30 september 2015
MONDELINGE VRAAG
van
Volksvertegenwoordiger, An Capoen
aan
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block
betreffende
DE KCE-STUDIE OVER BORSTRECONSTRUCTIE.

Eind september kwam het langverwachte rapport van het KCE over borstreconstructies uit.
Naar goede gewoonte bestaat het rapport uit 3 delen: een kort persbericht, een Nederlandse
samenvatting en het volledig rapport gepubliceerd in het Engels. Mijn indruk is dat de meesten
enkel het persbericht lazen en bijgevolg komen er allerhande krantenkoppen die de bal mis
slaan.
Het rapport gebruikt 3 scenario’s waarvan op zijn minst scenario A zeer dubieus berekend is
(zijnde enkel een poging tot berekening uurloon op basis van RIZIV terugbetaalde prestaties).
Deze berekening toepassen op plastisch chirurgen leidt tot een compleet onderschatten van hun
werkdruk en is bijgevolg compleet bij het haar gegrepen en dient duidelijk enkel tot
stemmingmakerij.
De aanbevelingen van het rapport worden tot nu toe ook compleet genegeerd. Daarin staat met
name dat deze manier van werken niet de meest geschikte manier is om het probleem op te
lossen en dat dit document enkel kan dienen als basis voor onderhandelingen met de
beroepsvereniging. Daarenboven is een heronderhandelen van bepaalde nomenclatuur enkel
aan te bevelen in een volledige en grondige herziening van alle nomenclatuur.
Mijn inziens kan dit probleem ook niet losgekoppeld worden van de terugbetaling voor
reconstructies met implantaten, noch van een berekening van een “lifetime cost” voor beide
ingrepen. Gezien de ene ingreep leidt tot een definitief resultaat en de ingreep met implantaten
meermaals dient herhaald te worden in de loop der jaren. Ook het loskoppelen van de expertise
die vereist is om een reconstructie met eigen weefsel los te koppelen is niet wijs. Deze ingreep
wordt slechts door een handvol chirurgen uitgevoerd en vereist een grondige kennis en ervaring.
Mijn vragen voor U mevrouw de minister:




Wat is uw mening over de inhoud van het volledige KCE rapport?
Hebt u reeds plannen om nieuwe onderhandelingen te starten met de beroepsvereniging van
plastisch chirurgen, al dan niet in samenspraak met patiënten verenigingen?
Hoe ver staat u in de aanzet tot herziening van de nomenclatuur?
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