
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "hoge patiëntenbijdrage 

voor borstreconstructie" (nr. 7190) – 30/11/2011 

11.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, de patiëntenbijdrage kan voor 

mensen die een borstreconstructie moeten ondergaan heel hoog oplopen. De reconstructie 

gebeurt met gebruik van eigen huid, vet- en spierweefsel. De hoge kostprijs daarvan is in het 

verleden al aangekaart in het Parlement, maar ook door organisaties die zich inzetten voor 

deze doelgroep, bijvoorbeeld de Vlaamse Liga tegen Kanker in haar rapport van 2008. 

 Gelukkig is op 1 december 2008 een koninklijk besluit in werking getreden dat de 

terugbetalingsvoorwaarden regelde voor dergelijke ingrepen, waardoor patiënten die naar een 

geconventioneerde arts stapten niet langer duizenden euro’s zelf moesten bijdragen. Op die 

manier moest de hoge patiëntenbijdrage een halt worden toegeroepen. 

 Blijkbaar heeft dit maar gedeeltelijk gewerkt. De kosten kunnen nog altijd oplopen door 

bijkomende operaties, voor het herstel van de symmetrie en voor de reconstructie van de 

tepel. De artsen zijn blijkbaar inventief. De chirurgen splitsen de kosten blijkbaar nu op in 

vergoedbare en niet-vergoedbare ingrepen, het zogenaamde esthetische deel. 

 Ligt dat aan hun inventiviteit of ligt het aan de manier waarop het geregeld is? Misschien 

moeten zij de kosten opsplitsen omdat dat zo geregeld is door het RIZIV? Ik weet het niet. In 

elk geval, de Vlaamse Liga tegen Kanker klaagt opnieuw deze problematiek aan en vraagt mij 

de kwestie aan u voor te leggen. 

 De minister zou het RIZIV opnieuw laten onderzoeken wat er mogelijk is. Die vraag werd 

gesteld in 2010. Mijn vragen zijn dan ook de volgende. 

 Wat is gebleken uit het onderzoek van het RIZIV? Tot welke vaststellingen is men gekomen? 

Ik neem aan dat het onderzoek afgerond is. Welke conclusies heeft men eruit getrokken? 

 Kunt u op basis van het onderzoek zeggen of de terugbetalingsvoorwaarden van het 

koninklijk besluit van 2008 zullen worden aangepast, zodat vrouwen die zo’n ingreep moeten 

ondergaan op een redelijke tussenkomst kunnen rekenen, zonder dat hun factuur wordt 

opgesplitst waardoor zij alsnog voor ernstige kosten komen te staan na hun 

borstreconstructie? 

 11.02 Staatssecretaris Jean-Marc Delizée: Mevrouw Lanjri, zoals u zegt werden de 

terugbetalingsvoorwaarden voor de borstreconstructies na uitgebreid overleg met de 

betrokken beroepsgroep eind 2008 herzien. In oktober 2009 werd het probleem van de 

supplementen in een specifieke werkgroep plastische heelkunde in het kader van de 

Technische Geneeskundige Raad bij de plastisch chirurgen aangekaart.  

 Het probleem van de supplementen is dubbel. Niet-geconventioneerde plastisch chirurgen 

bepalen zelf hun honorarium en kunnen daarvoor dus aanzienlijke bedragen vragen. De 

opdeling in een reconstructiegedeelde en een esthetisch gedeelte werd tijdens deze 

vergadering door de vertegenwoordiger van het RIZIV als onaanvaardbaar bestempeld maar 

de plastisch chirurgen hebben dit standpunt duidelijk niet aanvaard. Het besluit van de 

discussie met de chirurgen was dat ze het supplementenprobleem binnen hun beroepsgroep 



moesten bespreken en voorstellen moesten doen. Het lijkt erop dat de chirurgen tot op 

vandaag nog geen enkel concreet voorstel hebben gedaan.  

 Gelet op de geringe vooruitgang in dit dossier staat een herziening in de Technische 

Geneeskundige Raad van de terugbetalingregels van de borstheelkunde momenteel niet aan de 

agenda. Ik wil er wel op wijzen dat de verschillende interpellaties of studieresultaten van het 

kenniscentrum met betrekking tot de medische en niet-medische kosten van de 

kankerpatiënten die de VLK, de Vlaamse Liga tegen Kanker, zendt systematisch voor 

onderzoek naar de ter zake bevoegde besturen worden bezorgd. Tot hier het antwoord van 

mevrouw Onkelinx. 

 11.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik stel vast dat men zelf ook 

vanuit het beleid heeft gezegd dat het opsplitsen van die kosten onaanvaardbaar was. Ik weet 

dat we die terugbetalingen deels kunnen regelen, voor zover het gaat om geconventioneerde 

artsen. Dit zouden we dan toch ook kunnen regelen voor de geconventioneerde plastisch 

chirurgen? We zouden dan enkel zorgen voor een terugbetaling bij plastisch chirurgen die 

geconventioneerd zijn.  

 Als ik mag rekenen dat we volgende week een nieuwe regering hebben, hoop ik dat we dit 

opnieuw met de minister, zij het dezelfde, zij het een nieuwe, kunnen bespreken om te zoeken 

naar een oplossing, zij het dan voor de geconventioneerde chirurgen. Dit is natuurlijk een 

deels omzeilen van de wetgeving. Ik weet dat men natuurlijk ook de medewerking van de 

artsen zelf moet krijgen maar op deze manier lopen de kosten te hoog op voor patiënten die 

deze ingreep moeten ondergaan. Ik hoop dat ik binnenkort opnieuw met deze vraag kan 

komen en dat er dan intussen wat meer duidelijkheid is over de lopende onderzoeken. 

 Het incident is gesloten. 

 


