Evolutie van het aandeel raadplegingen bij voorkeurgerechtigden gefactureerd via verplichte derde 
betaler, 2015T4-2019T1 
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3 CONCLUSIE 

In eerdere rapporten was er steeds een stijging waar te nemen met betrekking tot de toepassingsgraad van de 

verplichte derdebetalersregeling van de raadplegingen bij patiënten met een statuut verhoogde 

tegemoetkoming. De laatste twee trimesters blijft de toepassingsgraad hangen op 94,3%. De geïnteresseerde 

lezer die meer weer wilt weten over regionale verschillen in toepassingsgraad, of over de kenmerken van artsen 

die de verplichte derdebetaler onvoldoende toepassen, verwijzen we door naar de vorige rapporten. 

BIJLAGE 

Onderstaande tabellen bevatten de cijfers die gepresenteerd worden in de figuren in dit rapport.  

Tabel bij Figuur 2.1. Evolutie van het aandeel raadplegingen bij voorkeurgerechtigden gefactureerd via 
verplichte derde betaler, 2015T4-2019T1 

  Raadplegingen met VT-patiënten 

Boekhoudtrimester Totaal aantal Aandeel VDB 

2015T4 1 156 984 74,7% 

2016T1 1 734 245 81,9% 

2016T2 1 823 726 84,4% 

2016T3 1 637 229 85,1% 

2016T4 2 066 796 86,5% 

2017T1 1 950 625 87,7% 

2017T2 1 856 113 88,8% 

2017T3 1 743 407 89,3% 

2017T4 2 166 823 90,6% 

2018T1 2 088 576 91,0% 

2018T2 1 996 219 92,9% 

2018T3 1 818 399 93,4% 

2018T4 2 284 794 94,3% 

2019T1 2 140 640 94,3% 

 

 


